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TER INLEIDING

Wanneer men het in dit jaarboekje opgenomen verslag van de
Stichting Cocobro over 1952 doorleest, zal men zien, dat de werk
zaamheden van deze nog jonge objectassociatie zich op bevredigende
wijze ontwikkelen. Uit hetgeen in het afgelopen jaar werd verricht en
uit hetgeen blijkens het werkplan voor 1953 op het programma staat,
mag wel worden afgeleid, dat de Stichting steeds meer aan het gestelde
doel gaat beantwoorden.
Bij de veelheid van de problemen, waarmede practijk, voorlichting
en onderzoekingsinstituten zelfs bij één gewas worden geconfronteerd,
kan een objectassociatie, waar al deze problemen samen komen, nuttig
\yerk verrichten. Dit te meer, waar in het bestuur van de Stichting alle
bij het broodgraan belanghebbende groepen van het bedrijfsleven en
de overheid zijn vertegenwoordigd, terwijl via de werkgroepen het
contact met de instituten voor onderzoek is gelegd. Met genoegen mag
hier worden geconstateerd, dat de samenwerking met deze instituten
in 1952 weer zeer aangenaam en vruchtdragend is geweest.
Een groot deel van de problemen is uiteraard specifiek voor de
broodgranen. Daarnaast zijn er verschillende problemen, die niet uit
sluitend voor tarwe en rogge gelden maar ook voor andere graangewas
sen. In dergelijke gevallen is samenwerking tussen verschillende ob
jectassociaties gewenst. In het afgelopen jaar is daarom een samenwer
king tot stand gebracht tussen het NaCoBrouw en de Stichting Coco
bro voor wat betreft onderzoek aangaande roestbestrijding, klimaat
resistentie en oecologische problemen. Hierdoor kunnen deze onder
zoekingen op zo breed mogelijke basis worden gesteld en wordt dub
bel, dus onnodig, werk voorkomen.
Zoals uit de inhoud van dit jaarboekje blijkt, zijn er ook ten aanzien
van de broodgranen nog problemen met belangrijke economische con
sequenties te over. De Stichting Cocobro zal er gaarne het hare toe bij
dragen om in samenwerking met bedrijfsleven en instituten van onder
zoek een spoedige oplossing hiervan te bevorderen. Het niet opgelost
zijn van verschillende dezer problemen kost ons land jaarlijks ettelijke
millioenen. Een rijk en dankbaar arbeidsveld ligt dus voor ons.
De Voorzitter van de Stichting Cocobro,
N. H. H. ADDENS
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DERDE JAARVERSLAG
VAN DE STICHTING COCOBRO

(Verslag over 1952)
Dr S. BROEKHUIZEN
Secretaris-Deskundige

I. BESTUUR

De samenstelling van het Bestuur van de Stichting Cocobro is in de
loop van 1952 belangrijk gewijzigd, doordat in de bestuursvergadering
van 21 Mei 1952 werd besloten tot wijziging van artikel 4 lid 1 van de
statuten. Dit artikel, dat de samenstelling van het bestuur regelt, luidt
thans :
Het bestuur der stichting is als volgt samengesteld:
a. 2 leden, aan te wijzen door de met de zaken van de landbouw belaste Minister ;
b. i lid, aan te wijzen door het Bedrijfschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten;
c. i lid, aan te wijzen door de Nederlandse Kwekersbond;
d. 3 leden, aan te wijzen door de Stichting voor de Landbouw;
e. 2 leden, aan te wijzen door de Vakgroep „Groothandel in Granen" ;
ƒ. 2 leden, aan te wijzen door de Nederlandse Vereniging van Meelfabrikanten ;
g. 1 lid, aan te wijzen door de Bond van Nederlandse Meel- en Bloemfabrikanten;
h. i lid, aan te wijzen door de Federatie van Bonden van Molenaars en Handelaren
in Veevoeder en Kunstmeststoffen.

Als gevolg van de statutenwijziging was de samenstelling van het
bestuur aan het einde van het verslagjaar als volgt ;
a. aangewezen door de met de zaken van de landbouw belaste Minister: de Heren
Dr Ir N. H. H. ADDENS, tevens voorzitter en B. HERINGA;
b. aangewezen door het Bedrijfschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten: de Heer
G. A. I. WIJNE;
c. aangewezen door de Nederlandse Kwekersbond: de Heer Dr Ir W. FEEKES;
d. aangewezen door de Stichting voor de Landbouw: de Heren G. M. LAMBERS, D.
MEIJER en D. A. VAN NIEUWENHUYZEN;
e. aangewezen door de Vakgroep Groothandel in Granen: de Heren Ir IJ. DE BOER
en C. A. DE KLUIZENAAR;
ƒ. aangewezen door de Nederlandse Vereniging van Meelfabrikanten: de Heren
Ir F. K. T. BEUKEMA TOE WATER en W. VERBEEK;
g. aangewezen door de Bond van Nederlandse Meel- en Bloemfabrikanten: de Heer
C. VAN STOLK AZN;
h.
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aangewezen door de Federatie van Bonden van Molenaars en Handelaren in Vee
voeder en Kunstmeststoffen: de Heer C. A. KAMMERAAD.

2. VERGADERINGEN
Het Bestuur van de Stichting vergaderde twee maal.
Op 2i Mei 1952 vergaderde het Bestuur in zijn oude samenstelling
te Rotterdam. Behalve de reeds genoemde statutenwijziging werd in
deze vergadering o.m. Dr W. FEEKES als ondervoorzitter herkozen en
werd de jaarrekening over 1951 goedgekeurd.
In aansluiting op de bestuursvergadering werd in de namiddag onder
leiding van de Heren Rus en TER TOOLEN van het Aan- en Verkoop
bureau voor Akkerbouwproducten, een excursie per boot gemaakt door
de Rotterdamse haven, waarbij het lossen, overladen en opslaan van
graan werd bezichtigd. Achtereenvolgens werd een bezoek gebracht
aan een graanschip, dat met behulp van een graanelevator werd gelost,
aan een opslagbedrijf, waar 5.000 ton los gestort graan op een speciale
wijze was opgeslagen, aan de silo-nieuwbouw van Meelfabriek „De
Maas" en tenslotte aan de lichtervloot in de Waalhaven waar een
100.000 ton granen door de overheid in lichters zijn opgeslagen.
De rondgang, die bovendien door verschillende donateurs en een
aantal medewerkers van verschillende instituten werd medegemaakt,
is door alle aanwezigen zeer gewaardeerd.
Op 29 October 1952 vergaderde het Bestuur in zijn nieuwe samen
stelling te 's-Gravenhage. In deze vergadering hield de deskundige een
inleiding over: „De taak van de Stichting Cocobro en de tot dusver ver
richte werkzaamheden". Voorts werden in deze vergadering de defi
nitieve begroting voor 1952 en de begroting voor 1953 vastgesteld.
Eveneens werd het werkplan voor 1953 besproken.
Het Dagelijks Bestuur vergaderde zevenmaal, nl. op 14 Jan., 7 Maart,
18 April, 21 Mei, 10 Sept., 20 Oct. en 18 Dec. 1952.
3. DESKUNDIGE
Overeenkomstig het in de bestuursvergadering van 14 Nov. 1951
genomen besluit is de deskundige met ingang van 1 Jan. 1952 in vol
ledige dienst van de Stichting Cocobro getreden.
Ten aanzien van de huisvesting van het bureau van de Stichting is
na overleg met de inspecteur voor de Akkerbouw en de directeur van
het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek besloten, dat
dit zal worden ondergebracht in het nieuw te bouwen Akkerbouwpaviljoen van het C.I.L.O.
4. DONATEURS
In verband met de huidige structuur van de Nederlandse Kwekersbond, die niet voorziet in de mogelijkheid om subsidies aan organisa
ties te verstrekken, werd een regeling getroffen, waarbij de subsidie aan

de Stichting Cocobro wordt betaald in de vorm van donaties door de
afzonderlijke tarwe- en roggekweekbedrijven.
Bij het einde van 1952 waren er 40 donateurs ingeschreven nl. 23
verenigingen, instellingen en bedrijven en 17 particulieren.
5. WERKGROEPEN
In verband met de ontwikkeling van de werkzaamheden van de
Stichting bleken enige aanvullingen met betrekking tot de werkgroepen
wenselijk te zijn.
Het onderzoek naar de kouderesistentie van tarwerassen, dat ge
durende twee jaren in het kader van de Werkgroep Kouderesistentieonderzoek werd verricht, is - krachtens de eerder gemaakte afspraak thans geheel door de Stichting voor Plantenveredeling overgenomen.
Hierdoor werd de mogelijkheid geopend om in de werkgroep ook ande
re problemen met betrekking tot de resistentie ten opzichte van ver
schillende klimaatsomstandigheden aan de orde te stellen.
Op voorstel van het Dagelijks Bestuur werd in de bestuursvergade
ring van 29 October besloten de Werkgroep Kouderesistentie-onderzoek om te zetten in een Werkgroep Klimaatresistentie-onderzoek.
Gezien de omvang en het belang van de problemen met betrekking
tot de oecologie van de broodgranen, mede in verband met kwaliteits
problemen, werd in principe besloten tot de instelling van een Werk
groep voor Oecologisch onderzoek.
Aangezien verschillende problemen met betrekking tot de oecologie
en de klimaatresistentie van de broodgranen eveneens gelden voor
andere graangewassen, werd bij de voorbereiding van deze werkzaam
heden reeds dadelijk contact gezocht met het Nationaal Comité voor
Brouwgerst en de deskundige van de Maiscommissie.
In het afgelopen jaar is wel vast komen te staan, dat het maaidorsen
van tarwe niet zulke grote problemen met zich mede brengt, dat hier
voor een speciale werkgroep in het leven moet worden gehouden.
Daarom werd in principe door het Dagelijks Bestuur besloten om de
Werkgroep Maaidorsen om te zetten in een Werkgroep voor Oogstbehandeling en Opslag. Op dit gebied zijn verschillende problemen aan
de orde, die het bestaan van een werkgroep zeker rechtvaardigen.
5.1. Werkgroep Kouderesistentie-onderzoek
De werkgroep heeft een groot verlies geleden door het overlijden
(op 17 April 1952) van Dr H. L. VAN DE SANDE BAKHUYZEN, onder
wiens leiding de eerste onderzoekingen ter bepaling van de koude
resistentie van tarwerassen hebben plaatsgevonden. De critische zin
en de waardevolle adviezen van deze bekwame plantenphysioloog
zullen node in de werkgroep worden gemist.
De werkgroep vergaderde op 7 Febr. en op 10 Nov. 1952 beide keren
6

Prof. Dr H. L. VAN DE SANDE BAKHUYZEN F
21 April 1891-17 April 1952

te Wageningen. De vergadering op 7 Februari was gewijd aan een be
spreking van de resultaten, verkregen bij de in 1951 uitgevoerde onder
zoekingen en aan de organisatie van de in 1952 uit te voeren zaaitijdproeven.
Op 10 November werd het concept voor het eerste rapport van de
werkgroep behandeld. Dit rapport was einde December gereed voor
publicatie.
In het voorjaar van 1952 is wederom door middel van vriesproeven
de kouderesistentie van verschillende tarwerassen onderzocht. Hierbij
ging het om :
a. een controle op de resultaten van het onderzoek in 1951;
b. het onderzoek van een aantal nieuwe buitenlandse tarwerassen;
c. het onderzoek van een nieuwe serie kwekersmonsters.
De ontvangen monsters zijn op 6 en 7 Nov. 1951 in duplo uitgezaaid.
De ontwikkeling van de jonge plantjes verliep normaal; slechts in de
eerste week van Dec. 1951 en de laatste week van Jan. 1952 was er een
periode van lichte vorst. In Februari kon met de vriesproeven worden
begonnen.
Met de volledige serie, die 231 nummers omvatte (waarbij de zaaisels
van de standaardrassen Juliana, Carsten's V en Bersée niet zijn inbe
grepen) zijn twee vriesproeven uitgevoerd, nl. op 7 en op 22 Febr.
Daarna is op 4 Maart nog een derde vriesproef genomen met dat deel
van het materiaal, dat de geringste kouderesistentie vertoonde, ten
einde hierin een grotere differentiatie aan te brengen. Deze planten
werden daarom bij minder lage temperatuur bevroren (-10 °C); de
beide andere bevriezingen geschiedden bij -14 °C.
Na de bevriezing zijn de plantjes in bakken met compost en turfmolm
geplant en voor de verdere waarneming overgebracht naar een kas van
de S.V.P. Omstreeks 20 Maart kon het onderzoek als afgesloten worden
beschouwd.
Verder werd besloten in 1952 wederom een zaaitijdproef te nemen ter
bepaling van de koudebehoefte van tarwerassen. Hiervoor werd in
overleg met de Stichting voor Plantenveredeling een serie van 80 tarwe
rassen uitgekozen. Teneinde zoveel mogelijk gegevens over de ont
wikkeling van deze tarwerassen onder verschillende omstandigheden
bij elkaar te brengen, werd met een aantal buitenlandse kwekers overleg
gepleegd om deze proef ook in het buitenland aan te leggen. Het gevolg
van dit overleg is geweest, dat dezelfde collectie tarwerassen op 8 ver
schillende plaatsen kon worden uitgezaaid, nl. in België (1), Duitsland
(3), Nederland (2), Oostenrijk (1) en Zwitserland (1).
In het kader van het onderzoek naar de kouderesistentie van het
West-Europese tarwerassensortiment is de Werkgroep in de gelegen
heid gesteld een serie monsters te doen onderzoeken door het „Station
fédérale d'essais et de controle de semences" te Lausanne (Mont7

Calme). De monsters zijn daartoe in tweevoud uitgezaaid op 1200 m
hoogte; het ene perceel zal gedurende een periode van 4 à 5 maanden
bedekt zijn door een ca 1 m dikke sneeuwlaag, terwijl op het andere
perceel de sneeuwval is afgeschermd en de plantjes aan een kale vorst
zijn blootgesteld.
5.2. Werkgroep Klimaatresistentie-onderzoek
In de nieuwe vorm is de werkgroep één maal bijeen geweest, nl. op
19 Dec. 1952 voor een oriënterende bespreking van de problemen, die
voor nader onderzoek in aanmerking komen.
Hierbij is gedacht aan de invloed van veel zon, sterke straling, be
dekte lucht en lage temperatuur in het voorjaar; aan de invloed van
hitte en droogte in het stadium van het doorschieten; aan de invloed
van hitte, droogte en regen tijdens de bloei en kort na de bloei; aan de
invloed van warmte en straling, afgewisseld door regen tijdens de af
rijping van het zaad. Dergelijke invloeden kunnen van zeer grote eco
nomische betekenis zijn. Er zijn voorbeelden bekend, dat een tempera
tuur van 35 °C gedurende enkele dagen tijdens het stadium van de
bloei belangrijke oogstdepressies heeft veroorzaakt. Vermoedelijk heeft
het zeer goede tarweras Staring dit jaar schade geleden van een der
gelijke hittegolf in het begin van Juli. Een goede bestudering van de in
vloed van extreme klimaatsomstandigheden op de ontwikkeling en
daardoor ook op de productie van het gewas is dus uit kwekersoogpunt
uitermate belangrijk.
Punten, die in eerste instantie voor nadere bestudering door de werk
groep in aanmerking komen, zijn:
a. het opstellen van een bepaalde standaardserie van graangewassen,
die op (regionaal) bepaalde tijden gezaaid, in haar ontwikkelings
verloop waardevolle aanwijzingen kunnen geven over de reactie van
het gewas op het weersverloop. Een dergelijke standaardserie kan
als meetapparaat worden beschouwd voor het gedrag van het overige
kweekmateriaal ;
b. het nagaan van hetgeen in klimatologisch opzicht op het proefveld
moet worden gemeten met een daarvoor geschikt instrumentarium;
c. het verrichten van een uitgebreide literatuurstudie, die het ener
zijds mogelijk zal maken de gewenste ecotypen (voor géniteur) te
verzamelen en waardoor anderzijds een inzicht wordt verkregen
in de physiologische ontwikkelingsgang van de gewassen, de critische stadia van de plant, enz. Het laatstgenoemde punt is vooral
belangrijk, omdat bij de uitvoering van het experimentele onderzoek
klimaatkassen niet zullen kunnen worden gemist en het in verband
met deze kostbare apparatuur dus van zeer veel waarde is, indien
een grondige voorstudie wordt gemaakt, waardoor verspilling van
geld en materiaal kan worden vermeden;
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d. het nagaan, wat op internationaal gebied kan worden gedaan om
een zo groot mogelijk profijt van het rassen-klimaatonderzoek te
bereiken.
5.3. Werkgroep Maaidorsen
De Werkgroep Maaidorsen vergaderde op 24 Juni 1952 ter bespre
king van de resultaten van de verschillende in het kader van de werk
groep georganiseerde enquêtes.
a.Opinie-onderzoek naar de ontwikkeling van het maai
dorsen
Hoewel in ons land nog een geleidelijke toename van het aantal maaidorsmachines valt te constateren (er zijn in Nederland thans ca 1500
maaidorsers geïmporteerd), is uit het opinie-onderzoek naar voren ge
komen, dat ten aanzien van het maaidorsen van de broodgranen geen
uitbreiding, eerder zelfs een teruggang moet worden verwacht. In
hoofdzaak zullen de maaidorsers worden gebruikt voor het oogsten,
resp. dorsen, van zomergerst, koolzaad en andere zaadgewassen.
Het volledige verslag van de uitkomsten van dit opinie-onderzoek
zal door het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie (Ir
H. M. ELEMA) worden gepubliceerd.
b.Technische enquête maaidorsers
Bij het onderzoek naar het gebruik van de maaidorsers kwamen 101
enquête-formulieren binnen, wat een betrekkelijk gering percentage
is van het aantal uitgezonden formulieren. Zeer gering was het aantal
formulieren, dat van loondorsers werd terug ontvangen.
De gegevens van deze enquête zijn door het I.L.R. uitgewerkt en zij
zullen eveneens door dit instituut worden gepubliceerd.
c. Enquête graandrogers
Deze enquête werd voorbereid door Prof. J. J. I. SPRENGER in samen
werking met het A.V.A., terwijl laatstgenoemde instantie voor de ver
zending der enquête-formulieren heeft gezorgd.
Deze formulieren zijn gezonden aan alle bedrijven, die als handelsof loondrogerij kunnen worden aangemerkt. In totaal zijn 331 bedrijven
aangeschreven, waarvan 194 het formulier al dan niet volledig ingevuld
hebben terug gezonden.
De bewerking van de ingekomen formulieren geschiedde door de
Afdeling Droogtechnisch Laboratorium van het C.I.L.O. in samen
werking met de Afdeling Bewerking van Waarnemingsuitkomsten
T.N.O., waar de gegevens met behulp van ponskaarten en statistiek
machines in een overzichtelijke vorm werden gegoten.
Een volledig verslag van deze enquête zal door Prof. SPRENGER wor
den gepubliceerd.
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d. De invloed van het maaidorsen op de kwaliteit van
de tarwe
In het vorige verslag werd reeds medegedeeld, dat tijdens de oogst
1951 een onderzoek werd ingesteld naar de invloed van de tijd van
maaidorsen op de bakwaarde van de tarwe. In aansluiting hierop kan
nog worden gemeld, dat ten behoeve van dit onderzoek op 19 percelen
de tarwe op 3 achtereenvolgende tijdstippen werd geoogst, nl. op de
tijd van binderrijpheid, op de tijd van maaidorsrijpheid en 10 dagen
daarna. De van deze proeven afkomstige tarwemonsters, welke be
trekking hebben op de wintertarwes Minister en Staring en op de
zomertarwes Koga en Blanka, zijn op hun bakwaarde onderzocht door
de Afdeling Graan-, Meel- en Broodonderzoek van het C.I.V.O. Hier
bij is niet gebleken, dat de bakwaarde in sterke mate wordt beinvloed
door het oogsten van de tarwe op één van de drie genoemde tijdstippen.
De resultaten van dit onderzoek zijn in October 1952 gepubliceerd in
een gezamenlijk rapport van de Stichting Cocobro en het C.I.V.O.
(Technisch Bericht nr 4).
Met de hiervóór besproken werkzaamheden is thans een zekere af
ronding van het in eerste instantie opgestelde werkplan verkregen. Een
samenvattend overzicht van hetgeen tot dusver in het kader van de
Werkgroep Maaidorsen is geschied en van de hierbij verkregen resul
taten zal nog als Technisch Bericht worden gepubliceerd.
5.4. Werkgroep Ongebuild
De Werkgroep Ongebuild is in 1952 niet bijeen geweest.
a. Bakwaarde-onderzoek Nederlandse tarwerassen
Door de Afdeling Graan-, Meel- en Broodonderzoek van het
C.I.V.O. werd een rapport uitgebracht over het bakwaarde-onderzoek
van de in ons land verbouwde tarwerassen, speciaal in verband met de
bereiding van ongebuild meel. Dit rapport is in enigszins beknopte
vorm als artikel in het tweede Cocobro-Jaarboekje opgenomen.
Uit de onderzoekingen van het C.I.V.O. is verder gebleken, dat er
een goede correlatie bestaat tussen de geschiktheid van de verschillende
tarwerassen voor de bereiding van bloem en voor de bereiding van on
gebuild meel.
b. Bakwaarde als geniteurseigenschap
De Afd. Graan-, Meel- en Broodonderzoek van het C.I.V.O. ver
klaarde zich voorts bereid om met behulp van oriënterende methoden
de bakwaarde van een groot aantal West-Europese tarwerassen te be
palen, waardoor een indruk over de geniteurswaarde in verband met
de bakkwaliteit van deze rassen zou worden verkregen.
De bepaling van de bakwaarde geschiedde bij deze monsters met
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behulp van een gewijzigde uitvoering van de kwaliteitsmethode van
Pelshenke en de nepnelometrische zwelwaarde-bepaling volgens Ber
liner. Uit de resultaten van deze bepalingen werd een grootheid be
rekend, die een bevredigende correlatie met het bij de bakproef ver
kregen broodvolume vertoont.
Dit onderzoek, dat thans aan een 145-tal binnen- en buitenlandse
tarwerassen is uitgevoerd, wordt verder door het C.I.V.O. in op
dracht van de Stichting voor Plantenveredeling voortgezet.
Het oriënterende onderzoek heeft echter reeds duidelijk uitgewezen,
dat in het bestaande Nederlandse tarwe-materiaal weinig perspectief
zit voor de verbetering van het bakwaarde-niveau. Wil men in dit op
zicht iets bereiken, dan is het noodzakelijk deze eigenschap door nieuwe
kruisingen in het materiaal te brengen.
c. Bakwaarde-onderzoek kwekersmonsters
Van Cocobro-zijde wordt dit onderzoek belangrijk geacht. Hoewel
onder de tegenwoordige omstandigheden bij de betaling van de in
landse tarwe de bakwaarde nauwelijks in het geding komt, moet dit
voor de kwekers toch geen aanleiding zijn om in het geheel geen aan
dacht aan de bakwaarde als raseigenschap te schenken.
Ter aanmoediging van deze belangstelling werd, op voorstel van de
Cocobro, de Afd. Graan-, Meel- en Broodonderzoek van het C.I.V.O.
bereid gevonden een aantal kwekersmonsters gratis op bakwaarde te
onderzoeken. Nadat dezerzijds de Nederlandse tarwekwekers hiervan
in kennis waren gesteld, zijn door 10 kweekbedrijven 90 monsters voor
het bakwaarde-onderzoek ingezonden.
Ook dit onderzoek is door het C.I.V.O. verricht volgens de reeds
eerder genoemde, oriënterende methoden (methode van Pelshenke en
zwelwaarde-bepaling volgens Berliner) en werd in de loop van het
voorjaar 1952 uitgevoerd.
Wat de voortzetting van het onderzoek betreft, is met de Stichting
voor Plantenveredeling overeengekomen, dat deze de organisatie van
het onderzoek van kwekersmonsters overneemt, terwijl het bakwaardeonderzoek door het C.I.V.O. in opdracht van de S.V.P. zal worden uit
gevoerd.
6. DIVERSE WERKZAAMHEDEN

6.1. Spruittellingproeven bij tarwe
Door het I.V.R.O. is in 1951 een oriënterend onderzoek ingesteld
naar de ontwikkeling van het aantal spruiten in de loop van de groei
periode van een 4-tal tarwerassen. Het resultaat van dit onderzoek, dat
slechts op één proefveld werd uitgevoerd, was van dien aard, dat het
wenselijk werd geacht de proeven op uitgebreidere schaal in 1952 te
herhalen. In samenwerking met het I.V.R.O. werd dit onderzoek door
11

de Cocobro georganiseerd. Voor het uitvoeren van de spruittellingen
werd de medewerking verkregen van de proef boerderijen „Zeeland"
en „Scheidemonden", van de S.V.P., van de Landbouwkundige Af
deling van de Noordoostpolderwerken en van het Rijkslandbouwconsulentschap te Groningen.
Een io-tal wintertarwerassen van uiteenlopend gedrag werd in dit
onderzoek betrokken. Op 17 Maart werd met de tellingen begonnen
en de laatste telling ter bepaling van het halmgetal werd bij de oogst
verricht.
Hoewel dit nieuwe onderzoek veel waardevolle gegevens heeft op
geleverd, werd een herhaling van de proef onder toepassing van een
betere proefmethodiek zeer gewenst geacht. Dank zij de medewerking
van de reeds genoemde instellingen, waarvoor wij zeer erkentelijk zijn,
zullen in 1953 aan dezelfde rassenserie wederom spruittellingen wor
den verricht. Een voordeel is, dat bij het uitzaaien in 1952 reeds met het
speciale karakter van deze proef rekening is gehouden. De resultaten
van dit onderzoek zullen t.z.t. door het I.V.R.O. worden gepubliceerd.
6.2. De invloed van een late stikstofgift bij tarwe op eiwitgehalte en
-kwaliteit van de korrel
In aansluiting op hetgeen hierover reeds in het jaarverslag 1951 werd
medegedeeld, kan worden vermeld, dat met Dr W. H. VAN DOBBEN
werd overeengekomen, dat door het C.I.L.O. op verschillende wijzen
een late stikstofgift tijdens de bloei aan tarwe zou worden gegeven, ten
einde de invloed hiervan op de korrelkwaliteit na te gaan.
Reeds in 1948 is door Dr VAN DOBBEN een oriënterende proef ge
nomen met een late overbemesting met kalkammonsalpeter, waarbij
een aanzienlijke verhoging van het eiwitgehalte in de tarwekorrels
werd verkregen :
zonder extra kas - 9,5 % eiwit in de korrels
200 kg kas/ha
- 13,7 % eiwit in de korrels
400 kg kas/ha
- 14,7 % eiwit in de korrels
Deze zomer is de proef genomen op de proefboerderij van het

C.I.L.O. te Randwijk in een perceel Heine's VII (met aardappelen als

voorvrucht). De stikstof is zowel in vaste als in vloeibare vorm toege
diend op 3 Juni 1952; er zijn vijf objecten vergeleken :
a. onbehandeld,
b. ureum-sproeibemesting op basis van 40 kg N/ha,
c. ureum-sproeibemesting met 80 kg N/ha,
d. sproeibemesting met ammoniumnitraat op basis van 80 kg N/ha,
e. bemesting met kas op basis van 80 kg N/ha.

Na het dorsen van de proefobjecten was reeds bij handbonitering een
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duidelijk verschil in korrelkwaliteit bij het onbehandelde en de be
handelde objecten te constateren. Het kwaliteitsonderzoek werd uit
gevoerd in het Laboratorium van N.V. Wessanen's Koninklijke Fa
brieken te Wormerveer en door de Afdeling Graan-, Meel- en Broodonderzoek van het C.I.V.O. te Wageningen. De resultaten van dit,
nog niet afgesloten, onderzoek zijn van dien aard, dat reeds werd be
sloten tot voortzetting van het onderzoek in 1953.
6.3. Kwaliteitsonderzoek van tarwemonsters, afkomstig van het pro
ductieniveau-onderzoek
In 1950 is door het C.I.L.O. een begin gemaakt met een uitgebreid
onderzoek ter verkrijging van meer exacte gegevens over de werkelijke
en mogelijke productie, die bij bouw- en grasland in verschillende stre
ken van het land kan worden verkregen. Men hoopt hierdoor een in
zicht te krijgen in de mate, waarin deze opbrengsten door verschillende
factoren worden bepaald, zowel wat betreft de min of meer constante
factoren (bodemtype, klimaat, grondwaterstand) als wat betreft de
variabele factoren, die onder invloed staan van de vakkennis of het in
zicht der boeren. De gegevens worden door het C.I.L.O. bijeenge
bracht; zij worden verzameld van een zeer groot aantal proefplekken
(ca 4000), die willekeurig over het gehele land zijn verspreid en waar
van alle bijzonderheden ten aanzien van bodemgesteldheid, vrucht
wisseling en bemestingstoestand bekend zijn.
Het leek gewenst dit uitgebreid opgezette onderzoek dienstbaar te
maken aan het kwaliteitsonderzoek van onze broodgranen. Dit plan
had de instemming van de Directie van de Akker- en Weidebouw, zo
dat voor het verzamelen van de tarwemonsters van de proefplekken de
medewerking van de Rijkslandbouwconsulenten werd verkregen.
Anderzijds verklaarde de Afdeling Graan-, Meel- en Broodonderzoek van het C.I.V.O. zich bereid het bakwaarde-onderzoek aan deze
tarwemonsters te zullen uitvoeren.
Het volledige kwaliteitsonderzoek van deze monsters omvatte der
halve:
a. handbonitering
b. bepaling 1000 korrelgewicht
c. bakwaardebepaling met behulp
van de Pelshenke-methode
d. bakwaardebepaling met behulp
van de micro-bakproef

I
,,
, , ^ T T R\
) ^gevoerd door het C.I.L.O.

Bovendien zijn van het gewas op de proefplekken ook gegevens ver
zameld over de aantasting door ziekten en over de stevigheid.
In totaal zijn 93 proefpercelen met tarwe bemonsterd, nl. 81 met

wintertarwe en ii met zomertarwe. De verdeling van de tarwerassen
over de bemonsterde proefpercelen was als volgt:
Staring
30
Peko
8
Alba
14
Andere zomertarweMinister
18
rassen
3
Heine's VII
10
Carsten's V . . . .
6
Andere wintertarwerassen
4
De resultaten van dit onderzoek zullen t.z.t. worden gepubliceerd.
6.4. Roestbestrijding in tarwe met behulp van Dithane-Zj8
In 1951 zijn door het Nacobrouw in samenwerking met de Plantenziektenkundige Dienst enige proeven genomen, waarbij de waarde van
Dithane-Z78 als roestbestrijdingsmiddel in zomergerst werd nagegaan.
De resultaten van dit onderzoek waren van dien aard, dat het onzer
zijds ook gewenst leek dé waarde van Dithane-Z78 als bestrijdings
middel van roest in tarwe na te gaan. De Plantenziektenkundige Dienst
werd bereid gevonden om in tarwe overeenkomstige proeven te doen
uitvoeren als met betrekking tot de zomergerst. Het onderzoek om
vatte de volgende objecten:
a. Beproeving van Dithane-Z78 als bestrijdingsmiddel
van roest in tarwe
Hoewel de provincie Utrecht niet tot de graanstreek van ons land
behoort, werd op grond van bepaalde overwegingen deze proef toch
door het kantoor Utrecht van de Plantenziektenkundige Dienst uitge
voerd. De proef is gelegd op het bedrijf van de Gebr. van Dam te Wil
ms, zowel in wintertarwe (Heine's VII) als in zomertarwe (Blanka).
Deze proeven zijn zodanig opgezet, dat de uitwerking van een één
malige bespuiting op verschillende data, alsook die van meer malen
herhaalde bespuitingen kon worden nagegaan.
Zowel in de winter- als in de zomertarwe is de roestaantasting
(bruine roest) laat opgetreden. Op 21 Juli was de aantasting vrij zwaar.
In wintertarwe werd de roestaantasting slechts bij één object bevredi
gend onderdrukt, nl. in het object, dat op 4 verschillende tijdstippen
was bespoten. De andere objecten vertoonden geen noemenswaard
verschil met het onbehandelde object.
Voor het verkrijgen van een beter inzicht in de mogelijkheid om een
roestaantasting op deze wijze te bestrijden zal het nodig zijn te onder
zoeken, of het toepassen van een bespuiting op bepaalde critische mo
menten, verband houdende met het optreden van de infectie in een
bepaald ontwikkelingsstadium van de tarwe, succes heeft.
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b. De invloed van Dithane-Zy8 op de groeiperiode van
t ar we
Bij de proeven van het Nacobrouw in 1951 werd tevens de indruk
verkregen, dat Dithane-Zy8 een verlenging van de groeiperiode van
de zomergerst ten gevolge had. Het leek daarom interessant na te gaan,
of een dergelijke invloed eveneens bij tarwe zou kunnen worden ge
constateerd.
Deze proef werd gelegd op een bedrijf in Wolphaartsdijk (ZuidBeveland). Hiervoor werd het ras Minister gekozen, omdat dit een
goede resistentie tegen de verschillende roesten bezit. De proef om
vatte drie objecten, nl.
1. onbehandeld;
2. spuitzwavel: Aasulpa-0,5 %;
3. zinkcarbamaat : Dithane Z 78 - 0,25 %.
In de loop van de zomer is aantasting door bruine en zwarte roest
opgetreden; deze roestaantasting kon door de bespuiting met zink
carbamaat beter binnen de perken worden gehouden dan in de beide
andere objecten. Parallel hiermede werd bij object 3 een 8 % hogere op
brengst verkregen. Een verlenging van de groeiperiode werd in deze
proef echter niet geconstateerd. Het is gewenst deze proef nog eens te
herhalen en de uitvoering hierbij te verbeteren.
6.5. De invloed van oogstmethoden op de kwaliteit van het broodgraan
Vooral bij een regenachtig oogstseizoen is het van veel belang, op
welke wijze het gemaaide graan op het veld te drogen wordt gezet,
speciaal in verband met het optreden van schot. Aangaande dit pro
bleem werden door het C.I.L.O. reeds eerder proeven genomen. In
verband met de arbeidsintensiteit van de verschillende wijzen van ophokken had het probleem ook de belangstelling van het Instituut voor
Landbouwtechniek en Rationalisatie.
Dit leidde er toe, dat er in de zomer van 1952 door het I.L.R. op het
proefbedrijf in de Wieringermeer een oogstmethodenproef is uitge
voerd, waaraan ook door het C.I.L.O. en de Cocobro is medegewerkt.
Bij dit onderzoek werden de tarweschoven (de proef werd genomen
in een perceel Staring-tarwe) op 4 verschillende wijzen opgehokt, nl.
als:
a. gewone hokken van 12 schoven,
b. zogen. Duitse stuken van 10 schoven,
c. kleine schelfjes van 36 schoven,
d. gewijzigde Blaauboer-hokken van 36 schoven.
Gedurende de tijd, dat de hokken op het land stonden, werden dage
lijks de hoeveelheid neerslag en het aantal uren zonneschijn genoteerd,
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terwijl de windsnelheid driemaal per dag werd geschat volgens de
Beaufort-schaal.
De schoven hebben 17 dagen op het veld gestaan en zijn in die tijd
4 maal bemonsterd voor het bepalen van het vochtgehalte van de
korrel. Na het dorsen is van het graan het maltose- en het Molingetal
bepaald. Hierdoor kan onder bepaalde omstandigheden een indruk
van het al of niet aanwezig zijn van schot worden verkregen.
Bij deze proef is wel gebleken, dat ook bij het toepassen van schelfjes
en van Blaauboer-hokken de tarwe snel kan drogen. Voorts bleek, dat
bij regenachtig weer niet alleen de buitenste schoven weer nat werden,
doch dat ook het vochtgehalte van meer naar binnen geplaatste schoven
aanmerkelijk toenam. Tegen aanhoudend slecht weer bleken de ge
wone hokken niet bestand te zijn. Voor zover ter plaatse schot werd
waargenomen, was dit dan ook hoofdzakelijk bij de hokken en bij
enkele stuken het gaval. Bij de bepaling van het maltose- en het Molin
getal werden echter geen op schot wijzende verschillen gevonden.
Het is de bedoeling deze proeven in 1953 op meerdere plaatsen te
herhalen.
6.6. Kwaliteitsonderzoek van gedroogde inlandse tarwe
Het onderzoek naar de invloed van ondeskundig drogen op de bakwaarde van inlandse tarwe werd in samenwerking met het Laborato
rium voor Droogtechniek, het Station voor Maalderij en Bakkerij en
de Afdeling Graan-, Meel- en Broodonderzoek van het C.I.V.O. op
beperkte schaal voortgezet.
Bij het vergelijkende onderzoek van bij verschillende temperaturen
gedroogde vochtige tarwe van oogst 1952 werden echter nog geen dui
delijke aanwijzingen voor de critische droogtemperatuur, waarbij bakwaarde-beschadiging gaat optreden, verkregen. Het onderzoek zal in
1953 worden voortgezet.
7. VOORLICHTING EN CONTACT BUITENLAND
7.1. Tentoonstelling

De Stichting Cocobro was met een inzending betreffende haar werk
zaamheden vertegenwoordigd op de tentoonstelling van de Zeeuwse
Landbouw-Maatschappij, die van 26 t/m 28 Juni te Axel werd ge
houden (zie foto).
7.2. Lezing

Op een studiedag van de Nederlands-Belgische Vereniging van
Graanonderzoekers op 17 December 1952 te Utrecht werd door de
deskundige een voordracht gehouden over : „De landbouwkundige- en
handelskwaliteit van geïmporteerde- en inlandse tarwe in verband met
de broodbereiding".
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7.3- Contact buitenland

De deskundige nam deel aan een studiedag van de „NederlandsBelgische Vereniging van Graanonderzoekers" op 24 Mei te Gent.
Tezamen met Dr W. FEEKES bezocht de deskundige van 5 tot 15
Juni de instituten voor tarweveredeling te Heverlée, Gembloux, Cler
mont-Ferrand, Montpellier en Versailles. Eveneens werden nog enige
buitenlandse particuliere kweekbedrijven bezocht.
De deskundige nam vervolgens deel aan de Getreidechemikertagung
en de Müllereitagung, welke van 16-19 Juni in de Bundesanstalt für
Getreideverarbeitung te Detmold werden gehouden. In aansluiting
hierop bezocht hij het Max-Planck Institut te Voldagsen, waarna hij
op 20 en 21 Juni de jaarvergadering van het „Deutsche Verband der
Pflanzenzüchter" te Celle bijwoonde, welke bijeenkomst werd besloten
met de bezichtiging van het roggeveredelingsbedrijf van de Fa F. von
Lochow-Petkus te Hasselhorst.
Tenslotte woonde de deskundige van 18 t/m 20 September de studie
dagen bij, die in verband met het 65-jarig bestaan van het Institut
Supérieur des Fermentations en het 25-jarig bestaan van de Ecole
Officielle de la Meunerie Belge te Knokke werden gehouden.
8. LITERATUURDOCUMENTATIE EN BIBLIOTHEEK
8.1. Bibliotheek

Het archief en de bibliotheek van de voormalige Technische TarweCommissie werden naar de Stichting Cocobro overgebracht. Het ar
chief werd opnieuw geordend, terwijl de bibliotheek van de T.T.C.
met die van de Cocobro is samengevoegd.
Het gehele literatuurbezit (boeken en overdrukken), dat vrijwel uit
sluitend op het broodgraan betrekking heeft, werd gecatalogiseerd.
Ook de cliché-verzameling van de T.T.C. werd opnieuw geordend.
8.2. Literatuurdocumentatie

Ten behoeve van het jaarboekje werd een overzicht van de in 1950 en
1951 verschenen literatuur op net gebied van tarwe en rogge samen
gesteld. Deze literatuurdocumentatie wordt thans regelmatig voort
gezet.

8.3. Herziening classificatie van de groepen maalderij en bakkerij van
de U.D.C.

Men is in ons land bezig verschillende gedeelten van het systeem
van de Universele Decimale Classificatie te herzien. Deze decimale
classificatie wordt internationaal toegepast bij het classeren van litera
tuur en documenten ten behoeve van bibliotheken en archieven. Ook
voor het gebied van de technologie van het broodgraan (maalderij en
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bakkerij) was een herziening nodig. Hiervoor is een subcommissie van
de Nederlandse Classificatie-Commissie gevormd, waarin de des
kundige van de Stichting Cocobro mede zitting heeft.
8.4. Landbouwdocumentatie
Door de deskundige werd medegewerkt aan het samenstellen van
referaten ten behoeve van het Centrum voor Landbouwdocumentatie
en van Biological Abstracts, Section J (Cereals).
9. PUBLICATIES
9.1. Jaarboekje
In April verscheen het 2de Cocobro-Jaarboekje, waarin naast een aan
tal artikelen op het gebied van het broodgraan ook het jaarverslag over
1951 van de Stichting werd opgenomen, alsmede een overzicht van het
onderzoek op broodgraangebied, dat in 1952 door verschillende insti
tuten en laboratoria zou worden uitgevoerd.
9.2. Mededelingen
In September 1952 verscheen als Mededeling nr 6 een overzicht van
de in het iste en 2de kwartaal verrichte werkzaamheden.
Als afzonderlijke Mededeling verscheen een uitvoerig rapport over
de bemoeiingen en het onderzoek inzake de Koga-tarwe („De bakwaarde van het zomertarweras Koga", door Dr S. BROEKHUIZEN). Dit
rapport werd aan alle instanties, die bij het onderzoek betrokken zijn
geweest, toegezonden.
9.3. Technische Berichten
Tengevolge van een grote navraag was het noodzakelijk een tweede
oplage te maken van het Techn. Bericht nr 1 („Enige aspecten van de
tarweveredeling", door Dr W. FEEKES).
Voorts verschenen:
Techn. Ber. nr 4 - „De invloed van de tijd van oogsten op de bakwaarde van tarwe" door Dr S. BROEKHUIZEN en
Dr G. JONGH (Oct. 1952).
Techn. Ber. nr s - „Kouderesistentie en koudebehoefte van tarwerassen' ' - Eerste rapport van de Werkgroep Kouderesistentie-onderzoek (Dec. 1952).
Wageningen, Januari 1953.
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VERBREIDING VAN DE IN 1952
IN

NEDERLAND

VERBOUWDE

BROODGRAANRASSEN
1952

1951

(ter vgl.)

TARWE

Totaal verbouwde oppervlakte
Verbouwde oppervlakte wintertarwe . . . . 74.069 ha
waarvan :
Staring C.B. (wit)
31 %
Alba (wit)
24 %
Minister (wit)
22 %
Heine's VII (rood)
14 %
Carstens V (rood)
4 %
Elisabeth (rood)
I %
Juliana (wit)
I %
Andere wintertarwerassen
3 %

75.308 ha
58.581 ha

Verbouwde oppervlakte zomertarwe . . . .

16.727 ha

waarvan :
Peko (rood)
Koga (rood)
Blanka (wit)
Van Hoek (rood)
Bersée (rood) e.a

8.017 ha

37 %

28
22
12
I

%
%

%
%

28 %

34 %
17 %
I %
11 %
I %
2 %
6 %

8 %

33 %
41 %
15 %

3 %

ROGGE

Totaal verbouwde oppervlakte
183.970 ha 160.700 ha
waarvan :
Petkuser winterrogge
98 %
97 %
Brandt's Marien
I %
I %
Petkuser zomerrogge en andere roggerassen
I %
2 %
Gemiddelde opbrengst per ha :
tarwe (totaal)
wintertarwe
zomertarwe
rogge

3.986 kg

4-057 kg
3-323 kg

3-58O kg
3-739 kg
3.022 kg
2.850 kg
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DE WINTERTARWE-OPBRENGSTEN IN 1952
EN DE WEERSOMSTANDIGHEDEN
W. H. VAN DOBBEN
Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek, Wageningen
(Summary see p. 24)

Evenals bij vorige publicaties over de tarwe-opbrengsten zijn de
volgende cijfers ontleend aan de opbrengst van het standaardras op de
interprovinciale rassenproeven van de Rijkslandbouwconsulentschappen in de zeekleigebieden.
Het aantal van deze proefvelden (jaarlijks ca 30) is niet zo heel groot
en het toeval kan ons dus nog wel parten spelen.
De gemiddelde opbrengst was in 1952 gelijk aan die van 1951, ter
wijl volgens de schattingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek
1952 het vorige jaar enigszins heeft overtroffen. Ook schattingen door
andere instanties wijzen in die richting, zodat wij de cijfers van de
proefvelden wel met enige voorzichtigheid moeten hanteren. Het aan
trekkelijke er van is echter, dat wij van de proefvelden niet alleen
cijfers hebben van korrelopbrengsten, maar ook betreffende stro- en
iooo-korrelgewichten en deze kunnen ons juist een dieper inzicht ver
schaffen over de samenstelling van de oogst en in samenhang daarmee
over de invloed der weersomstandigheden.
TABEL I. GEMIDDELDE WAARDEN VAN HET STANDAARDRAS STARING OP DE RASSENPROEFVELDEN IN HET ZEEKLEIGEBIED, OMGEREKEND OP JULIANA
Jaar

Gemiddeld 19 40-1949
1948
1949
1950
1951
1952

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

441O
4190
5400
3930

4700
4700

Korrel :
stro-ver
houding

7890
8920
10400
8580
8100

0,56

8930

0,52

0,47
0,52

0,46
0,58

Lengte
stro

121,4
129,0
133,0
121,0
li 8,0
122,0

1000korrelgewicht

Aantal
korrels
per m2
X 1000

41,2

IO.7

43.9
44,7

41,0

44.01)
42,3

9-5

12.i
9.6
10.7
11.i

*) In het vorige verslag (1) staat een gemiddeld iooo-korrelgewicht van 45,3 ver
meld. Dit was een rekenfout. Ook de berekening van het aantal korrels moest hier
door worden gecorrigeerd.

Het ras Juliana komt thans niet meer op de proefvelden voor. Terwille van de continuïteit zijn de opbrengsten van het tegenwoordige
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standaardras Staring echter omgerekend op de volgende basis:
korrelopbrengst
van Juliana
stro-opbrengst
stro-lengte
i ooo-korrelgewicht

io % lager
gelijk
9 cm langer
6,3 % lager.

Uit tabel i is te zien, dat de opbrengst in 1952 op de proefvelden,
die steeds vrij uniform zijn behandeld, boven het gemiddelde peil van
1940-1949 lag.
Dit was in 1951 ook zo, maar toen was dit geheel en al te danken
aan het hoge gewicht per korrel. Het aantal korrels was normaal.
In 1952 daarentegen liggen de beide genoemde waarden iets boven
normaal, het aantal korrels met ca 4 %, het 1ooo-korrelgewicht met
ca 2,8 %.
Het aantal korrels was dus in 1952 hoger dan in 1951. Dit aantal
hangt in hoge mate samen met de ontwikkeling van het stro (3) ; deze
samenhang wordt alleen verbroken door extreme hitte of abnormale
regenval tijdens de bloei, zodat een laag korrelgetal soms kan samen
gaan met een goede ontwikkeling van het stro (vergelijk bijv. 1948 en
1950). Een hoog korrelgetal daarentegen gaat altijd samen met veel
stro en zo is het ook in 1952. Wij zien, dat de lengte van het stro iets,
en de opbrengst vrij ver boven normaal liggen.

kg stro /r»

1100O1

Fig. i. Samenhang van de stro
opbrengst met het% zonneschijn
van 20 Maart-10 Mei (met toe
voeging der laatste jaren overge6Ó nomen uit (3)).
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Deze goede ontwikkeling van het stro is te danken aan de zonnige
Aprilmaand. Figuur i, overgenomen uit (3) en aangevuld met de ge
gevens van 1950, 1951 en 1952, laat een duidelijke samenhang zien
tussen zon in het voorjaar en stro-opbrengsten bij tarwe. Bij de kor
relopbrengst is deze ook, hoewel zwakker, aanwezig, zoals reeds be
kend werd door onderzoek van WOUDENBERG (4). Het is begrijpelijk,
dat voor de korrelopbrengst de samenhang met de weersomstandig
heden in het voorjaar zwakker is dan bij het stro. Het stro wordt in
het voorjaar gevormd, dus daar is de invloed direct. In hoeverre een
gunstige invloed later doorwerkt in de korrelopbrengst, hangt af van
allerlei omstandigheden later in de zomer.
Een zonnig voorjaar legt dus via een goede stro-opbrengst de basis
voor een goede korrelopbrengst, maar om deze te verwezenlijken, moe
ten diverse klippen worden omzeild.
Wanneer er vruchtbeginsels afsterven door extreme hitte (zoals in
1947) of aanhoudende regenval (zoals in 1948 en 1950) tijdens de
bloei, wordt de verhouding tussen aantal korrels en korrelgewicht ab
normaal, wat in figuur 2(2) voor de jaren 1947, 1948 en 1950 is te zien.
1951 en 1952 tonen een normale verhouding, dus de omstandigheden
tijdens de bloei schijnen niet ongunstig te zijn geweest.

kg zaad / ha
60CQr

55a » *38
4H.3-444-51
, A*33
Fig. 2. Samenhang van de kor
relopbrengst met het % zonne
schijn van 20 Maart-10 Mei. De
jaren met een hittegolf tijdens
de bloei der tarwe zijn aange
geven met -f, de jaren met te
veel regen tijdens of kort na de
bloei met O.
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Wat de temperatuur betreft, komt dit wel uit (zie tabel 2). Ook de
regenval bleef binnen de perken (zie tabel 3).
TABEL 2. TEMPERATUREN IN DE DERDE DECADE VAN JUNI
Gemiddelde
maximum
temperatuur
in 'Cl

Normaal

21

1935
1936
1941

25
24
24

1947
1949
I9SO
I9SI
1952

26
20
21
18,4
20,5

Hoogste
temperatuur
in »G

31
31
32
36
24
28

25
28

Korrelaantal

laag
laag
hoog
zeer laag
zeer hoog
laag
normaal
vrij hoog

Korrelgewicht

laag
laag
hoog
hoog
zeer hoog
normaal
zeer hoog
vrij hoog

TABEL 3. REGENVAL IN mm, GEMIDDELDEN VAN GRONINGEN, VLISSINGEN EN OUDEN
BOSCH
Juni II

Juni III

Normaal

20

20

1942
1948

29
19

I

1949

1950
1951
I9S2

8
10
13
19

47

0

33

40
IS

Julil

23
24

40

9
38
14
58

Juli II

24
72
34
23
23
19

16

De cijfers van tabel 3 verdienen nog wel even de aandacht, want wij
zien, dat in 1951 einde Juni en in 1952 begin Juli veel regen is gevallen.
Toch deed dit geen merkbare schade. Blijkbaar ontstaat die pas, wan
neer de regenval omstreeks de bloei, zoals in 1948 en 1950, over meer
dan één decade aanhoudt.
Het aantal korrels is dus in 1951 en 1952 vrijwel in overeenstemming
geweest met de verwachting, die de ontwikkeling van het stro wekte ;
er is tijdens de bloei geen streep door de rekening gehaald.
Wat nu het iooo-korrelgewicht betreft, was 1951 met 1949 in dat
opzicht een record jaar en wij hebben hieruit geconcludeerd, dat blijk
baar de normale zomer-temperaturen in Nederland te hoog zijn voor
een optimaal korrelgewicht. Beide genoemde jaren waren nl. extra
koel en hittegolven kwamen niet voor. 1952 was ook vrij koel, maar
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heeft een zeer warme iste decade van Juli gehad. Hieraan schrijven
wij het toe, dat het mooie iooo-korrelgewicht van het vorige jaar toch
niet werd bereikt.
Samenvattend komen wij tot de conclusie, dat 1952 een goede tarwe
oogst heeft gebracht.
Deze was vooral te danken aan de zonnige April, terwijl de voor
zomer nog koel en droog genoeg is geweest om de zaak niet te be
derven.
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Summary
THE YIELD OF WINTER WHEAT IN 1952, AND THE
WEATHER CONDITIONS
In the Netherlands 1952 was a fairly good year. Table 1 gives averages for experi
mental plots on sea-clay soils. Straw yields were very high in 1952. Fig. 1 shows a
good correlation between the average straw yield and the % hours of sunshine in
spring (20th March-10 May) recorded for several years. There is also a relation
between the sunshine in spring and the kernel yield (v. fig. 2), except in cases when
damage by heat waves (marked with + in fig. 2), or excessive rainfall (marked with o)
during or shortly after the flowering stage occurred. In 1952 only minor damage was
caused by such weather conditions.
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OPBRENGSTSPREIDING VAN TARWE
IN DE PROVINCIE GRONINGEN1)
Ir G. M. HOORNSMAN
Landbouw-Economisch Instituut, 's-Gravenhage

(Summary see p. 31)

Inleiding

Het is algemeen bekend, dat de opbrengsten van een gewas zeer
sterk uiteen kunnen lopen. Men denkt hierbij meestal in de eerste
plaats aan de opbrengstvariatie, die wordt veroorzaakt door factoren,
die niet door de boer zijn te beïnvloeden, o.a. weersomstandigheden
en kwaliteit van de grond. Daarnaast komen echter in een bepaald
jaar en binnen een beperkt gebied tussen de bedrijven grote verschil
len in opbrengst voor die, althans ten dele, toegeschreven kunnen
worden aan factoren, die wel door de boer kunnen worden beïnvloed.
Dat deze variatie voor de praktijk uiterst belangrijk is, zal duidelijk
zijn. Gegeven de omstandigheden waaronder wordt geproduceerd, is
de opbrengst in natura immers bepalend voor de rentabiliteit van de
betreffende teelt.
Het Landbouw-Economisch Instituut heeft door haar werkzaam
heden veel belang bij een juist beeld van de opbrengstspreiding. Het
gemiddelde opbrengstniveau laat zich hiermede beter beoordelen, ter
wijl ook het landbouwkundig inzicht in het betrokken gebied er door
wordt verhoogd. Voor Groningen bestond de mogelijkheid om op
grond van de dorsresultaten van een groot aantal bedrijven voor enkele
gewassen deze spreiding na te gaan. In het navolgende zal hierover
een en ander worden medegedeeld.
Basisgegevens

De spreiding van de tarwe-opbrengsten is nagegaan in de kleige
bieden van de provincie Groningen, t.w. Noordelijke Bouwstreek,
Noordelijk Westerkwartier, Centrale Bouwstreek en Nieuw-ÖIdambt.
Enkele afwijkende gemeenten "in deze gebieden zijn buiten beschou
wing gebleven. In het onderzoek zijn alle bedrijven betrokken, die
onder de dorsregeling vielen en waarvan derhalve de tarweopbrengsten op de dorsbriefjes werden verantwoord. Uit de totale opbrengst
en de verbouwde oppervlakte is voor elk bedrijf de opbrengst per ha
berekend. Hierbij deed zich de complicatie voor, dat winter- en zomertarwe gezamenlijk als tarwe op de dorsbriefjes werden opgegeven. Om
aan dit bezwaar tegemoet te komen is de oppervlakte zomertarwe her^ Ontleend aan een onderzoek van Ir J. A. W. VAN HEUSDEN, voormalig mede
werker van het L.E.I.
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leid op basis oppervlakte wintertarwe aan de hand van de opbrengst
verhouding van winter- en zomertarwe in het betrokken landbouw
gebied.
Bij de groepering van de opbrengsten per gemeente is gebleken, dat
deze gemiddelden binnen de betrokken landbouwgebieden niet erg
variëren. De grootste afwijkingen t.o.v. het gebiedsgemiddelde be
dragen 5 % naar boven en 5 % naar beneden, hetgeen een verschil
van ca 400 kg tussen de beide desbetreffende gemeenten betekent.
In tegenstelling hiermede is de opbrengstspreiding binnen de ge
meenten zeer groot en vrijwel gelijk aan die van het gehele gebied.
Wij zullen ons bij de verdere bespreking daarom in hoofdzaak bepa
len tot de gebieden.

Spreiding van de opbrengsten in de gebieden
De verdeling van de bedrijven over de verschillende opbrengst
klassen in 1948 is vermeld in tabel 1. Deze frequentietabel geeft dui
delijk aan, hoe sterk de opbrengsten uiteenlopen. Uit de gegevens van
meerdere jaren is gebleken, dat de spreiding in de verschillende jaren
kwantitatief ongeveer even groot is. Hieruit volgt, dat er geen duidelijk
verband bestaat tussen de spreiding en het opbrengstniveau in het
betreffende jaar.
Globaal kan worden gezegd, dat ruim 10 % der bedrijven in op
brengst ver ten achter blijft (opbrengst is méerdan 10 % lager dan ge
middelde), terwijl ook ruim 10 % van de bedrijven opbrengsten heeft,
welke meer dan 10 % boven het gemiddelde liggen. Binnen de reste
rende 80 % komt dan nog een totale spreiding van ca 800 kg voor.
Van de Noordelijke Bouwstreek en het Oldambt zijn de gegevens
tevens verwerkt in een frequentiecurve (zie fig. 1 en 2). In deze figuren
zijn opgenomen:
a. de verdeling van het totaal aantal waarnemingen (trapjesfiguur);
b. de bij de trapjesfiguur behorende theoretische verdeling;
c. de normale verdeling, d.w.z. de lijn die ontstaat, wanneer de on
derlinge afwijkingen tussen de eenheden van het universum louter
door een groot aantal kleine en onafhankelijke oorzaken zouden
worden bewerkstelligd.
Opvallend is de zeer grote symmetrie van de beide curven. Deze
is immers niet zonder meer te verwachten, indien de opbrengsten
mede worden beïnvloed door aan het bedrijf gebonden factoren. In
beide figuren wijkt de theoretische verdeling aanmerkelijk af van de
normale verdeling. Er zijn meer bedrijven, waarvan de opbrengsten
om en nabij het gemiddelde liggen dan bij een normale verdeling het
geval is. In de Noordelijke Bouwstreek zijn daarnaast meer bedrijven
met zeer hoge en zeer lage opbrengsten, dan bij een normale verdeling
26

% van het aantal bedrijven
Number offarms, percentage of total

Opbrengst in 100 kg
Yield-100 kgjha
Fig. I. Frequentie-curve van de tarwe-opbrengsten per ha, oogst 1948, in
de Noordelijke Bouwstreek
Fig. I . Frequency distribution of wheat yields per ha of the 1948 crop in
„Noordelijke Bouwstreek"

»
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% van het aantal bedrijven

Opbrengst in 100 kg
Yield- ioo kg/ha
Fig. 2. Frequentie-curve van de tarwe-opbrengsten per ha, oogst
1948, in het Nieuw-Oldambt.
Fig. 2. Frequency distribution of wheat yields per ha, 1948 crop, in
Nieuw-Oldambt.
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zouden voorkomen. Frequentiecurven van de andere gebieden geven
soortgelijke beelden te zien.
TABEL I. FREQUENTIETABEL VAN DE TARWE-OPBRENGSTEN PER ha, OOGST 1948
Noordelijke
Bouwstreek
Opbreiigstklasse
in 100 kg/ha

ö
0
,>

1
.2 s
>

TJ

Z "v

Ji

3
1
16-18
18-20
20-22
22-24
24-26
26-28
28-30

1
*0
J2

<

•V?
0"- CSC«

3
"H
<

i

0,1

_

-

4
2
2
8

4

30-32

21

32-34
34-36

24
57

36-38

IIO

38-40

152
177
153
85

40-42
42-44
44-46
46-48
48-50
so-52

0 '-1

Centrale
Bouwstreek

§3
> a

0,5
0,2
0,2
0,9

°>5

2,3

2,7
6,4
12,3
I7>1

19,8

3
-

2
3
i

4
10
20
33

37
37
36
15
7
4

i»9

I

12
2

1.3

-

0,2

I

aa
>

Js.ß

.a

-MO

Ui
4- *0

«3
• ^a
-.0

<

_

_

G

M
-

I
I

0,9

-

9)3

16,8

20
23
28
23

-

-

58-60

_

-

-

-

-

-

60-62

I

0,1

-

-

I

62-64

-

-

-

-

-

214

-

100,0

17
.8
6
I

4
-

152

4,6
2,6
13.1
15.1
18,4
15,1
11,2

5.3
3.9

0,7
2,6

-

0.7
-

100,0

1
5 >«
0

Ji Ja

<

__
0.7
0,7

2,6

-

100,0

3
0

0° a

4
7
4

-

894

G

üü
«3
>

4,7
i5f6
17)3
17,3

a

2
£ *0

o,7
o,7
1.3

o,5

TVIVIIW OJHflnrtHt

•I
•v

I
I
2

0,1

-

1
+s s>

1A

i

Totaal

17

Ü
5S
>

7.0
3)3
i)9
o,5
o,5
-

52-54
54-56
56-58

60

I7.I
9>5
6,7

Noordelijk
Wester kwartier

§3
> g

0^ C3

_
-

I
2
8
12

0,3
0,6
2,6

31
56

3.8
9)9
17.9

64

20,5

74

23.7
9)3
8,3

29
26

7

2

2,2
0,6

-

-

-

-

—

-

-

-

-.
-

312

100,0

-

-

De vraag rijst, welk deel van de opbrengstspreiding wordt veroor
zaakt door toevallige factoren en welk deel door systematische facto
ren. Er is getracht hierin enig inzicht te verkrijgen door het bewerken
van het cijfermateriaal van een gemeente in de Noordelijke Bouwstreek. De verdeling van de bedrijven over de verschillende opbrengst
klassen sluit goed aan bij die van het gehele gebied (zie tabel 2).
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TABEL 2. TARWE-OPBRENGSTEN VAN DE GEMEENTE BIERUM IN 1948
Noordelijke Bouwstreek

Gemeente Bierum
Opbrengstklassen
in 1948

< 3600 kg
3600-4000 „
4000-4200 „
4200-4600 „
> 4600 „

% van het
totaal aantal
bedrijven

aantal
bedrijven

% van het
totaal aantal
bedrijven

6
20
16
20
8

29
22
29

3250
3760
4110
4330

11

4770

27
10

70

100

4080

100

9

opbrengst
kg/ha

14
29

opbrengst
kg/ha!

323O

20
4850
-

De bedrijven zijn gegroepeerd in opbrengstklassen, die in de ver
schillende jaren in overeenstemming met het opbrengstniveau zijn
gekozen. Van dezelfde groepen bedrijven, die op deze wijze in een
bepaald jaar (basisjaar) zijn gevormd, zijn ook de opbrengsten in de
andere jaren nagegaan. Indien de opbrengstvariatie volkomen het ge
volg is van toevallige factoren, mag men verwachten dat een groep
bedrijven, die in het basisjaar een zeer lage gemiddelde opbrengst
heeft, in een volgend jaar zoveel beter zal zijn, dat zij een andere plaats
in de rangorde inneemt.
TABEL 3. TARWE-OPBRENGSTEN VAN DE GEMEENTE BIERUM IN 1948 T/M 1950
% van de gemiddelde opbrengst

kg/ha
in 1948

< 3600 kg
3600-4000 „
4000-4200 „
4200-4600 „
> 4600 „

Gemiddeld

1948

1949

1950

1948
1949 1948
t/m '50 t/m '50

3250 4110 3280 3550 3700
3760 4470 3270 3830 3870
4110 4420 33OO 3940 3940

1950

80

92

92
IOI

97
97
98

89
96

104
105

104
109

98
98
103
106

100

100

100

4760 3540 4360 4360

106
117

100
98
104
105

4080 4480 3380 3980 3930

100

100

4330
4770

4540

3520

4130

4130

1949
1948
t/m '50 t/m '50

1949

99

94

Uit tabel 3, waarin 1948 het basisjaar is, komt echter naar voren,
dat deze volgorde, behoudens een uitzondering, niet verandert; de
laagste groep blijft het laagst en de hoogste groep het hoogst. De
spreiding is evenwel veel geringer geworden, dan deze in het basisjaar
was. Indien 1949, resp. 1950 als basisjaar worden genomen, leidt dit
tot dezelfde resultaten. Hieruit volgt, dat de opbrengst per bedrijf
van jaar tot jaar sterk wisselt, niet alleen absoluut, maar ook relatief
ten opzichte van andere bedrijven. De in het basisjaar gemaakte in
deling kan dus geen volkomen juiste indeling naar absolute opbrengstniveaux van de bedrijven zijn. Dat ondanks onvolkomenheden van de
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indeling, de rangorde der groepen toch ook in andere jaren gehand
haafd blijft, betekent dus, dat er inderdaad opbrengstverschillen
tussen de bedrijven bestaan, die aan systematische factoren moeten
worden toegeschreven.
Hiermede is nog niets bekend geworden van de aard van deze syste
matische factoren en is evenmin uitgemaakt, of de als toevallige aan
geduide factoren ook werkelijk wel als zodanig mogen worden be
schouwd.
Van een der systematische factoren, de grondsoort, is bekend, dat
deze in de Noordelijke Bouwstreek effect op de opbrengst heeft. In
tabel 4 is het opbrengstniveau vermeld van de drie groepen, die in de
gemeente Bierum naar grondsoort zijn te onderscheiden. Deze opbrengstniveaux zijn berekend voor de gehele Noordelijke Bouwstreek,
waarbij dat van groep II op xoo is gesteld.
TABEL 4
Grondsoort

Groep I
Groep II
Groep III

Oppervlakte cultuurgrond

Opbrengstniveau

in%
37

in %
IOI
IOO

40
23

96

Zeer groot zijn de opbrengstverschillen tengevolge van de grond
soort niet. Bovendien zijn in elke opbrengstklasse van tabel 3 bedrij
ven met verschillende grondsoort aanwezig. Hieruit volgt, dat de
grondsoort in de cijfers van tabel 3 niet of nauwelijks als systematische
factor in het geding is.
De vraag blijft nu, welke systematische factoren dan wel in het spel
zijn. Hierbij wordt in de eerste plaats gedacht aan de factor bedrijfs
leiding. Met name gaat het hierbij om de mate, waarin deze factor
bedrijfsleiding invloed heeft en de wijze, waarop dit door de maat
regelen in het bedrijf tot stand komt.
Gezien de grootte van de opbrengstspreiding lijkt het zeer gewenst
te trachten meer inzicht te verkrijgen in de factoren, die deze spreiding
veroorzaken. Dit inzicht kan slechts worden verkregen door een uit
gebreid opbrengstonderzoek, dat op regionale basis zal moeten ge
schieden.
Summary
VARIATION IN YIELD OF WHEAT IN THE
PROVINCE OF GRONINGEN
The variation in yield of wheat, investigated in the clay regions of Groningen,
proved to be very large and had practically no relation with the yield-level in the year
concerned. This variation is caused as well by accidental factors as by systematical
factors inhaerent to the farm business. These latter must problably be largely ex
plained by differences in the professional skill of the farmers.
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DE TARWE- EN ROGGEKWALITEIT
VAN OOGSTJAAR 1952
Dr S. BROEKHUIZEN
Stichting Cocobro, Wageningen

(Summary seep. 39)

I. HET KLIMAAT

Door VAN DOBBEN (I) is reeds uiteengezet, dat de weersomstandig
heden gedurende het voorjaar van 1952 gunstig waren voor de stro
ontwikkeling, waardoor de basis werd gelegd voor een goede korrel
opbrengst. Ook de omstandigheden tijdens de bloei waren gunstig
voor de korrelopbrengst : het was niet te heet en er viel niet te veel re
gen. Weliserinde 1steen 3de dekade van Juli tengevolge van onweders
plaatselijk veel regen gevallen (zie tabel 1), doch deze neerslag heeft
geen al te nadelige invloed gehad. Dit is wel het geval met de vele regens
gedurende de tweede helft van Augustus, waardoor veel tegenslag bij
de oogstwerkzaamheden is ondervonden. Graan, dat minder zorgvul
dig aan hokken was gezet, vertoonde toen reeds in vele gevallen schot.
TABEL I. REGENVAL IN mm (Rainfall in mm)
Dekade

Juni
Juli

III
I
I I
III
Augustus I
I I
III
September I

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

Groningen

Den Helder

Vlissingen

Oudenbosch

27

17

9
57

83

34

IO

29

24
22

57

28

24
42
16

32
43
32
26

IO

10

IO

27
31
31

28

36

16

17

37

19

40

TABEL 2. WEERSGESTELDHEID GEDURENDE AFRIJPING EN OOGSTEN VAN HET GRAAN.
GEMIDDELDEN VAN GRONINGEN, DEN HELDER, VLISSINGEN EN OUDENBOSCH

(Weather conditions during the period of ripening and harvesting. Average
values for 4 meteorologie stations)
Dekade

Juni
Juli

III ... .
I . . . .
II . . . .
III . . . .
Augustus I ....
II . . . .
III . . . .
September I ....
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Gemidd. temp, in °C

Regenval
Rainfall
in mm

% Zonne
schijn
% Sunshine

maximum

minimum

16

41
52
34
37
35

20
24.5
19
20
21,5

n.5
15,5
13.5

40

20,5

49
47

20,5

14
14
13

17

10

46

18

34
32
35
27
25

12

Met uitzondering van de iste dekade van Juli (zie tabel 2), toen het
vrij warm is geweest, zijn er met betrekking tot de temperatuur, be
wolking en uren zonneschijn in de maanden Juli en Augustus geen be
langrijke afwijkingen ten opzichte van het gemiddelde over het tijdvak
1911-1950 geweest.
2. TARWE
Tot aan de oogst toe zijn de weersomstandigheden in 1952 gunstig
geweest voor de ontwikkeling van de tarwe. In het Z.W.-kleigebied
voorkwam het enigszins schrale weer in April en Mei, dat vele perce
len te zwaar werden. Over het algemeen is er weinig zware legering voor
gekomen, de meeste percelen waren net zwaar genoeg om overeind te
blijven. Dit bleek ook bij de, in het kader van het productieniveauonderzoek bemonsterde, 93 willekeurig over ons land verspreide tarwepercelen. Hierbij werd ten aanzien van het legeren het volgende ge
constateerd :
niet gelegerd: 61 percelen - 65,5 %
matig
„
24
,,
- 26,0 %
ernstig
,,
8
- 8,5 %
Wat de korrelkwaliteit betreft, zijn de weersomstandigheden tijdens
de periode van het afrij pen en oogsten uiteraard van beslissende bete
kenis. Zoals reeds werd opgemerkt, was het weer gedurende de laatste
dekade van Juni en de gehele maand Juli gunstig, zodat de tarwe over
het geheel goed afrijpte. Dichter naar de kust toe in het Z.W.-kleigebied, waar betrekkelijk weinig regen viel, kon men rond half Juli reeds
een begin maken met het maaien van de wintertarwe.
Aangezien in het Westen van ons land het gunstige weer ook gedu
rende de eerste helft van Augustus aanhield, is de tarweoogst hier on
der gunstige omstandigheden verlopen. Als gevolg hiervan lag dan ook
de tarwekwaliteit in Zeeland, Zuid- en Noord-Holland boven het ge
middelde. In het bijzonder waren de leveringen uit de Wieringermeer,
de IJpolders, Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duiveland en Walche
ren geschikt als grondstof voor de bereiding van ongebuild tarwemeel.
In een groot gedeelte van het westelijke Noord-Brabantse kleigebied
en in de Betuwe is in de iste en 2de dekade van Augustus veel regen
gevallen (zie tabel 1). De tarwe moest hierdoor maar al te vaak te lang
aan hokken op het land blijven staan. De leveringen uit deze gebieden
vertoonden dan ook over het algemeen een abnormaal hoog schotper
centage (zie fig. 1).
Voor het Noordelijke kleigebied bracht vooral de 3de dekade van Juli
veel regen. Op het land was het zeer nat. De granen legerden en vielen
erg door elkaar, wat later het machinaal zichten bemoeilijkte. De tar
weoogst begon onder tamelijk gunstige omstandigheden. Hierdoor
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geen schot
no sprouting
weinig schot
little sprouting
veel schot
much sprouting
zeer veel schot
haevy sprouting
Fig.

I.

Het voorkomen van schot in tarwe en rogge van oogst 1952.
The occurrence of sprouting in the 1952 erop.

waren de eerste leveringen vrij goed van kwaliteit. Gedurende de twee
de helft van Augustus viel hier echter veel regen, waardoor de kwali
teit van de tarwe vrij snel terug liep. Zowel het zichten als het binnen
halen gingen met horten en stoten en in het laatst van Augustus stond
er nog heel wat tarwe in hokken op het veld. Bij de tarwe in dit gebied
werd dan ook veel schot aangetroffen (fig. i), voor de witte tarwe lag
het schotpercentage tussen de 8 en 10 %. Overeenkomstig hiermede
was ook het diastatisch vermogen veelal hoog, nl. 2,7-3. Bij witte Gron./
Friese tarwe was een diastatisch vermogen van minder dan 1,8 een gro
te uitzondering.
De leveranties uit de Noordoostpolder waren zeer verschillend. Naast
vele goede partijen, van prima kwaliteit en met een laag diastatisch
vermogen, kwamen ook een aantal slechte leveringen voor.
Over het geheel genomen waren de korrels goed gevuld. Uit de bij
het productieniveau-onderzoek verkregen gegevens blijkt, dat het ge34

middelde iooo-korrelgewicht voor tarwe 46 g bedroeg. Voor afzonder
lijke tarwerassen waren de gemiddelden:
Peko
52,6 g
Heine's VII .... 49,5 g
Minister
49,o g

Alba
45.2 g
Staring
44,8 g
Carsten's V .... 38,0 g

Wat de houdbaarheid betreft kan worden vermeld, dat de ervaringen
zeer uiteenlopen. Enerzijds werd in verschillende streken, vooral in
het westen van het land ervaren, dat ongedroogde tarwe, die overigens
toch onder gunstige omstandigheden was geoogst, slecht houdbaar
was. Elders was het vochtgehalte ten gevolge van de slechte weersom
standigheden vrij hoog en waren partijen met meer dan 20 % vocht
(vooral bij gebruik van maaidorsers) geen zeldzaamheid, zodat veel
tarwe moest worden gedroogd. Anderzijds werd echter ook de ervaring
opgedaan, dat tarwe ondanks een hoog vochtgehalte een goede weer
stand tegen schot en ander bederf vertoonde. Of dit verschijnsel sa
menhangt met een droge periode van afrijping, dan wel met andere
factoren is niet bekend.
3. ROGGE
Wat het vochtgehalte betreft, was er een opvallend verschil tussen
het Noorden en het Zuiden van ons land. In het Zuiden en ook op de
Veluwe is de rogge droog binnengekomen; boerenpartijen met 15 %
vocht waren niet zeldzaam. In het Noorden lag het vochtgehalte ten
gevolge van de natte Augustusmaand gemiddeld bij 18-19 %, maar
ook partijen met 24-26 % kwamen voor.
Ondanks het hoge vochtgehalte werd zelden onfrisse rogge aange
troffen en ook schot kwam bijna niet voor (zie fig. 1).
De rogge was uiteraard, vooral in het Noorden, zeer dik van korrel,
de kleur was goed en de bakkwaliteit behoorlijk.
4. VOCHTGEHALTE
Door enkele correspondenten werd ons gemeld, dat tarwe welke di
rect van het land werd gedorst, een lager vochtgehalte had dan uit de
schuur gedorste tarwe. Er werd geconstateerd, dat het vochtgehalte
van in December en Januari gedorste partijen aanzienlijk hoger was.
De verschillende handels- en maalbedrijven in ons land beschikken
ongetwijfeld over gegevens omtrent het vochtgehalte van de door hen
verhandelde en verwerkte broodgranen, zowel in de verschillende
maanden van een bepaald oogstjaar als in opeenvolgende jaren. In de
literatuur is hierover echter, voor zover ons bekend, weinig te vinden.
In het raam van dit artikel leek het ons wel gewenst iets meer aandacht
aan het vochtgehalte van de inlandse broodgranen, tarwe en rogge, te
schenken. Het verheugt ons dan ook, dat wij de beschikking kregen
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over de gegevens, die hierover door het Bedrijfschap voor Granen, Za
den en Peulvruchten te Den Haag de laatste jaren zijn bijeengebracht.
Van 1947 af heeft dit Bedrijfschap in samenwerking met het Aanen Verkoopbureau van Akkerbouwproducten ieder oogstjaar nagegaan,
welk vochtgehalte de inlandse tarwe en rogge, gerekend over het gehe
le land, gemiddeld had. Hiertoe werd in de productiegebieden twee
maal per jaar het vochtgehalte bepaald van een belangrijk aantal mon
sters uit telerspartijen, ni. in de loop van de maanden September en
October en gedurende de maanden Januari en Februari. De monsters
werden zoveel mogelijk uit pas gedorste telerspartijen genomen, waar
bij werd gestreefd naar een zodanige spreiding van de plaatsen van be
monstering, dat voor ieder gebied een zo representatief mogelijk beeld
werd verkregen. Uitgaande van de oppervlakten tarwe en rogge in de
verschillende gebieden, werden de landelijke vochtpercentages bere
kend.
In tabel 3 zijn de op de verschillende tijdstippen vastgestelde ge
middelde, landelijke vochtpercentages vermeld.
Hoewel vanzelfsprekend een dergelijk onderzoek niet gemakkelijk
volledig betrouwbare cijfers zal opleveren, menen wij toch, dat onder
staand overzicht een vrij juist beeld geeft van de vochtpercentages van
de rogge en de tarwe voor de verschillende oogstjaren.
TABEL 3. GEMIDDELD VOCHTGEHALTE VAN TARWE EN ROGGE IN DE JAREN 1947T/M1952
(Average moisture content in home-grown wheat and rye in 1947-1952)
Vochtgehalte

Vochtgehalte
Oogst

1947

1948
1949
1950
1951

1952

Tijdstip van vaststelling

Tijdstip van vaststelling

tarwe
in %

rogge
in %

16,5
18
18
18

18,S

17.5

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

19

20,5

18,S

18,0

17.1

16,8

Gemiddeld

17-9

19.1

tarwe

in %

rogge
in %

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

15
17,5

I4.5
17.5

Gemiddeld

16,5

16,S

17,0

17,0

18,0

18

19
I9.S

Blijkens de vastgestelde vochtpercentages in de loop van September/
October hebben de oogsten 1947 tot en met 1952 gemiddeld een
vochtpercentage opgeleverd, dat overeenkomt met het voor Neder
landse omstandigheden normale vochtgehalte van 17%. Opmerkelijk
is, dat in de herfst en in de winter het gemiddelde vochtgehalte in jaren
met een natte oogsttijd toch niet zó sterk afwijkt van dat in jaren,
waarin onder gunstige omstandigheden kon worden geoogst. Dit blijkt
wel, als men de vochtpercentages vergelijkt van de jaren 1948 en 1950,
die een vrij natte oogsttijd hadden, met die van 1949, dat een droge
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oogst heeft opgeleverd. Deze jaren geven omstreeks October slechts
een verschil in vochtgehalte te zien van 0,5 tot 1 % en in de loop van
de winter verdwijnen de verschillen vrijwel geheel.
Bij zeer natte oogsten, zoals in 1951 en 1952, worden de verschillen
groter. Vergelijkt men de in de herfst van 1951 en 1952 vastgestelde
vochtpercentages met die, welke in de herfst van 1949 werden gevon
den, dan is het verschil
voor de tarwe: 1,5-2,0%
voor de rogge: 1,0-1,5 %
De voor Nederlandse omstandigheden abnormaal droge oogst van
1947 laat uiteraard veel grotere verschillen zien.
Bij de in tabel 3 opgenomen cijfers dient nog te worden opgemerkt,
dat bij de vaststelling van de vochtgehalten géén met de maaidorsmachine geoogste partijen in het onderzoek werden betrokken. In de
practijk zullen echter vele partijen tarwe worden gemaaidorst. Deze
zullen in de natte oogstjaren (1948, 1951 en 1952) in het algemeen een
belangrijk hoger vochtgehalte hebben gehad dan in de tabel is aange
geven.
Uit de in tabel 3 gegeven cijfers blijkt nu voorts duidelijk, dat het
vochtgehalte in de loop van het najaar en de winter niet onbelangrijk
toeneemt. Het vochtgehalte van de rogge neemt sterker toe dan dat
van de tarwe. Dit is te wijten aan het feit, dat de rogge in veel mindere
mate dan de tarwe kan worden ingeschuurd en dus voor een aanzien
lijk groter gedeelte buiten in mijten of klampen wordt opgeslagen.
Uiteraard is de stijging van het vochtgehalte gedurende najaar en win
ter sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Het zeer natte na
jaar van 1949 bijv. deed het gemiddelde vochtgehalte van de rogge stij
gen van 16,5 tot 19%.
In tabel 4 is nog de gemiddelde stijging van het vochtgehalte gedu
rende het najaar en de wintermaanden voor de jaren 1947 t/m 1951
vermeld.
TABEL 4. GEMIDDELDE STIJGING VAN HET VOCHTGE
HALTE GEDURENDE NAJAAR EN WINTERMAANDEN.
Oogst

1947

1948
1949
1950
1951
Gemiddeld . . .

Tarwe in %

Rogge in %

1.5

4.0
4.0
0.5
2,5

0.5

1.5

1,0
1,0

Ï.I

2,0

3,0

37

5. ALGEMEEN BEELD

In het Westen en Zuidwesten van ons land was de iauue-kwaliteit
van oogstjaar 1952 goed tot zeer goed. Er was vrijwel geen schot en de
bakwaarde voor ongebuild was goed.
In het midden en het Noorden heeft de regen gedurende de oogstperiode nogal wat bedorven. Vooral op de klei van westelijk NoordBrabant was het schotpercentage abnormaal hoog.
Over het algemeen was de houdbaarheid onvoldoende en moest veel
tarwe worden gedroogd. In sommige gevallen werd echter een goede
weerstand tegen schot en ander bederf geconstateerd ondanks hoge
vochtcijfers.
De kwaliteit van de rogge was, niettegenstaande een dikwijls hoog
vochtgehalte, over het algemeen goed. Er was weinig schot, de kleur
was goed en de bakwaard van de consumptierogge was behoorlijk.
6. SLOTOPMERKINGEN

Gaarne willen wij dit overzicht besluiten met een woord van dank
aan allen, die ons hiervoor de gegevens verstrekten. In het bijzonder
geldt deze dank de Heren U. KOOPMANS (Leeuwarden), J. G. LOOIJEN
(Wageningen) 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 aangeslo
ten verenigingen. Enige gegevens werden ontleend aan verslagen van
Rijkslandbouwconsulentschappen (2, 3).
Het opgenomen overzicht over het vochtgehalte van onze inlandse
broodgranen heeft geenszins de pretentie volledig te zijn. Wij doen
dan ook gaarne een beroep op de medewerking van belangstellende
lezers om, voor zover zij over aanvullende gegevens beschikken, ons
deze ter kennis te willen brengen. Het ligt in de bedoeling in het ver
volg bij de jaarlijks in het Cocobro-jaarboekje op te nemen beschou
wing over de kwaliteit van de broodgranen ook aan het vochtgehalte
aandacht te schenken.
LITERATUUR
1. W. H. VAN DOBBEN, De wintertarwe-opbrengsten in 1932 en de weersomstandig
heden. Cocobro-jaarboekje, 3 (1953), 20-24.
2. Verslag van het Landbouwkundig Onderzoek in Noordelijk Groningen over het
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Summary
THE QUALITY OF THE 1952 CROP OF HOME-GROWN
WHEAT AND RYE
In the western and south-western part of the Netherlands the quality of the 1952
wheat crop varied from good till very good. The grain was not sprouted, and proved
to be excellent for the milling of whole wheat meal.
In the central and northern regions much rainfall during harvesting has decreased
wheat quality, causing sometimes haevy sprouting. In consequence keeping quality
was in general unsufficient, and a greater part of the crop had to be dried artificially.
It was, however, remarkable that in some cases a good resistance against sprouting
and other deteriorations was noticed in spite of a high moisture content of the grains.
The quality of rye was in general good. Notwithstanding frequent high moisture
contents little sprouting occurred. The colour of the kernels was good and the baking
quality proved to be fairly good.
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DE ONKRUIDBESTRIJDING
IN ROGGE EN TARWE
Ir P. RIEPMA KZN
Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek, Wageningen
(Summary see p. 43)

De middelen en hun werking
De in granen gebruikte herbicide middelen kunnen in twee groepen
worden onderscheiden:
I. corrosieve middelen, bijv. DNC;
II. groeistoffen, bijv. MCPA en 2.4-D.
De toepassing van deze middelen is mogelijk, doordat ze een selec
tieve werking bezitten, hetgeen o.a. berust op de morphologische
eigenschappen van de planten. In granen is het groeipunt goed be
schermd door de basale delen der bladen, in tegenstelling met de
dicotylen. Éénjarige tweezaadlobbige onkruiden worden dan ook vrij
gemakkelijk gedood door ca 5 kg/ha DNC op 1000 liter/ha water, ter
wijl de granen een dergelijke behandeling goed verdragen. Bovendien
vangen de brede, vlakke bladen van de dicotylen meer sproeivloeistof
op dan de steile bladen van granen, zodat deze laatste niet zo goed
worden bevochtigd. Er bestaat uiteraard ook verschil in gevoeligheid
tussen de eenjarige zaadonkruiden onderling. Zo is dauwnetel (Galeopsis speciosa Mill.) veel gemakkelijker met DNC te doden dan muur
(Stellaria media Cyr.). Dit hangt mede samen met de mate van be
vochtiging der bladen. Sommige bladen laten zich goed en andere
slecht bevochtigen. Deze bevochtiging is o.a. afhankelijk van de oppervlakte-eigenschappen van het blad, bijv. van de aanwezigheid van
een waslaag of van de chemische opbouw van de cuticula.
Ter bestrijding van tweezaadlobbige wortelonkruiden moeten groei
stoffen worden gebruikt, omdat deze niet kunnen worden gedood door
corrosieve middelen. De werking van de groeistoffen berust op het
feit, dat ze de stofwisseling van de planten in de war sturen. Wil van
groeistofwerking sprake zijn, dan moeten deze stoffen niet alleen door
het blad worden geabsorbeerd, maar ze moeten bovendien nog in de
plant worden getransporteerd. Dit transport vindt plaats door de zeefvaten, wanneer de groeistoffen over de plant worden gespoten en
hangt samen met het voedseltransport vanaf het blad naar andere de
len van de plant. Bij de bestrijding van wortelonkruiden gaat het
vooral om een uitputting van het reservevoedsel in de ondergrondse
organen. Het tijdstip van behandeling luistert dan ook nauw. Het
beste tijdstip is doorgaans, als de ondergrondse delen weinig reserve40

voedsel meer bevatten, hetgeen meestal het geval is na een snelle groei
periode, dus veelal ten tijde van de vorming van de bloemknop of van
de bloei, bijv. bij de akkerdistel (Cirsium arvense Scop.).

Omvang van de toepassing der middelen
Wanneer men afziet van het gebruik van kalkstikstof, dan heeft de
toepassing van herbicide middelen in de landbouw eerst na 1945 een
grote vlucht genomen. De meest toegepaste middelen zijn DNC en
MCPA. DNC wordt vooral toegepast in dié streken van Nederland,
waar overheersend zaadonkruiden voorkomen, dus op de zand- en
dalgronden. MCPA vindt vooral toepassing op kleigronden bezet met
wortelonkruiden.
TABEL I. DE OMVANG VAN DE TOEPASSING DER HERBICIDE MIDDELEN IN ROGGE EN TARWE
Middel

DNC
DNC
DNC
MCPA
MCPA
MCPA
2.4-D
2.4-D

Gewas

winterrogge
wintertarwe
zomertarwe
winterrogge
wintertarwe
zomertarwe
wintertarwe
zomertarwe

Behandelde oppervlakte
in % van het totale areaal
van het gewas

ca 7-8%
sp.
sp.

gering
ca 10 à 15%
ca 10 à 15%
sp.
sp.

Gebied

Veenkoloniën
N. Groningen
N. Groningen
Veenkoloniën
N. Groningen
N. Groningen
N. Groningen
N. Groningen

De omvang van de toepassing van deze middelen is vooral in Gro
ningen sterk toegenomen door de grote uitbreiding van de mechani
satie in dit gebied. Van de andere gebieden in Nederland zijn geen
cijfers bekend, maar er wordt verondersteld, dat de behandelde opper
vlakten in % niet zo ver van de in tabel I vermelde gegevens zullen
afwijken.
De omvang van de onkruidbestrijding in tarwe en rogge met her
bicide middelen is echter maar gering in vergelijking met die in haver.
De oorzaak hiervan moet vooral worden gezocht in het verschil in
zaaitijd van deze gewassen, in de ontwikkelingssnelheid en in de weers
omstandigheden. Zoals straks zal blijken, is het gunstigste tijdstip
voor een behandeling der granen met DNC als ze ca 4 bladen bezitten.
Bij de wintergranen komen deze 4 bladen juist tot ontwikkeling in het
winterseizoen. Wordt rogge tijdig gezaaid, bijv. omstreeks 10 October,
dan is een bestrijding van zaadonkruiden met DNC nog mogelijk om
streeks 15 December. Men gebruikt dan een lagere concentratie van
dit middel. Gedurende het winterseizoen is een bespuiting vaak practisch niet mogelijk, ook door andere oorzaken, bijv. door de onbegaan
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baarheid van het land of door het invallen van de vorst. Daardoor
gaat dan het goede tijdstip voor een bespuiting dikwijls voorbij. Dit
zijn wel de redenen, waarom DNC-bespuitingen in wintergranen van
zo geringe omvang zijn vergeleken met de omvang der bespuitingen
in haver op zand- en dalgronden (4).

De invloed der middelen op de opbrengst der gewassen
Zullen herbicide middelen in de Nederlandse landbouw toepassing
vinden, dan is de eerste eis, die men stelt, dat ze geen opbrengstderving
ten gevolge hebben. Zowel uit interprovinciale- als uit door het C.I.L.O.
gedurende een aantal jaren genomen proeven is gebleken, dat de ge
noemde herbicide middelen soms een opbrengstderving en soms een
opbrengstverhoging ten gevolge hebben (2,3).
Gebleken is, dat vooral het uitstoelingsstadium der granen gevoelig
is voor herbicide middelen. In dit stadium veroorzaakt 2.4-D een op
brengstderving, terwijl DNC een opbrengstverhoging ten gevolge
heeft. Ter illustratie is naast de in de publicaties vermelde gegevens
(2,3) de volgende tabel opgenomen.
TABEL II. OPBRENGSTEN IN kg/are VAN WINTERTARWE, BEHANDELD MET HERBICIDE
MIDDELEN
Tijdstip v. toepassing
gerekend naar
Middelen ^\aantal bladen

2.4-D : i kg/ha act. stof
MCPA: i kg/ha act. stof
DNC: 5 kg/ha
Onbehandeld

27„ bladen

3 bladen

41/« bladen

6 bladen

44.4
45.9
47.5
42,3

39.8
43.5

39.6
43.2
47.8

42,1

46,1

44.0
47.0

71

bladen

39.0
42,5
45.3

Na het uitstoelingsstadium kan 2.4-D worden toegepast. Het beste
tijdstip is, als het gewas ca 25 cm hoog is. DNC moet vroegtijdig wor
den toegepast, als de rogge en tarwe ca 4 bladen bezitten. Niet alleen
zijn de onkruiden dan nog klein en worden zij gemakkelijk gedood,
maar bovendien heeft DNC in het stadium, dat deze gewassen ca 4
bladen bezitten, een opbrengstverhogende werking. MCPA schijnt wei
nig invloed op de opbrengst te hebben. Het is echter beter om MCPA
eveneens te spuiten als het gewas ca 25 cm hoog is. De onkruiden
sterven nl. zeer langzaam af bij een toepassing van de groeistoffen in
het winterseizoen, hetgeen een gevolg is van de lage temperatuur.
Het is bovendien mogelijk om een gecombineerde behandeling der
granen tegen zaad- en wortelkruiden toe te passen, resp. met DNC en
MCPA. Men spuit dan DNC tegen de zaadonkruiden, als de granen
ca 4 bladen hebben en als het gewas ca 25 cm hoog is, past men MCPA
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toe tegen de wortelonkruiden. Een dergelijke gecombineerde behande
ling heeft géén opbrengstderving ten gevolge.

De invloed der middelen op de korrelkwaliteit
In de Amerikaanse literatuur vindt men vermeld, dat bespuitingen
met 2.4-D het eiwitgehalte in de korrel doen toenemen. Dit is vooral
het geval, wanneer hoge concentraties 2.4-D worden toegepast. Daar
naast schijnen de weersomstandigheden van belang te zijn. In zeer
droge, warme zomers zou 2.4-D het eiwitgehalte in de korrel sterk
doen stijgen, maar in koele en vochtige zomers zou 2.4-D weinig in
vloed op de eiwitten in de korrel bezitten (1). De invloed van MCPA
en DNC in dit opzicht is niet bekend, maar volgens de op het C.I.L.O.
onderzochte monsters hebben deze verbindingen nauwelijks of geen
invloed op het eiwitgehalte, althans niet in de achter ons liggende jaren.
Bovendien is de totale oppervlakte granen in Nederland, die met
MCPA wordt behandeld, zeer gering. Een nadelige invloed op de
kwaliteit van het graan behoeft dan ook niet te worden gevreesd.
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Summary
CONTROL OF WEEDS IN RYE AND WHEAT
There are morphological differences between cereals and dicotyledons. The wet
tability of the leaves enables us to kill dicotyledons by D.N.O.C. without damaging
cereals. The application of D.N.O.C. in winter cereals is restricted by climate and
soil properties during the winter.
D.N.O.C. has a yield stimulating effect in winter cereals if applied when these have
four leaves. M.C.P.A. and 2.4-D are most effective against perennials. In cereals these
growth substances can be applied well after the tillering stage. During tillering the
treatment with 2.4-D decreases yield. Only in dry years 2.4-D can increase the pro
tein content in the kernels.
In the Netherlands the extent of application of 2.4-D and M.C.P.A. is small and
therefore does not interfere with the baking quality of wheat.
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ARBEIDSMETHODEN IN DE GRAANOOGST
Ir A. MOENS
Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie, Wageningen
(Summary see p. 52)

Een groep deskundigen, werkzaam op het gebied van de bedrijfs
organisatie in de industrie, welke in 1950 een bezoek aan de Verenigde
Staten had gebracht, had daar bij de leiding van talrijke grote bedrij
ven één machtig streven ontdekt en wel de behoefte om alles eenvoudi
ger te gaan doen.
Dit streven moet ook bij ons aanwezig zijn, wanneer wij tot een ver
betering van arbeidsmethoden willen komen.
Juist het gewone werk in het landbouwbedrijf houdt de boer een
groot gedeelte van zijn tijd bezig. Naarmate hij zelf meewerkt is hij
soms bepaalde tijden er geheel in opgenomen, waardoor voor andere
zaken niet veel tijd overblijft. Wat de postbode brengt, verdwijnt dan
vaak voor lange tijd achter de spiegel.
Eén van de drukste perioden vormt op vele bedrijven de oogst van
het graan. Door de drukte in het eigen bedrijf ontbreekt dan de tijd
om te gaan zien hoe andéren het werk uitvoeren. Wel let men nog op
hetgeen de buren presteren, maar veel verder komt men niet.
Dit heeft tot gevolg, dat voor velen de ontwikkeling van nieuwe
arbeidsmethoden, welke soms een belangrijke vereenvoudiging bete
kenen, onopgemerkt voorbijgaat. En dit is voldoende reden, om thans
in dit Jaarboek een en ander hierover mede te delen.

Overzicht
In de oogst van granen zijn thans 4 verschillende systemen mogelijk:
A. maaien - ophokken - binnenhalen - stationnair dorsen op de boer
derij ;
B. maaien - ophokken - stationnair dorsen in het veld of op de boer
derij - stro en graan afzonderlijk binnenhalen;
C. maaien - ophokken - rijdende dorsen - stro en graan afzonderlijk
binnenhalen;
D. maaidorsen - graan (en stro) afzonderlijk binnenhalen.

Binnenhalen en dorsen
De methode, welke onder A is beschreven, komt verreweg het meest
voor. De voordelen van dit systeem zijn de volgende:
1. Door het samenbundelen van de halmen in schoven worden gemak
kelijk hanteerbare eenheden gevormd.
2. Tijdens het maaien is het gewas doorgaans niet voldoende rijp om
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te dorsen. Het gewas kan in de hokken nadrogen. Graan en stro
zijn voldoende droog, wanneer het gewas wordt gedorst en het stro
kan zonder bezwaar in grote balen worden geperst.
3. Doordat in verschillende étappes wordt gewerkt, is een zekere
spreiding in het oogstwerk mogelijk. Het dorsen kan zelfs uitgesteld
worden tot in de wintermaanden, wanneer het werk op het veld is
beëindigd.
4. Bij een goede methode van ophokken is er weinig risico, dat door
ongunstige weersinvloeden schade kan optreden.
Tegenover de voordelen staan evenwel nadelen. In de eerste plaats
het grote aantal man-uren, dat per ha nodig is. Nadat de schoven ge
maaid zijn, worden zij vóór het dorsen niet minder dan vier maal ver
plaatst. Door de losse pakking - om te drogen en graanverlies te voor
komen - nemen de schoven veel ruimte in en dit kost extra transport.
Het laden en lossen is nog weinig gemechaniseerd. Alleen bij hoge
stapeling bewijzen ons de blazer en transporteur goede diensten. De
spreiding, welke bestaat tussen binnenhalen en dorsen is geen voor
deel, wanneer het dorsen samen valt met andere werkzaamheden, zo
als het rooien van aardappelen.
Het dorsen, dat in de wintermaanden een aantrekkelijke uitbreiding
van werkgelegenheid zou kunnen betekenen, geschiedt tegenwoordig
veelal met machines met een grote capaciteit (30-40 hl/uur). Om deze
capaciteit te bereiken zijn een groot aantal personen nodig, terwijl het
dorsen in één of enkele dagen voltooid wordt. Het dorsen in de schuur
is bovendien een onaangenaam en lastig karwei. De grote ruimte, welke
voor het opbergen van de graanschoven nodig is, betekent grote schu
ren, dus hoge bouw- en onderhoudskosten.

Stationnair dorsen vanuit de hokken
Een eerste stap op de weg tot vermindering van het werk is het recht
streeks afdorsen op het veld of op de boerderij.
De toepassing van deze methode voor een gedeelte van de graan
oogst is algemeen bekend - niet echter voor de gehele oogst. Ten op
zichte van het binnenhalen en later dorsen wordt een belangrijke werkbesparing bereikt.
AANTAL MAN-UREN PER HA
Direct dorsen

Maaien
Ophokken
Binnenhalen
Dorsen
Totaal

IO

Later dorsen

40

10
10
30
30

62

80

12
-
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De werkbesparing ontstaat, doordat 2-3 bewerkingen achterwege
blijven nl.
1. het opstapelen van de schoven in het vak;
2. het leeghalen van het vak;
3. bij dorsen op het perceel wordt - indien dit ver van de schuur ver
wijderd is - op transport bespaard. Het transport van balen en stro
en zakken graan vraagt minder werk dan het transport van schoven.
(De op het staatje weergegeven getallen zijn geen normen, welke
voor alle omstandigheden gelden. Zij geven slechts de orde van grootte
aan waarom het hier gaat.)
De berekende werkbesparing heeft, wat de arbeidsvoorziening be
treft, alleen reële betekenis voor het geval, dat het dorsen uit de schuur
eveneens in een drukke periode zou vallen, zoals bij het dorsen van
zaaizaad voor wintergraan. En in de tweede plaats bij een tekort aan
schuurruimte of een bestemming van de schuur voor andere doelein
den: vlas, aardappelen.
Bij de berekening in de tabel is er van uitgegaan, dat het personeel
van het bedrijf bij het dorsen ingeschakeld is : graan- en strotransport
en schoven inwerpen.
In het Noorden van het land is het gebruikelijk, dat het dorsen ge
heel door een vaste ploeg, welke bij de dorsmachine blijft, wordt uit
gevoerd. Het personeel van het bedrijf zorgt dan uitsluitend voor de
aanvoer. In dit geval geeft het rechtstreeks afdorsen zelfs ten opzichte van
het binnenhalen een werkbesparing!
Het direct afdorsen heeft daarnaast het voordeel, dat graan en stro
voor verkoop beschikbaar zijn.
Tegenover de voordelen staan echter nadelen. Als regel blijft het
veld een langere tijd bezet dan wanneer het gewas wordt binnenge
haald. De stoppelbewerking en de teelt van koude gewassen wordt
hierdoor belemmerd. Door de hokken in dichte rijen met brede tussen
ruimten te plaatsen is de stoppelbewerking voor het grootste gedeelte
van het perceel meestal nog mogelijk. De opbrengst aan stoppelgewas
sen kan evenwel aanzienlijk verlaagd worden. Met name voor de roggeoogst op de zandgronden is het rechtstreeks afdorsen op het veld daar
om als regel niet aanbevelenswaardig.
Een ander nadeel van het rechtstreeks afdorsen is, dat - om aan de
vraag te voldoen -doorgaans meer dorsmachines c.s. aanwezig moeten
zijn dan bij een langdurig dorsseizoen. De kosten van het dorsen wor
den hierdoor hoger.
Om deze reden is een kostenberekening met uitvoerig onderzoek
nodig om vast te stellen, tot welk percentage het nog voordelig is het
binnenhalen door het rechtstreeks afdorsen te vervangen.
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Het ophokken
Voor het rechtstreeks afdorsen is het nodig, dat aan het opzetten
van de schoven extra zorg wordt besteed. Het is nodig :
1. om schot te voorkomen;
2. om zonder bezwaar op de dorsmachine te kunnen wachten.
In plaats van gewone hokken van 8-12 schoven behoren grotere hokken
gezet te worden van bijv. 40 schoven. Voor tarwe komen hierbij twee
typen naar voren nl.
1. dekhopen, bestaande uit een grondlaag van 2X6 schoven, met hier
tegenaan eveneens 2X6 schoven. Op de band van de buitenste
worden 2X5 schoven geplaatst. Tenslotte worden nog 5 schoven
met de aren omlaag, hier bovenop gezet. Het aareinde wordt tevoren
gespleten, de kopschoven worden met strowissen onderling ver
bonden en uitgespreid. In totaal staan aan deze hoop, welke tegen
weer en wind bestand is, 39 schoven waarvan slechts 5 met de aren
naar buiten.
2. schelven, eveneens bestaande uit ongeveer 40 schoven. De grond
laag wordt gevormd door een dubbele laag van 2X4 schoven. Op
de band van de buitenste schoven komen eveneens 2X4 schoven.
Daarna worden een aantal schoven spiraalsgewijs opgestapeld tot
een dakvormige top ontstaat, welke meestal door 4 schoven wordt
afgedekt. Deze laatste worden met de aren omlaag geplaatst, uit
gespreid en onderling verbonden.
Om het splijten van de kopschoven bij dekhopen te vergemakke
lijken moeten voor 1 van de 7 werkgangen bij het maaien de schoven
dicht op het stoppeleind gebonden worden.
In een vergelijkende proef met verschillende typen tarwehokken op
het Proefbedrijf van het I.L.R. waren de resultaten met beide typen
zeer gunstig.
Ten opzichte van gewone hokken (een reeks van telkens 2 schoven
tegen elkaar) gaat het drogen minder snel. Het gevaar van schot bij
langdurig wisselvallig weer wordt echter - in tegenstelling met gewone
hokken - afdoende bestreden. De zogen. Duitse stuken, een hok van
8 schoven met 2 schoven omgekeerd als een kapje er bovenop, vormt
eveneens een goed model ter bescherming tegen regen. Doordat zij
kleiner zijn is minder transport van schoven nodig. Het voordeel ten
opzichte van de grotere hopen is, dat zij evenals gewone hokken snel
drogen. Daar het opzetten van het kapje nogal tijd vraagt is de uit
eindelijke arbeidsbehoefte bij alle 3 typen gelijk en wel 50 % groter
dan voor gewone (resp. 12 en 8 mu/ha).
Haver en gerst moeten - wanneer zij langere tijd op het veld blij
ven - bij voorkeur geruiterd worden. Als ruiters kunnen zowel 3-4
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poots ruiters als dakruiters worden gebruikt. Het ruiteren kost onge
veer 75 % meer tijd dan het opzetten van gewone hokken.
Voor broodgraan en zaaizaad vormen Duitse stuken, dekhopen, schel
ven en ruiters zeer aanbevelenswaardige werkwijzen, waarbij het extra
werk bij het opzetten door een betere kwaliteit graan en stro als regel ruim
schoots wordt vergoed.
Het is ons in 1952 opgevallen dat in het Noorden van ons land aan
het ophokken te weinig aandacht besteed wordt.

Het rijdende dorsen
Het rijdende dorsen vanaf het veld wordt slechts hier en daar toe
gepast. De dorsmachine rijdt langs de hokken en het graan en stro
worden afzonderlijk naar huis gebracht.
Nadelen van het rijdende dorsen zijn het extra arbeidsvermogen,
nodig om de dorsmachine en eventueel nog de pers voort te bewegen
en een lagere capaciteit in vergelijking met stationnair werk.
De dorsmachine behoort te zijn uitgerust met een zelfvoeder en een
zakkenheffer. Met behulp van de laatste kan de zakkenman de zakken
op een meerijdende wagen plaatsen.
Bij gebruik van een draadpers kan in dit geval door 6 personen wor
den gedorst nl. 1 insteker, 1 trekkerbestuurder, 1 zakkenman, 1 man
voor het graantransport en 2 mannen bij de stro-pers. Het stro kan na
afloop van het dorsen worden opgehaald.
De mogelijkheid om met weinig personeel te dorsen maakt het rijdende
dorsen aantrekkelijk.
In Nederland heeft de N.V. Terborg en Mensinga in 1952 voor dit
doel enkele middelzware dorsmachines gebouwd. Deze machines had
den het bezwaar, dat ze niet voor stationnair werk geschikt waren. Ons
inziens is dit noodzakelijk om voldoende werkuren per seizoen te kun
nen maken. Een klein aantal werkuren per jaar betekent als regel hoge
kosten per uur. Het oogstseizoen is kort en daarom moet een velddorsmachine voor het dorsen in de schuur e.d. kunnen worden ge
bruikt. Ten opzichte van een enkel stationnair werkende machine be
zit hij dan het voordeel, dat het transport, het bedrijfsklaar maken en
opbreken sneller kan geschieden.

Maaidorsen
Er zijn thans in Nederland ongeveer 1200 maaidorsers. Naast het
dorsen van koolzaad e.d. worden zij vooral in het Z. W. Zeekleigebied
en in de N.O.P. in het graan gebruikt.
Het graan wordt vrijwel uitsluitend in zakken opgevangen en direct
na het dorsen naar een drooginrichting-bewaarplaats gebracht.
Doorgaans is een kunstmatig droogproces nodig, hetgeen in de daar
toe ingerichte pakhuizen met verwarmde lucht geschiedt. Het drogen
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Afb. I. Tarwe in stuken. De grondlaag bestaat uit 8, het kapje uit 2 schoven.
Deze laatste worden dakvormig uitgespreid. (Special type of wheat stook called
,,German stuuk")

Afb. 2. Tarwe in schelven. De grondlaag bestaat uit een dubbel hok van 16
schoven. Hierop zijn enige bovenlagen geplaatst. De schelf wordt afgedekt door 4
schoven, die met strowissen aan elkaar worden bevestigd. Deze schelf bestaat uit
ca 40 schoven (Special type of wheat stooks called ,,shelves").

Afb. 3. Het opladen van tarweschoven op een Zeeuwse wagen zonder oogstramen.
Het voerleggen vereist grote vaardigheid van het personeel (The loading of wheat
sheaves on a ,,Zealand car").

Afb. 4. Het opladen van tarweschoven op een lage luchtbandenwagen met een
vlakke laadvloer en hoge, brede oogstramen (The loading of wheat sheaves on a pneu
matic tired car).

Afb. 5. De aan de hefinrichting van de trekker bevestigde maaibinder maakt het
mogelijk, dat het maaien steeds door één persoon wordt uitgevoerd. Het bovenste
opvoerdoek is hier vervangen door een rol. Aan de achterzijde rust de binder op
een zwenkwiel (Back view of a reaper-binder).

Afb. 6. De dorsmachine is voorzien van een transporteur en zelfvoeder, waardoor
2 personen, die anders op de dorsmachine nodig zijn, worden uitgespaard en het
gevaar voor ongevallen wordt verminderd. De helling van de transporteur is
gemakkelijk te wijzigen (Threshing machine provided with a conveyer and self-feeding
mechanism).

Afb. 7. De Claas-Super-maaidorser wordt getrokken en aangedreven door een
zware wieltrekker. De zakken graan worden in series van 6-9 op vaste punten van
het perceel gelost. Bediening door 3 personen (The Claas Super Combine).

Afb. 8. Na het maaidorsen wordt het stro met een opraappers in draadbalen ge
perst. De capaciteit bedraagt ongeveer 0,5 ha per uur. Bediening door 3 personen.
(After combining the straw is baled by help of a pick-up baler)

van het graan betekent extra kosten in vergelijking met de maaibindermethode. Technisch is het drogen van het graan bevredigend opge
lost. Dit kan echter niet gezegd worden van het stro. Na het maaidor
sen moet dit nog enige tijd nadrogen, hetzij los in het zwad, hetzij ge
bonden in touwbaaltjes. Bij de meeste maaidorsers wordt het stro erg
stuk geslagen, meer dan bij stationnair dorsen gewoonlijk het geval is.
Dit geeft een opbrengst- en waardevermindering, welke al naar de
vraag naar stro varieert.
In zomers met sterk wisselvallig weer, wanneer het stro één of meer
malen nat regent, verweert het sterk zodat het soms in 't geheel niet
meer geoogst kan worden.
Reeds bij een stro-prijs van 30 gulden per ton - een prijs, die met
name in Groningen en omstreken meestal ver overschreden wordt moeten wij in vergelijking met de maaibinder-methode bij tarwe en
haver gemiddeld rekenen op een verschil in stro-opbrengst. Het stroverlies en de waardevermindering zijn beide hierin gecalculeerd.
Voor gerst, waar de stro-opbrengsten kleiner zijn, is ook de op
brengstderving kleiner. Hier komt nog bij, dat gerst - door slapte van
het stro - vaak sterk gelegerd is, waardoor het maaien en de verdere
bewerkingen bemoeilijkt worden.
Bij stroprijzen vanaf 50 gulden per ton ontstaan ook in dat gewas
echter verliezen, welke door de lagere kosten van de maaidorsmethode
ten opzichte van het maaibinderen niet gecompenseerd worden.
Voor de bewerkingskosten kan naar de prijzen van December 1952
de volgende globale berekening worden opgezet.
KOSTEN VOOR I HA TARWE: 4,5 TON GRAAN
Maaien, opbokken, binnenhalen en dorsen

Maaien
. . . f
Ophokken . . . .
Binnenhalen . . .
Dorsen
Totaal

. . . f

50,—

230,—

s TON STRO
Maaidorsen, stro persen, stro- en graantransport

Maaidorsen . .
Graantransport
Stropersen . .
Strotransport .
Totaal

.
.
.
.

.
.
.
.

. . . . . . -

50,—
25,—

. . . f 155,—

Rekenen wij, dat gemiddeld gedroogd moet worden voor ƒ 1,— per
100 kg, dan bedragen de kosten per ha ƒ 45,—. De totale kosten van de
maaidorsmethode bedragen dan ƒ 200,—. Hieruit blijkt, dat bij belang
rijke verliezen aan geldelijke stro-opbrengst het maaidorsen van graan on
voordelig is. Blijft nog het voordeel van een flinke werkbesparing, wel
ke, inclusief het persen en het transport van het stro 70 % bedraagt
van het arbeidsgebruik bij maaien, ophokken, enz. (80 man-uren). Ten
opzichte van het rechtstreeks dorsen vanaf het veld is de werkbespa
ring kleiner nl. 50 %.
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Wij nemen hierbij aan, dat voor de maaidorsmethode nodig zijn:
maaidorsen ......
4 man-uren
graantransport
6
,,
stropersen
5
„
strotransport
15
,,
Totaal

30 man-uren

Vergelijken wij de maaidorsmethode met het binnenhalen (zonder dorsen)
dat voor de arbeidsvoorziening in de zomermaanden de meeste waarde
heeft, dan is de werkbesparing veel minder nl. slechts 40 %. Het dorsen
rekenen wij nu niet, aannemende dat dit buiten de drukke oogsttijd
valt en als zodanig van minder belang is. Bij de maaidorsmethode
wordt 2/3 van het aantal man-uren aan de stro-berging besteed. Zowel
de kosten als de benodigde werkuren worden dus geheel beheerst door de
afzetmogelijkheden voor het stro. Zolang deze gunstig blijven is uitbreiding
van het aantal maaidorsers niet gewenst.
Het maaidorsen van graan heeft ook dit bezwaar, dat de jaarcapaci
teit van de stationnaire dorsinstallaties kleiner wordt, zodat deze in
terne concurrentie voor de eigenaren - die meestal maaidorsers en
dorsmachines beide bezitten - nadelig is.

Mogelijkheden tot arbeidsbesparing
Bovendien kan de klassieke methode nog op verschillende wijzen
vereenvoudigd worden. Het loont o.i. zeker de moeite hier meer aandacht
aan te besteden. Wij noemen daartoe enkele punten, waar nog practische mogelijkheden liggen:
X. Met de trekker en binder op luchtbanden kan, zonder vooraf kanten
te maaien, begonnen worden. Gemiddeld wordt hierdoor ca 5 man
uren per ha uitgespaard. In vele gevallen is het mogelijk, dat het
maaien door 1 persoon wordt uitgevoerd :
1. met paarden en eventueel een hulpmotor op de binder;
2. met trekker in een staand of egaal gelegerd gewas;
3. met een achterop de trekker gebouwde binder.
2. De aanwezigheid van een schovenvanger, die bij draaien wordt be
nut, biedt vermoedelijk mogelijkheden voor het verzamelen van
schoven.
3. Het opsteken en laden van de schoven op de wagens is een zeer ver
moeiend en tijdrovend werk. Platte lage wagens met een groot laadvlak en vóór en achter oogstramen zijn het meest doelmatig. Op
stekers en voerleggers moeten bij voorkeur elkaar bij het werk af
wisselen, daar het ene meer vermoeit dan het andere. Voor het
trekken van de wagens zijn paarden het doelmatigst, per wagen x
opsteker en 1 voerlegger en de wagen laten trekken door 1 paard.
So

4.

5.

6.

7.

Met een trekker is de beste combinatie: i trekkerbestuurder, 1-2
voerleggers en 2 opstekers.
De organisatie van het werk bij het binnenhalen is zeer belangrijk.
Met afzonderlijke laad- en losploegen moet de tussenrijder het
transport zó snel kunnen verzorgen, dat het laden niet stagneert.
Is er weinig personeel (bijv. 5 man), dan is afwisselend laden en
lossen nog tot op een flinke afstand vanaf de boerderij economisch,
wanneer wordt gewerkt met een trekker en 2-3 wagens erachter.
Voor het lossen worden op vele bedrijven transporteurs en blazers
gebruikt. Het lossen gaat hierdoor 20 % sneller en op grote hoogte
kan met 1-2 man minder worden volstaan. Grijpers, netten en hijs
werktuigen worden voor hetzelfde doel gebruikt en met ongeveer
hetzelfde resultaat.
Bij het dorsen verdient het gebruik van een schoventransporteur
en zelfvoeder aanbeveling.
Op de bedrijven, die zelf het stro als voer- en ligstro benutten,
heeft wellicht de hakselblazer toekomst. Voor stro-transport is dan
niemand meer nodig. Hierbij zij opgemerkt, dat voor het optassen
van gehakseld stro speciale voorzieningen nodig zijn.
In het algemeen heeft een beloning naar prestatie een gunstige invoed op het werktempo. Wij kunnen daarom voor verschillende
werkzaamheden zoals: ophokken, laden, lossen en dorsen een pres
tatie-beloning aanbevelen. Daar een snel verloop van deze werk
zaamheden gewenst is, is deze vorm van beloning in het belang
van het bedrijf.

Door toepassing van één of meer der bovengenoemde mogelijkhe
den hebben wij in de practijk waargenomen, dat het aantal man-uren
per ha belangrijk beneden de gestelde 50 voor het oogsten kan dalen.
Er zijn thans bedrijven, waar dit aantal ongeveer 30-35 bedraagt, d.w.z.
ongeveer evenveel als het maaidorsen inclusief de stroverwerking.
Bovendien betekenen de toegepaste hulpmiddelen in vele gevallen
een aanzienlijke vereenvoudiging van het werk en de organisatie hier
van.
Naast deze practische resultaten zijn er nog andere min of meer
theoretische mogelijkheden, waarvan wij er enkele noemen.
1. Graan op zwad maaien - rijdende hakselen - dorsen en stro en
graan mechanisch afvoeren.
2. Graan op zwad maaien - rijdende dorsen - graan en stro bergen.
De onder 1 genoemde methode is in Ï952 in Nederland in beproe
ving genomen. De resultaten zijn zodanig, dat het onderzoek in 1953
zal worden voortgezet.
De stro- en graanberging na het maaidorsen kan vereenvoudigd
worden door het gebruik van een mechanische zakken- en balenlader.
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Ook na het rijdende dorsen zou deze voor het stro-transport gebruikt
kunnen worden.
Summary
WORKING METHODS IN HARVESTING OF GRAINS
In the Netherlands four different working methods are employed in the harvesting
of grains, namely
a. mowing - stooking -getting in the crop- threshing on the farm;
b. mowing - stooking - threshing on the field - getting in straw and grain separately;
c. mowing - stooking - driving with a threshing machine along the stooksand thres
hing from stooks -getting in straw and grain separately;
d. combining - getting in grain (and straw) separately.
The working method mentioned under a is mostly employed. Combining gives an
important saving of labor. However, in the case of a good straw market the loss of
straw by combining causes an important financial disadvantage. That is why com
bining of grain is often unprofitable in our circumstances.
Stooking of the sheaves should be done carefully in case of threshing on the field.
For wheat it is recommended to make much bigger stooks of about 40 sheaves, socalled „shelves", instead of the ordinary stooks of 8-12 sheaves. By this the occurren
ce of sprouting can be prevented and the sheaves can stay on the field till the threshing
machine starts working.
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BESCHERMING

VAN

GRAANVOORRADEN

TEGEN AANTASTINGEN DOOR INSECTEN
EN MIJTEN
F. E. LOOSJES en G. VAN ROSSEM
Plantenziektenkundige Dienst, Wageningen

(Summary see p. 66)

Grote hoeveelheden opgeslagen graan worden ieder jaar vernietigd
door voorraadinsecten, mijten en knaagdieren. COTTON (Insect pests
of stored grain and grain products, 1952) schat dat in de Verenigde
Staten jaarlijks $ 300.000.000 verloren gaan aan vernieling van graan
en graanproducten door voorraadinsecten, daarbij inbegrepen de kos
ten die aan bestrijding besteed worden. Hierbij zijn dan nog niet eens
de knaagdieren inbegrepen. Het is dus volkomen verantwoord aan dit
probleem moeite en geld te besteden.
Indien geen bijzondere maatregelen zijn getroffen, kunnen wij over
het algemeen zeggen dat alle graanvoorraden geïnfecteerd zijn, d.w.z.
bewoond door een meer of minder groot aantal organismen, die van
het opgeslagen graan leven. Deze organismen kunnen zijn: dierlijk
(insecten, mijten en knaagdieren) of plantaardig (schimmels en bac
teriën). Het leven ten koste van de graanvoorraad gaat gepaard met
vermindering van het gewicht, beschadiging van de korrels en veront
reinigingen in de vorm van uitscheidingsproducten en dode dieren.
Tenslotte kan ook de schade aan het fust (bijv. zakken) aanzienlijk zijn.
Wij zullen ons in dit artikel bezighouden met aantastingen door
insecten en mijten en met hetgeen daartegen kan worden gedaan.

Omvang en aard van de aantasting
Een zeer geringe aantasting van een partij zal in het algemeen nau
welijks worden opgemerkt; de aanwezige insecten en mijten zullen
zich ongestoord kunnen ontwikkelen, totdat hun aantal zo groot is
geworden, dat het gaat opvallen. Vaak is de bevolkingsdichtheid in een
partij al zo groot, dat de insecten gaan migreren, voordat men de aan
tasting ontdekt. Dan is het al te laat; doch hoe vaak hoort men pas
van een plaag, als dit stadium bereikt is. Het is dus zaak een aantasting
zo snel mogelijk te herkennen. Waaraan en hoe kan men nagaan, of
er zich insecten in een opgeslagen voorraad bevinden?
1. Volwassen insecten, larven of eieren zijn aanwezig en kunnen wor
den aangetoond door het graan uit te zeven op een zeef met mazen,
waarop de korrels blijven liggen, maar waar de meeste voorraad
insecten doorheen gaan.
2. Uitwerpselen of resten van vreterij zijn eveneens aan te tonen door
een monster uit te zeven. Veel meel in het monster wijst gewoonlijk
op een aantasting.
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3- Men ruikt de aantasting; vooral mijten zijn aan een zoetige geur te
herkennen.
4. Ook het nauwkeurig bekijken van een klein monster kan ons veel
leren. Gaten in de korrels wijzen op een aantasting door insecten.
Graanklanders sluiten na het leggen van het ei in de korrel de ovipositieholte af met een snel hard wordend secreet. Deze prop dier
lijk eiwit kan men zichtbaar maken door een kleurmethode met
zure fuchsine op het graanmonster toe te passen.
5. De temperatuur van de partij loopt door de activiteit der insecten
omhoog; men kan dit met thermometers in de voorraad nagaan.
6. Er zijn methoden om de koolzuurproductie van graan en van even
tuele erin aanwezige insecten na te gaan. Aan de hand hiervan kan
men vaststellen of de graankorrels bewoond zijn. Koolzuurbepalingen worden in Engeland veelvuldig toegepast.
Iedere populatie, hoe klein ook, kan de kiem van een grote plaag
vormen. Het hangt van de betrokken soort en van de omstandigheden
af of dat zal gebeuren en ook of het snel of langzaam gaat. In het alge
meen kan men zeggen: hoe kouder en droger een voorraad is, hoe
minder kans er bestaat op een snelle ontwikkeling van reeds aanwezige
insecten. Doch door de activiteit van insecten en mijten kan de tem
peratuur omhoog lopen en kan de vochtigheid groter worden, zodat de
insecten zelf een voor hen gunstiger milieu veroorzaken. Op de duur
kan het vochtgehalte zo hoog worden, dat schimmels en bacteriën
gaan optreden; dan kunnen de omstandigheden voor insecten en mij
ten, mede door eigen activiteit, zo veranderen, dat ze ongunstig worden,
zodat de bevolking de partij moet verlaten. Meestal is tengevolge van
overbevolking al eerder migratie begonnen.
Niet iedere insectensoort is in een graanvoorraad even gevaarlijk.
Wij moeten een onderscheid maken tussen primaire en secundaire beschadigers. Primaire beschadigers zijn insecten, die een gezonde graan
voorraad kunnen aantasten, zonder hulp van andere insecten. Een
primaire aantasting vereist in het algemeen direct maatregelen.
De belangrijkste primaire beschadigers van in Nederland opgesla
gen graan zijn:
De graanklander (Calandra granaria L.), een ca 3,5 mm groot,
bruinzwart kevertje, met een opvallende snuit (zie fig. 1). Het wijfje
boort met de monddelen een gaatje in de graankorrel, waarna een ei
in deze holte wordt gedeponeerd. Het gaatje wordt daarna afgesloten
met een snel verhardend secreet. In de korrel ontwikkelt zich nu de
larve, die na verpopping in de uitgevreten korrel als volwassen graan
klander te voorschijn komt. De graanklander voelt zich het best thuis
in de gematigde luchtstreken.
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In de zuidelijke Verenigde Staten van Noord Amerika speelt de

rijstklander (Calandra oryzae L.) als primaire graanbeschadiger een

belangrijker rol dan de graanklander. De levenswijze van de rijstklan
der komt in het algemeen overeen met die van de graanklander, maar
de eerstgenoemde hoort meer thuis in subtropische luchtstreken en kan
veldinfecties veroorzaken. Graan, in Nederland geïmporteerd uit sub
tropische gebieden, is dikwijls besmet met rijstklander. Dit insect kan
zich gedurende de zomer goed handhaven, maar veelal sterft de popu
latie in de winter af. De graanklander is voor ons veel belangrijker.
Een andere primaire beschadiger van opgeslagen graan is Rhizopertha dominica F. ; dit ca 2,5 mm grote, zwartbruine kevertje, betrekke
lijk gemakkelijk te herkennen aan de geheel onder het halsschild ver
borgen kop, kan grote verwoestingen aan graanvoorraden veroorzaken.
In ons land speelt Rhizopertha dominica vooral in de zomer een rol in
geïmporteerd graan.
Van minder betekenis is zonder twijfel de graanmot, (Sitotroga
cerealella Oliv.). Dit lichtbruine motje legt haar eieren aan de buiten
zijde van de korrel, de rups ontwikkelt zich binnenin de korrel en
vreet deze geheel uit. In Amerika kent men van dit motje veldinfecties,
maar de tijdens de opslag uitkomende motten gaan zich als voorraad insecten gedragen. Naast deze mot noemen wij nog de cacaomot
(Ephestia elutella Hb.), die bij langdurige opslag van graan een rol zou
kunnen spelen (zie fig. 2).
Op de secundaire beschadigers zullen wij niet diep ingaan. Deze
insecten kunnen doorgaans alleen met steun van de primaire bescha
digers een rol gaan spelen. Indien in een partij veel breuk en meel
voorkomt, vinden wij al spoedig de Tribolium-soorten, kleine platte,
bruine kevertjes. De meeste dezer secundaire beschadigers moeten
nauwkeurig gedetermineerd worden.
Naast de primaire en secundaire aantastingen vinden wij nog een
tweetal andere groepen van insecten in graanvoorraden. Deze omvat
ten de parasieten en roofvijanden van de beschadigers, veelal kleine
parasitaire wespjes en voorts o.a. roofmijten. Daarnaast dienen ge
noemd te worden de toevallige bewoners, dat zijn insecten, die bij toe
val in de voorraad terecht komen of daarin een schuilplaats zoeken.
Tenslotte een enkel woord over de mijten. Deze, microscopisch
kleine spinachtigen kunnen bij een vochtigheidstoestand van de partij
van meer dan 14 % een belangrijke rol gaan spelen.
Behalve door een aanzienlijke achteruitgang van de kwaliteit van
het graan zijn de mijten bovendien nog te vrezen door de schadelijke
invloed, die vermijt graan op de consument kan hebben. Het inade
men of met het voedsel opnemen van mijtenhuidjes en uitwerpselen
kan ziekteverschijnselen veroorzaken, bekend als allergische ziekten.
De verschijnselen zijn jeuk, uitslag, ontsteking der oogleden, neusver55

koudheid, hoofdpijn, benauwdheid, darmcatarrh, e.d. Ook veel huis
dieren zijn er zeer gevoelig voor, vooral paarden die er koliek, vaak met
dodelijke afloop, van kunnen krijgen. Bij runderen kan verwerpen,
huiduitslag en darmstoring optreden, bij varkens eveneens misgeboor
te en uitslag.
Men kan, om de schade te beperken, een besmette voorraad direct
vóór de consumptie mengen met een „schone" partij in een verhouding
van i op 2.

Bestrijding
Zoals voor vele zaken, geldt ook hier : Voorkomen is beter dan gene
zen.. . en tevens goedkoper. Wij willen dus eerst bespreken wat men
kan doen om een aantasting te voorkomen.
Voorkomen van de aantasting
Iedere opslagruimte die leeg is gekomen dient nauwkeurig te wor
den schoongemaakt, zowel droog als met water; daarbij dienen naden
in de vloer eventueel met een mes te worden gereinigd evenals kieren
in wanden en plafond. Alle stof en rommel, pakmateriaal e.d. moet
verwijderd worden, zo mogelijk verbrand of gegast.
Nagegaan moet worden of zich onder of achter losse planken van
vloer, wand of zoldering geen ruimten bevinden, waar resten geïnfec
teerd materiaal liggen, die als infectiebron voor nieuw binnen te bren
gen partijen kunnen fungeren. Dergelijke haarden dienen te worden
vernietigd en de ruimten moeten worden schoongemaakt. Hierbij kan
een stofzuiger goede diensten bewijzen.
Als de gehele ruimte zo schoon is, dat iedere Nederlandse huisvrouw
er eer mee zou kunnen inleggen, schrobt of spuit men het geheel met
een insecticide-bevattende vloeistof. Men brengt daartoe DDT spuitpoeder of HCH gamma-isomeer (= lindane) spuitpoeder in water, zo
danig, dat men een suspensie met 5 % DDT of lindane verkrijgt.
Men kent ook de „residual sprays", oplossingen van DDT (5 %)
en eventueel andere insecticiden in een geraffineerde petroleum (baseoil of kerosene). Deze worden niet verdund (ca 1 liter per 50 m2 ge
bruiken). Het voordeel van deze middelen is, dat het gebruik van
water (rottingskansen) vermeden wordt ; het nadeel is echter dat men
voor brandgevaar dient te waken, zodat dergelijke preparaten dus niet
bij open vuur mogen worden toegepast. Bij het gebruik van de ge
noemde spuitmiddelen dient men contact van de vloeistof met de
huid te vermijden, terwijl het dragen van een geschikt masker bij lang
durige behandelingen aanbeveling verdient.
Tenslotte kan men ook zogenaamde DDT rookpatronen op laten
smeulen; men past deze volgens de gebruiksaanwijzing toe. Men moet
er vooral aan denken ze op blik of steen te plaatsen. Rook dringt echter
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zeer slecht door; men gebruike deze preparaten liever niet als er veel
kieren zijn. Men werkt er echter vlug mee.
Al deze behandelingen geven een giftig laagje op vloeren, wanden
en zolders. Het verdient aanbeveling naden en kieren goed te dichten,
zodat men zich bij een volgende reiniging daarover niet meer bezorgd
hoeft te maken.
Indien mogelijk voorziet men openslaande deuren en ramen van
horregaas. Dit is vooral daar nuttig, waar verschillende opslagplaatsen
bij elkaar zijn gelegen; vliegende insecten verspreiden zich maar al te
vaak vanuit een geïnfecteerd pand over een hele wijk.
Na goed doortochten en drogen van de ruimte kunnen nu de nieuwe
voorraden worden opgenomen. Hierbij dient men er vanzelfsprekend
voor te waken dat producten, welke door dezelfde insecten worden
aangetast, niet in eikaars nabijheid worden opgeslagen.
Als echter de binnengekomen partij toch reeds is aangetast, heeft
men door bovengenoemde maatregelen deze aantasting nog niet be
zworen. De partij dient dus zo schoon mogelijk te zijn, daarom dient
alle materiaal en alle fust, dat bij het transport wordt gebruikt, schoon
te zijn.
Het is niet voldoende zakken te kloppen, met water te wassen en
daarna in de zon te laten drogen. Zakken moeten of in een hete oven
gesteriliseerd worden, waarbij de hoge temperatuur tot de binnenste
zakken van een stapel moet kunnen doordringen en lang genoeg aan
wezig moet zijn, of worden gegast met een daartoe geschikt gas. Ver
scheidene gemeenten en particuliere maatschappijen bezitten sterili
seer- of gasinrichtingen waar dit kan gebeuren. Ook transportmateriaal,
wagons, vrachtauto's, schepen e.d. dienen schoon te zijn, alvorens te
worden gebruikt. Bij het reinigen van transportmiddelen volgt men
de voorschriften die wij gaven voor het schoonmaken van pakhuizen
of laadzolders.
Genezen van de aantasting
Hieraan kan men meestal pas beginnen als men weet, met welke
beschadiger men te doen heeft. Wij kunnen een aangetaste partij op
twee wijzen behandelen. Wij kunnen namelijk de aantasting met vrij
eenvoudige middelen binnen de perken trachten te houden, of wij kun
nen de belagers zo volledig mogelijk proberen uit te roeien.
Het binnen de perken houden van de aantasting
Zoals reeds eerder is vermeld, zijn een lage temperatuur en een ge
ringe vochtigheid ongunstig voor een regelmatige ontwikkeling van
voorraadinsecten en mijten. Men doet dus goed te ventileren op koude,
droge dagen en liefst door met fijn gaas afgesloten openingen. Dit
geldt zowel voor gezakte partijen als voor gestorte opslag.
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Bij gezakte partijen dient men de klampen niet te groot te maken, be
hoorlijke gangen tussen de klampen vrij te houden en de klampen vrij van
de muren van de opslagplaats op te stellen. Dit maakt inspectie en het
nemen van eventuele bestrijdingsmaatregelen eenvoudiger en doel
treffender.
Het is mogelijk, vooral bij vliegende insecten zoals motten, de dieren
te vangen aan lijmbanden, zoals die voor de bestrijding van vliegen
in huis worden gebruikt. Ook kunnen lampen worden opgesteld, die
de dieren aanlokken; onder de lampen dienen dan bakjes met water,
eventueel met olie, bijv. rijwielolie, te staan om de insecten op te
vangen.
Tenslotte kunnen ook voor enige niet vliegende insectensoorten lok
middelen, zoals suikerwater, gemengd met een insectendodende stof,
op schaaltjes worden neergezet (voor kakkerlakken bijv. brood met
jam vermengd met natrium- of barium-fluosilicaat) ; de dieren die
op het lokmiddel afkomen en ervan eten, worden door het insecticide
gedood. Men kan reeds met zeer eenvoudige middelen op deze wijze
veel dieren wegvangen.
Omzetten van losgestorte partijen, zo mogelijk via een transport
band onder gelijktijdig afzuigen of blazen, is niet alleen geschikt om
stof, gebroken korrels en andere verontreinigingen in granen te ver
wijderen, doch verbreekt ook eventuele plekken met verhoogde tem
peratuur en vochtigheid en stoort de insecten. Volwassen graanklanders verlaten graan dat in beweging is, maar omdat de poppen, larven
en eieren in de korrels voorkomen, dient men een dergelijke behande
ling geregeld te herhalen, zodat de nieuw uitgekomen kevertjes ook
voor een groot deel worden verdreven. Men moet bij voorkeur niet te
snel werken, opdat er tijd is voor afkoeling en droging aan de lucht.
Partijen die, zoals bij vele aantastingen door motten alleen oppervlak
kig zijn aangetast, moet men beslist niet dooreen halen.
Zowel bij practisch alle gezakte producten als bij los gestorte gra
nen kan men veelal door regelmatig te werken met een zgn. „ruimte
spray" een aantasting beperken. Speciaal wordt hierbij gedacht aan
aantastingen door motten. Motten hebben enige momenten tijdens
hun ontwikkeling, die gunstige aanknopingspunten geven voor een
bestrijding. De aantasting is bijna steeds oppervlakkig. Als de larven
(rupsen) in het product volgroeid zijn, zoeken zij veelal een plekje om
zich te verpoppen buiten de partij, dus in of op het fust of aan wanden
en zoldering in kieren en reten van de opslagplaats. Zij verpoppen zich
en later zoeken de uitgekomen vlindertjes het product weer op om hun
eieren te leggen. Indien men nu door een bespuiting in de ruimte, om
en boven het product, een nevel of mist brengt van een voor mens en
huisdieren practisch niet giftig middel, kan men de rupsen aan de
oppervlakte van het product beletten tot verpoppen te komen, respec
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tievelijk de vlindertjes beletten eieren te gaan leggen. Men dient een
dergelijke verspuiting, al naar behoefte, geregeld toe te passen. Het te
verspuiten middel dient te bestaan uit pyrethrum (ten minste 0,8 %
pyrethrum in een geraffineerde petroleum). Men gebruikt 6-8 g per
m3 ruimte. Het is de bedoeling dat een fijne nevel om en boven het
product hangt. Druppelvorming dient te worden vermeden en bij on
gezakt materiaal moet men vermijden om direct op de partijen te spui
ten. In plaats van een te verspuiten middel kan men ook zgn. pyre
thrum-(1 %) aerosols (in een bom) toepassen.
Het vernietigen van de aantasting
Terwijl in het bovenstaande besproken is, hoe men een plaag zo
goed mogelijk kan beperken, zouden wij nu moeten nagaan, op welke
wijze een plaag volledig kan worden bestreden. Daar de uitvoering
van dergelijke bestrijdingen meestal een zeer kostbare en bijzondere
apparatuur nodig maakt of door experts moet worden uitgevoerd, gaan
wij er hier slechts zeer oppervlakkig op in. Voorlichting op dit gebied
valt buiten de opzet van dit artikel.
Natuurlijk zijn na het doden van de insecten of mijten, de dode
dieren, uitwerpselen en huidjes nog niet verwijderd. Men bestede ook
daaraan alle aandacht, vooral bij mijten.
Indien bijv. graan gedurende 10 minuten tot 50 à 55 °C wordt ver
hit, worden alle stadia van erin levende insecten gedood. Daar graan
een slechte warmte-geleider is, bereikt men een dergelijke tempera
tuur in de binnenste lagen slechts na lange tijd; al naar de afmetingen
van de zakken of partijen moet men meer of minder lang een tempera
tuur van ruim 60 °C handhaven. Een luchttemperatuur van meer dan
80 °C is niet aan te bevelen in verband met beïnvloeding van de bakeigenschappen van het meel.
Door het verwarmen wordt tevens gedroogd. Verschillende graan
soorten hebben verschillende warmte-geleiding; de bovengenoemde
temperaturen gelden dan ook in het algemeen. Op deze wijze behan
delde granen hebben hun kiemkracht natuurlijk verloren; voor zaai
zaden zijn uiteraard andere methoden ter bestrijding van de insecten
wenselijk en gelukkig ook binnen ons bereik.
Wij zullen nu nog in het kort het bestrijden door gassen bespreken.
De ruimte, waarin dit geschiedt, is een gaskamer of gascel, waar
heen de te gassen partij is gebracht. Ook de zo goed mogelijk gas
dicht gemaakte opslagplaats zelf kan dienen als gaskamer. In het laat
ste geval bestaat het voordeel, dat geen transport nodig is ; het nadeel
is echter, dat de afsluiting bijna nooit volledig is, terwijl circulatie van
het betrokken gas meestal ook niet kan plaats hebben. Hoe groter de
vulling van een te gassen ruimte, hoe economischer de gassing. Het
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gassen van afzonderlijke klampen onder een dekzeil is mogelijk, indien
de verhouding partij/ruimte te onvoordelig is.
Reeds zijn vele gassen gebruikt bij de voorraadbescherming. In ons
land worden op het ogenblik blauwzuurgas en methylbromide het meest
toegepast. Een gassing met de genoemde gassen mag wegens de giftig
heid voor mens en huisdieren uitsluitend door erkende experts worden
uitgevoerd. In het algemeen mag alleen worden gegast bij niet te hoge
relatieve vochtigheid van de betrokken partij (beneden 14 %), teneinde
deze niet te beschadigen en om te voorkomen dat giftige résidus ach
ter blijven.
Voor een goede werking is een temperatuur van 20 tot 22 °C wen
selijk. Bij lagere temperaturen dient meer gas te worden gebruikt om
een even goed resultaat te bereiken. De te gebruiken dosis per gassing
is dus afhankelijk van de temperatuur, van het te gassen product, van
de te doden insectensoort en van de tijd, gedurende welke men zal
gassen.
Om de werkzaamheid van een gas, speciaal de doordringing te sti
muleren kan gebruik worden gemaakt van een gassing onder vacuum.
Daarbij wordt eerst de lucht voor ruim 90 % uit de gastank gehaald
en daarna wordt het gas toegelaten. Voor de uitvoering van een gassing
dient men zich tot een daartoe bevoegde firma of instelling te wenden.
Men moet steeds van te voren onderzoeken of een nieuwe, in op
slag te nemen partij aangetast is of niet. Is er aantasting aanwezig, dan
dient men te overwegen of het zin heeft de partij te gassen of op andere
wijze geheel insectenvrij te maken, voordat men tot opslag in het
schoongemaakte en ontsmette pand overgaat. Veelal zal reiniging van
zo'n partij het meest economisch zijn.
Summary
PROTECTION OF STORED GRAIN AGAINST THE ATTACK
OF INSECTS AND MITES
A brief description of the most common insect pests of stored grain is given.
The authors describe the following practical methods which can be applied to pro
tect stored grain against the attack of insects and mites:
a. Prevention of an infection by cleanliness of the warehouse. 5% DDT or BHC
sprays are satisfactory for treating floors, walls and ceilings.
b. Ventilation of the warehouse during cold, dry days.
c. The turning of grain.
d. Drying and heating of grain.
e. Fumigation of grain.
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Fig. i. (art. LOOSJES en v. ROSSEM) Calandra granaria L. Graanklander
Granary Weevil

Fig. 2. (art. LOOSJES en v. ROSSEM) Ephestia elutella Fib. Larven van de cacaomot
in mais. - Larva of the cocoa moth on kernels of corn.

Fig. I. (art. OPHOF) Bruine rat - Brown rat

Fig. 2. (art. OPHOF) Door zwarte ratten zwaar beschadigd fust. - Haevy damage
in warehouse caused by black rats

BESTRIJDING VAN RATTEN EN MUIZEN
IN GRAANVOORRADEN
Ir A. J. OPHOF
Plantenziektenkundige Dienst, Wageningen
(Summary see p. 64)

De bestrijding van ratten en muizen bestaat uit twee onderdelen
ni. de eigenlijke verdelging van de eventueel aanwezige ratten en mui
zen en de ratwering.
Onder ratwering verstaat men een reeks van maatregelen, die het
binnendringen van het ongedierte in de gebouwen zo goed mogelijk
tegen gaat en aan de eventuele binnendringers het onmogelijk maakt
zich te handhaven.

De verdelging
De eigenlijke verdelging geschiedt meestal door voor de ratten en
muizen aantrekkelijk voedsel, dat vergiftigd is, uit te leggen. Bij het
uitleggen van het vergiftigde lokaas moeten, wil men succes hebben,
de volgende punten in gedachten worden gehouden.
ie. Ratten en muizen verplaatsen zich langs bepaalde paden. Deze
paden worden gemarkeerd door de faecaliën en/of urine van de dieren
of door zgn. veegsporen. Deze ontstaan, doordat het dier met de vacht,
die altijd wat vettig is en waaraan zich dus stof en vuil hecht, langs de
muur veegt, waardoor op de duur een zwart spoor wordt gevormd. De
dieren begeven zich niet zonder noodzaak buiten deze paden. Daarom
moet men op deze looppaden het vergiftigde lokaas uitleggen en wel zo
dicht mogelijk bij de nesten. Zodoende wordt het lokaas gemakkelijk
door de ratten gevonden. Doordat deze lokazen zo dicht mogelijk bij de
nesten liggen, althans tussen het nest en de plaats waar normaal wordt
gefourageerd, zijn de dieren nog hongerig als zij het lokaas vinden. Zij
beginnen meteen hun maag te vullen, totdat hun honger is gestild.
Het resultaat is een maximale opname van het gif.
2e. Aangezien nooit precies bekend is, hoeveel ratten en muizen
aanwezig zijn, moet dus steeds een ruime hoeveelheid lokaas worden
uitgelegd. Bovendien kan in het gebouw meer dan één familie van deze
dieren zijn gevestigd. Deze families zijn elkaar meer of minder vijan
dig gestemd, eten dus niet gezamenlijk van een bepaalde portie lokaas.
Integendeel, zij zullen trachten elkaar ten eigen bate daarvan te ver
drijven. Wij moeten dus zoveel mogelijk paden opzoeken en zorgen,
dat er een groot aantal lokaasporties gereed liggen. Dan kan iedere fa
milie rustig eten en een flinke hoeveelheid gif opnemen.
Bedenk ook, dat ratten kunnen overlopen uit de omgeving. Als er
dus een verdelgingsactie wordt ondernomen, laat deze actie dan niet
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worden beperkt tot Uw eigen gebouwen, maar strek haar ook uit tot
de omgeving. Nieuwe besmettingen treden dan niet zo spoedig op.
3e. Welk vergif moet worden gebruikt, hangt enigszins van de om
standigheden af. Het bekende Scilla-extract is alleen bruikbaar tegen
de bruine rat. Het is niet bruikbaar tegen de zwarte rat en weinig bruik
baar tegen muizen. Dit is echter het enige vergif, dat practisch onge
vaarlijk is voor andere levende wezens dan knaagdieren.
Alle andere vergiften zijn voor ieder warmbloedig dier gevaarlijk; er
moeten dus maatregelen worden getroffen, dat vermenging met consumptie
materiaal niet kan plaats hebben.
Om het gevaar voor mens en dier zo gering mogelijk te maken moet
men het percentage vergif in de lokaasporties zo laag mogelijk houden.
Volg daarom de gebruiksaanwijzing, die bij het aangeschafte vergif is
gevoegd. Welk lokaas men moet gebruiken, kan men het beste bepa
len, door eerst enige soorten in aanmerking komend lokaas zonder gif
naast elkaar uit te leggen en enige dagen te controleren. Dàt lokaas,
dat het best wordt opgenomen kan dan opnieuw, maar nu vergiftigd,
worden uitgelegd, vanzelfsprekend, nadat het andere lokaas is ver
wijderd. Verzamel zo spoedig mogelijk alle dode en door Uw actie
ziek geworden ratten en vernietig deze. Zij vormen in de meeste ge
vallen een gevaar voor katten en alle andere dieren, die eventueel op
ratten en muizen azen.
Een andere methode om ratten.en muizen te verdelgen is de nesten
en looppaden te bestrooien met een giftig poeder. De dieren lopen
door clit poeder, waardoor het zich hecht aan poten en vacht. Bij
het toilet maken wordt het gif van het lichaam afgelikt, waardoor de
vergiftiging plaats vindt. Deze methode, mits goed toegepast, levert
uitstekende resultaten op. Het voordeel van deze methode is, dat men
onafhankelijk is van opname van lokaas. In pakhuizen met veel voor
de ratten aantrekkelijk voedsel kan dit soms van voordeel zijn, hoewel
ook onder deze omstandigheden met lokaas goede resultaten kunnen
worden bereikt.
Alle tot nu toe in de handel zijnde strooipoeders ter bestrijding van rat
ten en muizen zijn gevaarlijk voor de mens en voor alle warmbloedige
dieren. Indien men deze strooipoeders toepast, zorge men ervoor, dat
geen vermenging met consumptie-materiaal kan plaats hebben.
Tenslotte kunnen ratten en muizen in pakhuizen worden verdelgd
door gassing met koolzuurgas, methylbromide of blauwzuurgas. Men
doet het beste zich hiervoor te wenden tot een deskundige zuiverings
firma.

De ratwering
Het resultaat van een verdelgingsactie is nooit duurzaam, als men
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na de actie geen maatregelen neemt, die ten doel hebben nieuwe infec
ties van ratten en muizen tegen te gaan. Deze maatregelen bestaan uit :
a. het zo goed mogelijk ratdicht maken van de gebouwen;
b. het ontnemen van nestelgelegenheid aan ratten en muizen;
c. het onbereikbaar maken van voedsel voor deze dieren.
a. Het ratdicht maken van het pakhuis
T.a.v. de bruine rat is dit probleem al voor 90 % opgelost, als de
buitenmuur van het pakhuis tot op een hoogte van ca 1 m afdoende
ratdicht is. Dit wordt het beste bereikt in die pakhuizen, waar het in
en uitladen aan een bordes gebeurt en waarvan de ondermuur van
beton is. Ook in kleinere opslagplaatsen, waarvan de vloer op gelijke
hoogte ligt als de weg, kan men hetzelfde bereiken door in de deuren
een muurtje van 1 m hoogte aan te brengen. De zakken kunnen dan
van de auto over dit muurtje op schouderhoogte worden aangegeven.
Controleer in het algemeen de buitenmuur regelmatig en zorg er
voor, dat noch aan de binnen-, noch aan de buitenkant materiaal tegen
de muur wordt gestapeld. Dit bemoeilijkt de controle en geeft de rat
ten gelegenheid naar binnen te klimmen. Let op invoerplaatsen van
gas, water en electriciteit. Deze worden vaak onvoldoende afgesloten.
Rioolafvoeren dient men te voorzien van een naar buiten opengaande
klep, rioolgaten en regenwaterafvoeren worden met stevig gaas gedicht.
Voorts reparere men keldervensters en make deze ratdicht met gaas.
Klimplanten moeten minstens 60 cm van de vensters zijn verwijderd.
Dakramen worden van gaas voorzien met het oog op de zwarte rat.
Het gehele pakhuis moet worden nagezien op mogelijke toegangspoor
ten voor de ratten en muizen.
b. Het ontnemen van nestelgelegenheid
Dit kan men het beste bereiken door zeer grote orde en netheid te
betrachten. Feitelijk mogen geen stapels lege of oude zakken in de
opslagplaats liggen; mocht dit onvermijdelijk zijn, dan moeten deze
zakken ordelijk worden opgestapeld. Geregeld moet ook een dergelijke
stapel worden omgezet. Alle klampen worden zo mogelijk gestapeld
op een plankier van 40 cm hoogte. De stapels zelf mogen niet te groot
zijn; tussen de klampen en de muren dient een looppad te worden
opengehouden, zodat zonder moeite een nauwkeurige inspectie moge
lijk is. Borstelt men de klampen aan de buitenkant af, dan kan gemak
kelijk worden geconstateerd, of er ratten en muizen aanwezig zijn,
doordat knaagsel of andere sporen nu duidelijk zichtbaar zijn. Men
zorge ervoor, dat de vloeren goed aangeveegd zijn, voordat het perso
neel de opslagplaats verlaat. Het opveegsel moet worden verzameld en
niet ergens onder worden geveegd; ook deze maatregel vergemakke
lijkt het vaststellen van de aanwezigheid van ratten en muizen.
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c. Het onbereikbaar maken van voedsel
Het onbereikbaar maken van voedsel voor ratten en muizen zal in
de meeste gevallen in een graanpakhuis een utopie zijn. Voor ieder
geval afzonderlijk zal moeten worden nagegaan, wat voor maatregelen
men kan treffen om dit doel te bereiken.
Gezien de beperkte ruimte, die beschikbaar is, konden hier niet
meer dan enige van de belangrijkste punten van de ratten- en muizenbestrijding in het kort worden aangegeven. Desgewenst kunnen nadere
inlichtingen worden verkregen bij de Plantenziektenkundige Dienst te
Wageningen.
Summary
CONTROL OF RODENTS IN STORED GRAIN
The author deals with some problems of rodent control. He gives some details
about the two main aspects viz. actual control (mainly with poisoned baits) and ratproofing.
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ZEEUWSE BLOEM;

BEREIDING EN EIGENSCHAPPEN IN VERBAND
MET DE VERWERKING IN DE BAKKERIJ
Dr J. VAN DER LEE, L. HARTGERINK en J. LEIJEN
Station voor Maalderij en Bakkerij, Wageningen
(Summary see p. 72)

I. DE NEDERLANDSE TARWE ALS GRONDSTOF VOOR DE BEREIDING VAN
DE ZEEUWSE BLOEM

In het vorige Gocobro-Jaarboekje heeft Dr E. STAUDT (I) uitvoerig
uiteengezet aan welke eisen, bezien van de zijde van de hereider van de
broodbloem, de tarwe dient te voldoen. Zijn, ook wel algemeen aan
vaarde, conclusie is, dat de harde in een landklimaat gegroeide buiten
landse tarwe in dit verband de voorkeur verdient boven de inlandse.
Bij de Zeeuwse bloem ligt de zaak volkomen anders. Hier zijn het
de specifieke eigenschappen van onze zachte inlandse tarwe, die de
toepassing van de er uit gemalen bloem voor de banket- en biscuit
bakkerij op zo ruime schaal mogelijk maken.
De vermaling van de harde tarwe tot broodbloem en van de zachte
tarwe tot Zeeuwse bloem vertonen slechts een oppervlakkige gelijke
nis. In beide gevallen is het doel om een zo goed mogelijke scheiding
te verkrijgen tussen de zemel- en kerndelen. Deze scheiding vraagt
een ander procédé bij de harde buitenlandse tarwe met zijn brosse,
niet sterk met de kern vergroeide zemel, dan bij de inlandse tarwe met
zijn dikke zemel, die sterk met de kern is vergroeid.
Reeds bij het eerste breken of schroten is er als gevolg hiervan een
duidelijk verschil in het verkregen product. Terwijl de harde tarwe
tamelijk veel zuivere kerndelen (griezen) en afzonderlijke stukjes ze
mel oplevert, bevat het schrotingsproduct van de zachte tarwe vrij veel
delen van het meellichaam, waaraan nog resten van de zemel zijn ver
bonden. De bij de broodbloemmaalderij in de loop van het verdere
proces toegepaste afscheiding van de zemeldelen door middel van een
luchtstroom in de griespoetsmachine, heeft dan ook bij de bereiding
van Zeeuwse bloem geen zin. Bij de laatstgenoemde bereiding dient
het schrootproces er op ingericht te zijn om:
ie. de zemel zo veel mogelijk heel te laten;
2e. zo veel mogelijk bloem en
3e. zo weinig mogelijk griezen te verkrijgen.
De schroot-walsen moeten daarvoor dichter bij elkaar of „vlakker"
worden gesteld dan bij de broodbloembereiding. (In het eerste geval
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spreekt men dan ook van vlakmaalderij, in het laatste van hoogmaalderij.) Behalve de onderlinge afstand van de walsen, waartussen de ver
maling plaats vindt, zijn er nog verschillende andere factoren, die het
maalproces beïnvloeden. We noemen hier het aantal riffels (groeven)
op de walsen, de riffelhoek, de diameter en de differentiaalsnelheid der
walsenrollen.
Terwijl het grootste deel van de Zeeuwse bloem door middel van
vermaling van tarwe tussen walsen wordt verkregen, vindt ook de
steenvermaling nog wel enige toepassing. Men gebruikt hier dan
meestal de zogenaamde „blauwe steen"; dit is een granietsoort van
vulcanische oorsprong, die een enigszins poreuze structuur heeft. Ook
kunststenen worden toegepast. Steeds dient het scherpsel aan het doel
dezer tarwevermaling te zijn aangepast.
Het scheiden van de verschillende fracties geschiedt bij de fabrica
tie van Zeeuwse bloem ôf met behulp van vlakzeven (plansichters) of
met ronddraaiende builen (centrifugaal- of zeskant builen). Hierbij is
de eerstgenoemde wijze van afzeving de meest moderne.
2. GEAARDHEID VAN DE ZEEUWSE BLOEM IN VERGELIJKING MET DE
ANDERE IN NEDERLAND GEPRODUCEERDE BLOEMSOORTEN

In dit Jaarboekje verschenen reeds verschillende publicaties over de
bakeigenschappen van de inlandse tarwerassen. De hierbij medege
deelde resultaten geven vanzelfsprekend een denkbeeld betreffende
hetgeen men bij de handelsbloem, gemalen uit inlandse tarwe, in het
algemeen kan verwachten. De industrie vermaalt echter geen zuivere
rassen, doch merendeels mengpartijen van tarwe van verschillende
herkomst.
Indien we een momentopname maken van de verschillende soorten
witte bloem, die op het tijdstip van het schrijven van dit artikel wor
den gemaakt, dan dient in de eerste plaats te worden verwezen naar de
betreffende overheidsvoorschriften (2) aangaande de samenstelling
van de grondstoffen, die in tabel 1 zijn vermeld.
TABEL I.
Tarwe-samenstelling
Bloemsoort

W. bloem
Inl. patentbloem . . .
Z. bloem
(Zeeuwse bloem)
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Zachte tarwe

Harde buitenl.
tarwe

min. 20%
max. 60%
verhouding naar eigen
keuze
100%
I geen

Manitoba V

Uitmal ing

min. 20%
geen

75%

geen

75%

72%

Een uitmalingsgraad van 75 % betekent, dat voor 75 kg product
maximaal van 100 kg tarwe mag worden uitgegaan. Behalve de grond
stoffen zijn zowel de uitmalingsgraad, als de wijze van vermaling
(vlakmaalderij tegenover hoogmaalderij) bepalend voor de geaardheid
van het product. Reeds bij de uiterlijke beoordeling zijn er typische
verschillen, die ook in de ascijfers tot uiting komen. (Zoals bekend, is
de kern van de graankorrel arm. en de zemel rijk aan asbestanddelen.)
Louter ter illustratie geven wij hierbij enkele cijfers van gemiddelde
waarden (tabel 2).
TABEL 2
Bloemsoort

W. bloem
Patentbloem . . . .
Zeeuwse bloem . .

Asgehalte op de droge stof

0,60%
0,50%
0,80%

Het essentiële van de eigenschappen van de Zeeuwse bloem ligt ech
ter in het karakter van het eiwit.
Voor onze beschouwingen willen we aansluiten bij hetgeen in het
reeds boven geciteerde artikel van Dr STAUDT staat aangegeven. De
schrijver heeft hierin de eisen geformuleerd, waaraan, bezien van de
zijde van de fabrikant van broodbloem, de tarwe dient te voldoen.
Zijn conclusie is hierbij, dat zowel het gehalte aan gluten als de kwali
teit hiervan in deze maatgevend zijn. Onder gluten dient dan te wor
den verstaan een mengsel van in water zwellende eiwitten, dat bij het
uitwassen van het zetmeel uit een deeg als samenhangende massa
achterblijft.
De eigenschappen van het gluten worden beoordeeld door het me
ten van de rekbaarheid en van de rekweerstand of elasticiteit. In de
laatste decennia heeft zich in dit verband een speciale meettechniek
ontwikkeld, die ons in staat stelt tot een objectieve beoordeling te ko
men van de glutenkwaliteit (3).
Bij wijze van voorbeeld zullen wij op één dezer methoden iets verder ingaan nl. op
het bepalen en de beoordeling van het extensogram. Met de extensograaf (volgens
BRABENDER) wordt volgens een nauwkeurig vastgelegde mechanische methode een
deegrol gemaakt. Deze wordt onderworpen aan een uitrekking, waarbij tegelijkertijd
wordt geregistreerd, welke kracht op elk moment der uitrekking nodig is. Op deze
wijze ontstaat een rekkromme of extensogram (fig. 1).
In deze figuur geeft de afstand A-B aan, hoe ver men het bepaalde stuk deeg kan.
uitrekken, alvorens het breekt. Deze grootheid noemt men de rekbaarheid (Rb). Zij
wordt uitgedrukt in mm.
De afstand C-D geeft aan de maximale rekweerstand (Rw), die uitgedrukt wordt
in Brabender-eenheden.
De praktijk van de bepaling is, dat de rekproef met eenzelfde deegstuk enige malen
wordt herhaald, telkens na een rustperiode van 3/i uur.
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Figuur I

BRABE.NDER EXTENSÛGRAPH

In aansluiting met hetgeen reeds is medegedeeld over de grond
stoffen en het asgehalte van de verschillende huidige blanke bloem
soorten, geven wij in tabel 3 een aantal uitkomsten van het onderzoek
met de extensograaf.
TABEL 3. GLUTENKWALITEIT VAN ZEEUWSE BLOEM
Bepaling van het extensogram na
*u uur

l1/a uur

Rw in
BE

Rb in
cm

10

Rb in
cm

Rw in
BE

Rb in
cm

Zeeuwse bloem I
Zeeuwse bloem II

IS
13

130

14

150
290

14

II

150
280

W. bloem
Patentbloem

i8i

440
420

i5t

570

I4i

17

550

I4i

640
560

210

iSi

3 uur

2 V. uur
Rb in
cm

Rw in
BE

ioi

Rw in
BE

i3i

170

14

730

14

310
610

Duidelijk blijkt uit dit onderzoek, dat met name de rekweerstand
of de elasticiteit bij de Zeeuwse bloem aanmerkelijk kleiner is dan bij
de twee andere bloemsoorten. Bij de laatste is juist de grote elasticiteit
van het gluten van belang met het oog op het verkrijgen van een goed
uitgerezen deeg voor wittebrood of beschuit. Ook bij het maken van
korstdegen voor de banketbakkerij komt genoemde gunstige eigen
schap tot zijn recht.
Het verschil tussen de Zeeuwse bloem en de twee andere genoemde
bloemsoorten komt direct tot uiting bij de uitvoering van een verge
lijkende broodbakproef, zoals het volgende voorbeeld moge illustre
ren (zie tabel 4).
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TABEL 4. VERSCHIL IN BAKWAARDE TUSSEN ZEEUWSE BLOEM EN W-BLOEM
Zeeuwse bloem

W-bloem

1000 g
57° g
25 g
20 g

1000 g
590 g
25 g
20 g

4900 ml

6000 ml

6
6

7
7

DEEGSAMENSTELLING

bloem
water
gist
zout
BROODBEOORDELING

volumen per kg bloem. . .
kleur van de kruim ....
structuur

3. DE TOEPASSING VAN DE ZEEUWSE BLOEM AANGEPAST AAN ZIJN
EIGENSCHAPPEN

In het voorgaande is toegelicht, waarom de Zeeuwse bloem minder
geschikt is om te dienen als grondstof voor de broodbereiding. Een
ruime toepassing heeft deze bloemsoort echter gevonden in de banket
en biscuitbakkerij. Het rekbare, weinig elastische gluten vormt hier de
geschikte basis voor het verkrijgen van het gewenste product.
Ter toelichting zullen wij enkele bakproeven op het gebied van de
banketbakkerij bespreken, waarbij een Zeeuwse bloem is geplaatst
naast een patentbloem (gemalen van hoofdzakelijk harde buitenlandse
tarwe). Bij de twee proeven is speciaal de hoeveelheid vet in het deeg
gevarieerd. Bij deze bakproeven, waarbij resp. sportkoeken en specu
laas werd gebakken, werden de volgende recepten toegepast.
Bakproef I - Sportkoeken
Bloem (Zeeuwse of Patent)
Margarine
Basterdsuiker
Bakpoeder
Water

Bakproef II - Speculaas
1000 g
180 g
450 g
30 g
220 g

Bloem (Zeeuwse of Patent) 1000 g
Margarine
550 g
Basterdsuiker (blank) ... 550 g
Bakpoeder
22 g
Water
150 g
Speculaaskruiden
35 g

Figuur 2 geeft een beeld van de invloed van de bloemsoort op het
volumen van het gebak, hetgeen speciaal in de hoogte van het gebak
tot uiting komt. Omgerekend per kg bloem is het volumen voor de
sportkoeken bij Zeeuwse bloem .... 4700 ml
Patentbloem
345o ml
Figuur 3 vertoont de onderzijde van de speculaas. Bij de Zeeuwse
bloem (links) heeft men een vrij losse structuur, bij de andere bloem
soort is de structuur dicht met slechts kleine poriën.
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Het gebak, gemaakt van de Zeeuwse bloem, is telkens aanmerkelijk
brosser dan dat, gemaakt van de patentbloem.

Het in het deeg verwerkte vet vermindert in beide gevallen de sa
menhang in het gebakken product en verleent dus op zichzelf hieraan
een zekere brosheid. Bij beide bakproeven komt het verschil in de ge
aardheid van het gluten bij de twee bloemsoorten tot uiting in het ver
kregen resultaat. Het weinig elastische, behoorlijk rekbare gluten van
de Zeeuwse bloem geeft aanleiding tot de vorming van een deeg met
voldoende uitzettingsvermogen gedurende het bakproces. Bij de pa
tentbloem daarentegen verzet de grote elasticiteit van het gluten zich
tegen deze uitzetting.
Bij vergelijkende bakproeven met biscuitbloem enerzijds en patent
bloem anderzijds laten zich overeenkomstige verschillen demonstreren.
Onder biscuitbloem verstaan we een bloem gemalen van zachte (in
landse) tarwe, die uit de aard der zaak veel overeenstemming vertoont
met de in de bankerbakkerij gebruikte Zeeuwse bloem.
4. AAN WELKE EISEN MOETEN DE ZEEUWSE- EN BISCUITBLOEM IN DE
PRAKTIJK VOLDOEN?

Bij de broodbloem geeft het resultaat van de bakproef een duidelijk
beeld van de aard van de grondstof. Dit beeld kan eventueel nog wor
den aangevuld met de resultaten van de meting van de rekbaarheid en
de rekweerstand van het deeg.
Bij de Zeeuwse- en biscuitbloem ligt de zaak, wat betreft het vaststel
len van de correlatie tussen de eigenschappen van de bloem en de
eisen, die de verwerker er aan stelt, minder eenvoudig dan bij de
broodbloem. Bij de Zeeuwse bloem, zoals deze in de banketbakkerij
wordt gebruikt, zijn er naast de bloem, het rijsmiddel en het water nog
andere grondstoffen, die in belangrijke hoeveelheid in het deeg worden
verwerkt en wel vet en suiker. Hierdoor worden vaak de eigenschappen
van de bloem min of meer gemaskeerd.
Nog sterker spreekt dit bij de biscuitbloem. Bij de biscuitbereiding
heeft men ook als voornaamste grondstoffen blóem, water, suiker, vet
en een rijsmiddel. Hieruit wordt een stijf deeg gemaakt, dat een heel
intensieve bewerking ondergaat, waarbij uiteindelijk laagsgewijs op
gebouwde deegplakken ontstaan. De wijze van bewerking is hierbij
van invloed op het uiteindelijk verkregen product.
Het is dan ook heel goed te verklaren, dat op het gebied van de
broodbakkerij veel gemakkelijker een éénstemmig oordeel over een
bepaalde bloemsoort valt te verkrijgen dan bij de biscuit- of banket
bakkerij. Hier is het toch wel eens zo, dat een bloemsoort, die door de
ene afnemer zonder bezwaar wordt geaccepteerd, door een andere als
„niet bruikbaar" wordt gekwalificeerd.
Over de algemene eigenschappen, die de bloemsoorten moeten heb
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ben, is men het overigens vanzelfsprekend wel eens. In dit verband
moge nog het resultaat worden vermeld van een recent, aan het
„Cereals Research Station" te St. Albans (Engeland) verricht onder
zoek over de geschiktheid van bloem van Engelse tarwe voor de bis
cuitbakkerij (4, 5). Hierbij werd een vergelijking getrokken tussen ver
schillende rassen, mede afhankelijk van de groeiplaats. De eigenschap
pen van de bloem werden beoordeeld volgens de gebruikelijke labora
toriummethoden, terwijl verder de geschiktheid van de bloem voor de
biscuitfabricage door de industrie werd getest.
Hierbij bleek, dat een classificatie op grond van de eigenschappen
van het deeg (rekbaarheid en elasticiteit) een goede correlatie vertoon
de met de algemene kwalificatie van de industrie. Met name werd ge
concludeerd, dat de rekbaarheid van het deeg niet beneden een zekere
grens mag komen. Het gaat hierbij dus in de eerste instantie om de
kwaliteit van het tarwe-eiwit. Het gehalte aan eiwit bleek in dit ver
band van secundair belang te zijn.
5. AFWIJKINGEN, DIE AAN DE ZEEUWSE BLOEM KUNNEN OPTREDEN
De Zeeuwse- (en biscuit-) bloem dankt zijn eigenschappen in de
eerste plaats aan de klimatologische omstandigheden, waaronder de
tarwe is gegroeid. Deze hebben tot gevolg, dat de bloem een vrij groot
gehalte aan enzymen en dat het deeg goed rekbare en weinig elastische
gluten bevat.
Zoals bekend is, wordt bij geschoten tarwe de hoeveelheid enzymen
te groot, terwijl het gluten te slap wordt. Uit de aard der zaak zal de
bereider van de bloem het verwerken van geschoten tarwe zoveel mo
gelijk dienen te vermijden. Is dit echter in bepaalde gevallen niet mo
gelijk, dan dient door het versnijden met schotvrije tarwe het nadeel
zoveel mogelijk te worden ondervangen. In dergelijke gevallen zal ook
de bakkerij zich dienen aan te passen.
In dit verband denken wij nog aan de werking van het vetsplitsende
enzym uit de tarwe. Bij schot is nl. niet alleen de hoeveelheid der zet
meel- en eiwitafbrekende enzymen vergroot, doch ook die van de
lipase. In dit geval krijgt men juist in de sterk vethoudende degen van
de banketbakkerij de mogelijkheid van verzeping, vóórdat het product
wordt gebakken. Door de degen in dit geval koel te houden en snel te
verwerken, kan vaak het ongewenste effect geheel of grotendeels wor
den voorkomen.
Overigens heeft de ervaring wel geleerd, dat ook oorzaken, die niet
in de bloem zijn gelegen, het verzepen van het vet in het deeg in de
hand kunnen werken.
Wageningen, 8 December 1952
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Summary
ZEALAND FLOUR; PRODUCTION AND PROPERTIES IN
CONNECTION WITH THE WORKING UP IN THE BAKING INDUSTRY
In the previous Cocobro Year Book STAUDT gave a survey of the requirements to be
satisfied by wheat for the preparation of bread flour. In it the specific qualities of
Dutch wheat as grown here in an oceanic climate are set forth, and a comparison is
given between the properties of this flour and that which is milled of hard wheat. In
this publication the characteristic properties of Zealand flour are analysed with special
reference to its application in the Dutch flour confectionery and biscuit industry.
Finally the variations are mentioned that may be found in Zealand flour.
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I l cm

Bloem van inlandse tarwe (Zeeuwse bloem)

Bloem van buitenlandse (harde) tarwe

Fig. 2. Vergelijkende bakproef van sportkoeken
So-called "sport cakes" made of Zealand flour (left) and of imported hard wheat flour (right)

Fig. 3. Vergelijkende bakproef van speculaas
(De onderzijde van het gebak is afgebeeld, teneinde een duidelijk beeld te geven van de structuur)
Parliament cake made of Zealand flour (left) and of imported hard wheat flour (right)
Bloem van inlandse tarwe

Bloem van buitenlandse (harde) tarwe

Fig. 11. De invloed van bromaat op de bakwaarde van een monster bloem van Julianatarwe (Influence ofbromate on the baking value of a sample of Juliana wheat flour).

ONDERZOEKINGEN BETREFFENDE
DE BAKWAARDE VAN IN NEDERLAND
VERBOUWDE TARWERASSEN
Dr G. JONGH en Ir H. DE MIRANDA
Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek T.N.O., Afdeling Graan-,
Meel- en Broodonderzoek, Wageningen
(Summary see p. 86)

I. INLEIDING EN SAMENVATTING DER RESULTATEN VAN HET
ONDERZOEK

Bij de onderzoekingen, die door het C.I.V.O. jaarlijks worden ver
richt in verband met de bakwaarde van inlandse tarwe, ligt uiteraard
de klemtoon in de regel op het vaststellen van rasverschillen (i, 2). Van
oogst 1951 werden echter monsters tarwe van slechts drie rassen, ver
kregen van vijftien proefvelden, uitvoerig onderzocht, opdat in het bij
zonder de met de herkomst van de tarwe samenhangende variaties in
de bakwaarde zouden kunnen worden nagegaan. Dit gedeelte van het
onderzoek vond plaats met de wintertarwerassen Alba, Minister en Sta
ring. Daarnaast werd nog een aantal rassen minder uitvoerig onder
zocht.
De keuze der rassen en der proefvelden, waarvan de monsters wer
den betrokken, geschiedde in overleg met het Instituut voor Rassenonderzoek van Landbouwgewassen te Wageningen. De monsters wer
den ontvangen door bemiddeling van het Centraal Instituut voor Land
bouwkundig Onderzoek te Wageningen.
In oogstjaar 1951 kwam veel schot voor en, zoals te verwachten viel,
bleken de in de bakwaarde te constateren proefveldverschillen hier
mede dan ook in belangrijke mate samen te hangen. Van alle onder
zochte monsters tarwe werd min of meer klef brood verkregen. De
mate van klefheid werd vastgesteld met de hand en uitgedrukt in een
waarderingscijfer. Daarnaast werden objectieve gegevens over de klef
heid verkregen door metingen met de panimeter. De resultaten van
beide methoden vertoonden een goede overeenstemming. Tevens
bleek er voor de proefvelden een duidelijk verband te bestaan tussen
de klefheid, het maltosegetal en de met de amylograaf van Brabender
gemeten maximum viscositeit. Bepaalde rasverschillen in klefheid van
het brood kwamen echter niet tot uiting in het maltosegetal; de ras
gemiddelden van het maltosegetal waren voor de onderzochte rassen
vrijwel gelijk.
De proefveldgemiddelden van het broodvolume vertoonden, in
tegenstelling tot oogstjaar 1950 (2) geen positieve correlatie met het
eiwitgehalte.

Wanneer echter proefvelden werden vergeleken, die overeenkwa
men in de mate waarin aantasting door schot was opgetreden (geken
merkt door gelijke waarden voor het matosegetal), bleek in het bijzon
der bij toepassing van bromaat het positieve verband tussen brood
volume en eiwitgehalte wel duidelijk te zijn. De proefveldverschillen
in het broodvolume waren in hoofdzaak terug te brengen tot een posi
tieve invloed van het eiwitgehalte, gecombineerd met een negatieve
invloed van de achteruitgang in de eiwitkwaliteit als gevolg van schot.
Typische rasverschillen werden vastgesteld ten aanzien van de ver
betering, die in de bakresultaten door toevoeging van bromaat aan het
deeg kon worden verkregen.
Van de wintertarwerassen, die minder uitvoerig werden onderzocht,
vertoonden Cappelle Desprez en Nord Desprez een naar verhouding
goede bakwaarde. Van de onderzochte zomertarwerassen vertoonden
Strube's 10022/43 en vooral Kärn II een goede bakkwaliteit.
2. MATERIAAL
Bij het eerste gedeelte van het onderzoek werden monsters onder
zocht van de wintertarwerassen Alba, Minister en Staring. Van elk der
genoemde rassen werden monsters ontvangen van de in tabel 1 ge
noemde proefvelden.
TABEL I
Nr
proefveld *)

Gebied

Noord-Friesland . . .
Noord-Friesland . . .

791
792

Noord-Groningen . .
Noord-Groningen . .

1439

Noord Oostpolder . .

IO23

Z-Noord-Holland . .

182

N-Noord-Holland . .
N-Noord Holland . .

1441

Woonplaats
proefveldhouder

Grondsoort

Proefveld
aanduiding

Wier'
Welsrijp

klei
klei

a
b

Uithuizen
N-Beerta

zw. zavel
zw. klei

c
d

zw. zavel

e

Hoofddorp

klei

f

I252
1258

Wieringerwerf
Anna Paulowna

klei
zavel

g

Zeeuwse Eilanden . .
Zeeuwse Eilanden . .

1405

klei
zavel

i

I43O

Wilh. dorp
Bruinisse

West-Brabant . . . .

1812

Kiundert

klei

k

Terneuzen
Ossenisse

klei
klei

m

Zeeuws Vlaanderen
Zeeuws Vlaanderen

.
.

305

3°6

h
j

1

Limburg
Wijnandsrade
n
löss
1444
Hoegen
Zelfkant
0
') Registratie-nr volgens Lijst van Veldproeven, Proefnemingen en Proef- en
Voorbeeldbedrijven van Rijkslandbouwconsulenten en andere instanties, 1951, sa
mengesteld door het C.I.L.O.
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De in tabel 2 genoemde tarwerassen werden minder uitvoerig on
derzocht. De voor dit onderzoek gebruikte monsters wintertarwe wer
den verkregen van de in tabel 1 genoemde proefvelden d, e, f, g, h, i, j, ;
de monsters zomertarwe van de proefvelden c, d, e, f, g en m.
TABEL 2
Wintertarwe

Cappelle Desprez
Nord Desprez
Bellevue
Minister
Mado
Heine's VII
Juvèle

Zomertarwe

Kärn II
Strube's 10022/43
Blanka
Peko

3. METHODEN VAN ONDERZOEK
Alle bakproeven met materiaal van oogst 1951 werden uitgevoerd
met ongebuild meel, gemalen in de laboratorium-proefmolen van
Bühler. Daarbij werden bromaatdoseringen toegepast van o, 2,5, 7,5
en 12,5 gram kaliumbromaat per 100 kg bloem.
De bakproef werd, evenals het vorige jaar (2), uitgevoerd volgens de
in een artikel van BROEKHUIZEN (6) gegeven richtlijnen. Daarnaast
werden alle bakproeven herhaald met een enigszins gewijzigde metho
de ter vaststelling van de bij de deegbereiding te gebruiken hoeveel
heid water.
De aangebrachte verandering bestond hierin, dat de consistentie
van het deeg aan het einde van het rijsproces werd gestandaardiseerd
in plaats van aan het begin van het rijsproces. Hierdoor wordt het
mogelijk de voor de deegbereiding gebruikte hoeveelheid water aan te
passen aan tijdens het rijsproces optredende veranderingen in de con
sistentie. Dit is vooral van belang, wanneer bromaat aan het deeg
wordt toegevoegd, daar in dit geval tijdens het rijsproces het deeg in
vrij aanzienlijke mate kan opstijven. Bij de veranderde werkwijze ver
loopt de bepaling van de toe te voegen hoeveelheid water als volgt :
In de kneder van de farinograaf van Brabender wordt aan de bloem 50% water
toegevoegd, dat tevens de benodigde hoeveelheden gist en zout bevat. Na twee minu
ten doorkneden wordt tijdens de volgende twee minuten uit een buret zoveel water
toegevoegd, dat een consistentie van 300 Brabender eenheden bereikt wordt. Gedu
rende de daaropvolgende minuut kneden wordt nog zoveel water toegevoegd, als no
dig is om de consistentie constant te houden. Na een rusttijd van een half uur wordt
het deeg in de kneder doorgeslagen. Na nog een half uur wordt de consistentie op
nieuw gemeten. Al naar gelang de aan het einde van de rijstijd gemeten consistentie
hoger of lager is dan 300 B.E. wordt bij een herhaling van de bepaling meer of minder
water gebruikt dan de eerste maal. Op grond van de gemeten consistentie is de grootte
van de in de waterhoeveelheid aan te brengen correctie vrij nauwkeurig te bepalen,
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zodat in de regel de bepaling met de farinograaf niet meer dan één maal behoeft te
worden herhaald. De in dit artikel vermelde resultaten van de bakproef hebben, tenzij
anders wordt vermeld, betrekking op de bakproef met gestandaardiseerde eindconsistentie.

In het kader van dit onderzoek werd ook de nephelometrische me
thode van glutenonderzoek volgens BERLINER toegepast.
Volgens deze methode wordt een deegballetje gemaakt van meel en een 2%-ige
keukenzoutoplossing. Van de met 2%-ige keukenzoutoplossing uitgewassen gluten
wordt 0,5 gram in 15 stukjes verdeeld, welke in 20 ml van een 0,02 N-melkzuuroplossing worden gebracht. De buizen met melkzuur en glutenstukjes worden vervolgens
gebracht in een roterende op 27°C ingestelde thermostaat. De gluten zwelt op en valt
gedeeltelijk uiteen, waarbij de vloeistof meer of minder troebel wordt. Na een half
uur wordt de mate van troebeling photometrisch bepaald. BERLINER gebruikt daartoe
een eigen type photometer en werkt niet met monochromatisch licht. Door ons werd
de meting verricht met de Engel-colorimeter van de Fa Kipp te Delft met gebruik
making van een filter met een maximum doorlaatbaarheid voor licht met een goflengte
van 430 mfi.
BERLINER berekent uit de bij de meting gevonden waarde voor de licht-absorptie
de ,,zwelwaarde" (Qo), die vergelijkbaar is met de zwelwaarde volgens de vroeger
door hem toegepaste „kolfmethode". Wij hebben van deze omrekening, die geen
principiële betekenis heeft, afgezien en gebruiken als maat voor de glutenkwaliteit
direct de gemeten transmissie (T0). Volgens BERLINER wordt de glutenkwaliteit hoger
gewaardeerd bij grotere Q0 (resp. T0). Naast Q0 (resp. T0) beveelt BERLINER aan, ook
Q.30 (resp. T30) te bepalen. Het deegje krijgt dan een rustperiode van een half uur bij
27 °C. Het verschil tussen Q0 en Q30 is een maat voor de glutenafbraak tijdens de
rustperiode.

Het principe van de PELSHENKE-test werd reeds beschreven in een
vroegere publicatie (2). Daarbij vermeldden wij tevens onze methode
om de volumevermeerdering V, die het deegballetje in water onder
gaat, te meten. Voor dit doel werden apparaatjes gemaakt, waaruit het
door de volumevermeerdering van het deegballetje verdrongen water
wegloopt door een heveltje. Dit water wordt opgevangen en gewogen
of volumetrisch bepaald (3).
De bepaling van eiwitgehalte en proteinase-activiteit vond plaats
volgens de in een vroegere publicatie aangegeven methoden (2).
Gegevens over de amylaseactiviteit werden verkregen met de amylograaf van Brabender. De temperatuur van een meel- of bloemsuspensie wordt geleidelijk verhoogd, terwijl de hierbij optredende verande
ringen in de viscositeit worden geregistreerd. Als maat voor de amylase
activiteit blijkt in het bijzonder het maximum in de viscositeitskromme
(amylogram) te voldoen. De verhoogde enzym-activiteit komt even
eens tot uiting in het maltosegetal, dat bepaald werd volgens VAN DER
LEE (5). De mate van klefheid van het brood werd bepaald door be
oordeling met de hand en tevens met behulp van de panimeter. Bij
de handbeoordeling werden waarderingscijfers toegekend, variërend
van o bij grote klefheid tot 4 bij afwezigheid van klefheid.
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De panimeter is een instrument (7), waarmee de samendrukbaar
heid en de terugvering worden bepaald van een stukje broodkruim,
dat wordt onderworpen aan een eerst geleidelijk toenemende en ver
volgens geleidelijk afnemende druk. De waarde, die voor de mate van
terugvering wordt gemeten, is te gebruiken als maat voor de klefheid
van de broodkruim. Voor de gemodificeerde PELSHENKE-test en voor
de bepaling van de glutenkwaliteit volgens BERLINER werd gebruik
gemaakt van met de MIAG-schrootmolen gemalen tarwe. De alveografische metingen werden uitgevoerd met bloem. De overige bepalingen
werden verricht in ongebuild meel.
4. RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK BETREFFENDE DE RASSEN ALBA,
MINISTER EN STARING

Evenals het vorige jaar (2) werden spreidingsanalysen uitgevoerd.
Daarbij werden berekend de standaardafwijking, welke berust op toe
vallige spreiding (s) en de standaardafwijking, die het gevolg is van
systematische rasverschillen (si) of van systematische streekverschillen
(s2). Wanneer de quotiënten ~r ofduidelijk van o afwijken, betekent
dit, dat duidelijke systematische verschillen voorkomen. De voor de
toegepaste methoden gevonden waarden voor — en — zijn opgenomen
in tabel 3.
TABEL 3. RESULTATEN VAN DE SPREIDINGSANALYSEN
Eigenschap

s.
Rassen —
s

Proefvelden —
s

Eiwitgehalte
0,28
I,2IXX
Proteinase-activiteit
1,11**
I,84xx
Maltosegetal (log)
0
I,76xx
Viscositeitsmax. (amylogram) ....
o,5ix
I,38xx
0,82™
Klefheid (handbeoordeling)
I,OOxx
Klefheid (panimeter)
I,OIxx
o,75xx
T0 (Berliner)
i,g8xx
2,30xx
T3o (Berliner)
i.34xx
i.37xx
V (modificatie Pelshenke-test)....
0,36
o,57xx
i^o5™
0,89™
W (alveogram)
Broodvolume (zonder bromaat) . . .
I,I4XX
i,5ixx
Wateropname (farinograaf)
1,56**
o,78xx
s = toevallige spreiding
Sj = ras-spreiding (in verband met systematische rasverschillen)
s2 = streek-spreiding (in verband met systematische streekverschillen)
x = duidelijk groter dan o (overschrijdingskans 1-5%; d.w.z. systematische ver
schillen duidelijk aanwezig)
xx = zeer duidelijk groter dan o (verschrijdingskans <1%; d.w.z. systematische
verschillen zeer duidelijk aanwezig)
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TABEL 4. ENIGE CORRELATIES

Klefheid (handbeoordeling) -klefheid (panimeter)
Klefheid (panimeter) - maltosegetal (log) ....
Viscositeitsmax. (amylogram) - maltosegetal (log)
Maltosegetal - broodvolume (z.b.)
Eiwitgehalte - broodvolume (z.b.)
W(alveogram) - broodvolume (z.b.)
V (modificatie Pelshenke-test) - broodvolume (z.b.)
T0 (Berliner) -broodvolume (z.b.)
T0 (Berliner)-maltosegetal (log)

Correlatiediagram

ri

r2

fig. i
fig. 2

0,78
-0,65

0,87
-0,93
- 0,87
-0.55
-0,19
+0,70
+0,82
+0,31
-0,67

-

fig- 5
fig-4
-

fig- 3
-

-o,73
-0,37
- 0,07
+0,68
+0,65
+0,48
-0,52

= correlatiecoefficient voor alle 45 monsters
r2 = correlatiecoefficient voor de proefveldgemiddelden
z.b. = zonder bromaat

Bij de beoordeling der resultaten dient in de eerste plaats rekening
te worden gehouden met het feit, dat het oogstjaar 1951 gekenmerkt is
door het veelvuldig voorkomen van schot. De hiermede gepaard gaan
de grotere enzymactiviteit komt o.a. tot uiting in een verhoogde zetmeelafbraak in de meel-water-suspensie en in het deeg. Dit is te con
stateren aan een verlaging van de met de amylograaf van Brabender
gemeten maximumviscositeit en een verhoging van het maltosegetal.
De grote proefveldspreiding voor deze grootheden wijst op belangrijke
verschillen in de mate, waarin schot op de verschillende proefvelden is
opgetreden. Een te sterke zetmeelafbraak tijdens het rijs- en bakproces
veroorzaakt klefheid van het brood. Daar met een groot deel der on
derzochte monsters klef brood werd verkregen, was de mate van klef
heid met de hand goed te beoordelen. De panimeterwaarden vertonen
een goede correlatie met de door handbeoordeling verkregen resulta
ten (vgl. het correlatiediagram in figuur 1). De panimeter blijkt dus
zeer bruikbaar voor de objectieve bepaling van de klefheid van brood.
In overeenstemming met hetgeen in het voorafgaande is opgemerkt,
blijkt er ook een duidelijke correlatie te bestaan tussen klefheid ener
zijds en maltosegetal en maximum viscositeit anderzijds. Het correlatie
diagram voor klefheid en maltosegetal is gegeven in figuur 2. Op
grond dezer grootheden is vast te stellen, dat op proefveld a zeer weinig
en op proefveld o zeer veel schot is opgetreden. Tussen deze twee
uitersten zijn in figuur 2 twee groepen van proefvelden onderscheiden.
Voor het proefveld a bedroeg het gemiddelde maltosegetal 1,63 en was
het brood vrijwel niet klef. Duidelijk klef brood werd verkregen bij
maltosegetallen groter dan 2 à 2,5. Voor proefveld o bedroeg het ge
middelde maltosegetal 4,31 en in overeenstemming daarmede gaven
de van dit proefveld ontvangen monsters zeer klef brood.
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Op grond van de in figuur 2 gemaakte indeling is ook in figuur i en
in de figuren 3 tot en met 6 de mate van schot op de verschillende proef
velden aangegeven.
In tegenstelling tot de proefveldspreiding van het maltosegetal is de
rasspreiding voor deze grootheid zeer klein. Niettemin is de rassprei
ding voor de klefheid wel duidelijk. De bij handbeoordeling van de
klefheid verkregen rasgemiddelden bedragen 2,6 voor Alba, 1,3 voor
Minister en I,I voor Staring. De rasgemiddelden der panimeterwaarden bedragen in dezelfde volgorde 38, 26 en 25. Alba heeft dus, on
danks gelijke maltosegetallen, minder klef brood opgeleverd. Evenals
in andere eigenschappen komt ook hier het van andere rassen afwij
kende type van Alba naar voren.
Zowel voor het eiwitgehalte als voor de volgens BERLINER bepaalde
glutenkwaliteitswaarden T0 en T30 werd een grote proefveldspreiding
vastgesteld. De proefveldspreiding in het broodvolume is minder
groot, terwijl de V, bepaald volgens onze modificatie van de PELSHENKE-test en de W-waarde van het alveogram een vrij kleine proef
veldspreiding vertonen. De beide laatste grootheden correleren echter
beter met het broodvolume dan T0 en T3o, terwijl de correlatie tussen
brood volume en eiwitgehalte zeer slecht is. Waarschijnlijk houdt een
en ander verband met het feit, dat de grootheden T0 en T„0 geheel be
paald worden door de glutenkwaliteit, terwijl in broodvolume en Ven W-waarde daarnaast o.a. de hoeveelheid gluten een rol speelt.
Figuur 3 toont het correlatiediagram voor de proefveldgemiddelden
van V-waarde en broodvolume. In de figuren 4 en 6 zijn de proefveld
gemiddelden van het broodvolume, resp. zonder verbetermiddel en
met de optimale bromaatdosering uitgezet tegen de proefveldgemid
delden van het eiwitgehalte. Onder de optimale bromaatdosering
wordt in dit geval verstaan voor elk monster dié hoeveelheid bromaat,
die van de drie toegepaste doseringen het grootste broodvolume heeft
gegeven.
Tenslotte valt nog te wijzen op de negatieve correlatie tussen brood
volume en maltosegetal. Uit het correlatiediagram in figuur s blijkt
het verband tussen deze beide grootheden vooral duidelijk naar voren
te komen bij vergelijking met de resultaten van oogstjaar 1950. Voor
de samenstelling van deze figuur is, daar bij het onderzoek der mon
sters van oogstjaar 1950 alleen de bakproef met gestandaardiseerde beginconsistentie werd toegepast, ook voor oogstjaar 1951 het brood
volume gebruikt, dat volgens deze methode is verkregen.
5. NADERE BESPREKING DER RESULTATEN
5. i Proefveldverschillen
Bij het onderzoek van tarwemonsters van oogst 1950 (2) wezen de
resultaten op duidelijke systematische rasverschillen in de gluten79

Klefheid
(Handbeoordeling)
O = zeer klef

Klefheid
(Handbeoordeling)
O = zeer klef

O
a
3-

3-

2"

0
e

©©
h 1

?© ?b©
J

©

©

2O
p

3

1-

1-

0-

O
a

•

„o
On

0
u

0-

90

80

70

60

©

h •

3

O l< n
1
O
O
4

Klefheid (Panimeter)

Fig. i. Verband tussen de klefheids
graad volgens handbeoordeling en de
panimeterwaarde. Proefveldgemiddel
den.
Correlation of stickiness as estimated by
hand and the panimeter value. Trial field
averages.

©©'

0
m

J

O
0

© ®
b ©

3

T

2

Maltose-getal

Fig. 2. Verband tussen klefheid en maltosegetal. Proefveldgemiddelden.
Correlation of stickiness and maltosefigure. Trial field averages.

Indeling naar de mate van schot in de volgorde O © O •
(O = zeer weinig schot; least sprouted)
(• = zeer veel schot; most sprouted)

kwaliteit, terwijl streekverschillen in de glutenkwaliteit veel minder
duidelijk waren. Blijkbaar was de glutenkwaliteit weinig beïnvloed
door het milieu. Hiermee was in overeenstemming, dat de streekgemiddelden van broodvolume en eiwitgehalte beter met elkander cor
releerden dan de rasgemiddelden van deze grootheden.
Met betrekking tot oogst 1951 werd echter, zoals reeds in de inlei
ding is opgemerkt, een zeer slechte correlatie tussen broodvolume en
eiwitgehalte waargenomen. Wij zullen thans nagaan, hoe dit verschijn
sel is te verklaren. Het is een bekend feit, dat bijv. in Amerika bij ver
gelijking van monsters van eenzelfde tarweras, afkomstig uit verschil
lende landbouwgebieden in het algemeen een goede correlatie tussen
eiwitgehalte en broodvolume wordt geconstateerd en dat dit vooral
dan het geval is, wanneer bakverbetermiddelen aan het deeg zijn toe
gevoegd. Als een factor, die de gunstige invloed van een hoger eiwit
gehalte op de bakwaarde gedeeltelijk te niet kan doen, is o.a. door
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BERLINER meermalen genoemd de bij opvoering van het eiwitgehalte
dikwijls te constateren achteruitgang in de glutenkwaliteit.
Het ligt dus voor de hand, in de eerste plaats het correlatiediagram
voor de proefveldgemiddelden van broodvolume met bromaat en eiwit
gehalte (fig. 6) nader te bestuderen.
De proefvelden a, b, d, f, g, h, i en j, waarop relatief weinig schot
voorkwam (gemiddeld maltosegetal 1,96) blijken onderling een duide
lijk verband tussen eiwitgehalte en broodvolume te vertonen. Dit is
eveneens het geval voor de proefvelden d, e, k, m, n en 1, waar schot in
sterkere mate optrad (gemiddeld maltosegetal 3,10). De regressielijn
ligt voor de tweede groep proefvelden echter duidelijk lager dan die
voor de eerste groep. In overeenstemming hiermede heeft het proef
veld o met zeer veel schot (maltosegetal 4,31) ondanks het hoge ge
middelde eiwitgehalte het laagste gemiddelde broodvolume.
Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd, dat vooral bij bakproeven met bromaat de proefveldverschillen in het broodvolume in
hoofdzaak zijn terug te brengen tot een positieve invloed van het eiwit
gehalte en een negatieve invloed van de mate van schot, welke laatste
o.a. tot uiting komt in het maltosegetal. Het verband tussen eiwit
gehalte en broodvolume bij gelijk maltosegetal is vrijwel lineair. De
achteruitgang in het broodvolume tengevolge van schot vertoont, voor
zover wij dit op grond van de huidige resultaten konden vaststellen,
een logarithmisch verband met het maltosegetal. Het ligt in de bedoe
ling in een afzonderlijke publicatie hierop terug te komen.
Ter voorkoming van misverstand zij er op gewezen, dat uit het ver
band tussen de achteruitgang van het broodvolume en de grootte van
het maltosegetal niet volgt, dat zetmeelafbraak de oorzaak zou zijn van
de vermindering in broodvolume. Een hoog maltosegetal wijst op een
sterke amylaseactiviteit, die het gevolg is van een hoge mate van schot.
De bij schot tevens optredende Proteolyse zal merkbaar zijn in de
glutenkwaliteit en in het broodvolume. Hiermede is in overeenstem
ming, dat de T0, bepaald volgens BERLINER duidelijk is gecorreleerd
met het maltosegetal (tabel 4).
De T0 wordt bepaald in de door uitwassen van een vers deegje ver
kregen gluten. De T30, welke bepaald wordt in de gluten van een deegje, dat een half uur bij 27 °C is bewaard, vertoont geen duidelijker cor
relatie met het maltosegetal dan de T0. De proteinase-activiteit in het
meel, bepaald volgens de A.O.A.C.-methode, vertoont geen correlatie
met glutenkwaliteit en broodvolume. Een en ander doet vermoeden,
dat de eiwitafbraak, die de proefveldverschillen in de glutenkwaliteit
heeft veroorzaakt, in hoofdzaak reeds in de korrel heeft plaats gevonden.
De tengevolge van schot optredende achteruitgang van de eiwit
kwaliteit is blijkbaar niet door gebruik van bromaat te herstellen,
daar deze ook in de resultaten der bakproeven mèt bromaat tot uiting
komt.

Blijkens een publicatie van BROEKHUIZEN (4) heeft in oogstjaar 1951
de tarwe in het zuidelijke deel van ons land de meeste schade door
neerslag ondervonden. In overeenstemming hiermede zijn de proef
velden, waarvan wij de meest schottige monsters ontvingen groten
deels in dit deel van ons land gelegen (tabel 1, fig. 2). Er zijn echter
uitzonderingen. Zo vertonen bijv. de proefvelden i en j in Zeeland
relatief lage malcosegetallen en klefheidswaarden. Voor Noord-Groningen zijn de gunstigste weersomstandigheden vermeld. Niettemin
wijzen de voor het in dit gebied gelegen proefveld d verkregen resul
taten op een duidelijke invloed van schot in tegenstelling tot die voor
het eveneens in Noord-Groningen gelegen proefveld c.
Het blijkt wel, dat men bij de beoordeling van de bakwaarde van
tarwerassen met de proefveldspreiding rekening moet houden. Men
dient derhalve grote voorzichtigheid te betrachten met het maken van
gevolgtrekkingen aangaande de raskwaliteit, wanneer de monsters der
verschillende rassen, die men vergelijkt, in herkomst verschillen. In
elk geval is het gewenst, daarbij rekening te houden met eventuele
verschillen in eiwitgehalte en maltosegetal als gevolg van een verschil
lend milieu, bijv. door bepaalde standaardrassen in het onderzoek te
betrekken.
5 . 2 Rasverschillen
Het uitvoerige onderzoek omvatte slechts de rassen Alba, Minister
en Staring. Enkele gegevens omtrent de rasverschillen zijn reeds op
genomen in tabel 3. Hieruit blijkt, dat de monsters dezer rassen practisch niet verschilden in maltosegetal en eiwitgehalte. Dit is een geluk
kige omstandigheid, daar de duidelijke rasverschillen, die blijkens deze
tabel bij de andere eigenschappen, o.a. de bakkwaliteit, voorkomen, nu
in verband kunnen worden gebracht met meer wezenlijke kenmerken
van de drie onderzochte rassen.
Het blijkt, dat de drie genoemde rassen verschillende typen ver
tegenwoordigen. Dit komt tot uiting in figuur 10, waarin enkele ge
gevens van de bakproeven zijn weergegeven. Men ziet in deze figuur,
dat het ras Alba bij geringe wateropname een groot broodvolume geeft,
dat echter door toevoeging van bromaat niet meer kan worden ver
beterd. Bij Minister is de wateropname veel groter. Zonder toevoeging
van bromaat is het broodvolume kleiner dan dat van Alba, maar door
de sterke bromaatwerking wordt bij de grootste bromaat-dosis het
niveau van Alba overschreden. Ook bij het ras Staring komt een sterke
bromaatwerking voor. De broodvolumina liggen echter op een lager
niveau dan die van de beide andere rassen, terwijl de wateropname
ongeveer gelijk is aan die van Alba. Bij vergelijking der figuren 7 en 9
blijkt, dat de bij het onderzoek van ongebuild meel van oogstjaar 1951
geconstateerde typische verschillen tussen Alba, Minister en Staring
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Wintertarwes - Winter wheats

Zomertarwes - Spring wheats
Broodvolume

Broodvolume
Juliana

Blanka

550 -

Heine's VII

500 -

450 Heine's VII

30

30

70

70

p.p.m. bromaat

p.p.m. bromaat

Fig. 7. Verband tussen broodvolume en
bromaatdosis. Rasgemiddelden.
Bakproeven bloem oogstjaar 1950.
Correlation of loaf volume and the quantity
ofbromate added. Varietal averages.

Fig. 8. Verband tussen broodvolumeen
bromaatdosis. Rasgemiddelden.
Bakproeven bloem oogstjaar 1950.
Correlation of loaf volume and the quantity
ofbromate added. Varietal averages.
Baking tests with flour, 1950.

Broodvolume
Minister

Minister

Staring
Staring

300

T

75

-I

125

p.p.m. bromaat

Fig. 9. Verband tussen broodvolume en
bromaatdosis. Rasgemiddelden.
Bakproeven ongebuild meeloogstjaar1951.
Correlation of loaf volume and the quantity
ofbromate added. Varietal averages.
Baking tests with whole meal, 1951.
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61

63

1

65

T~

ö7

°/0 wateropname

Fig. 10. Vergelijking van broodvolume en
wateropname. Rasgemiddelden.
Bakproeven ongebuild meel|00gstjaar1951.
Bromaatdoses voor elk ras achtereenvol
gens o, 25, 75 en 125 p.p.m.
Comparison of loaf volume with water ab
sorption and bromate addition. Varietal
averages.

in de bakproeven met bloem van oogst 1950 op overeenkomstige wijze
tot uiting komen.
Met betrekking tot de overige, in figuur 7 opgenomen, winterrassen
valt nog te wijzen op de grote verbetering in broodvolume, welke bij
het ras Juliana met bromaat werd verkregen. De betekenis van deze
verbetering wordt gedemonstreerd door de twee broden in figuur 11.
Beide broden zijn gebakken van eenzelfde monster bloem van Julianatarwe. In het ene geval werd echter bromaat aan het deeg toegevoegd
(0,005 % t.o.v. de bloem), terwijl het andere brood werd verkregen
zonder toepassing van een verbetermiddel.
Fig. 8 geeft een beeld van de met bromaat verkregen verbeteringen
bij de onderzochte zomertarwerassen van oogstjaar 1950. Daarbij valt
vooral op de geringe bromaatgevoeligheid van het ras Koga.
Uit het voorgaande blijkt wel, dat voor een volledige beoordeling
van de bakwaarde van een ras het onderzoek naar de reactie op ver
betermiddelen niet kan worden gemist. Bij het onderzoek der monsters
van oogstjaar 1950 is verder nog gebleken, dat de met de optimale bromaatdosis verkregen verbetering in het broodvolume een duidelijk
negatief verband vertoont met de glutenkwaliteit. Het aantal van oogst
jaar 1951 onderzochte rassen is te gering om hierover nadere gegevens
te verschaffen.
Bij de bespreking van tabel 3 werd reeds gewezen op duidelijke ras
verschillen in klefheid. Het ras Alba onderscheidt zich gunstig van de
beide andere rassen. Wellicht staat dit in verband met het feit, dat dit
ras bij geringe wateropname een goed broodvolume gaf (fig. 10). Deze
verschillen zijn dus van andere aard dan de proefveld verschillen, daar
zij niet samenhangen met verschillen in aantasting door schot, die
blijkens de maltosegetallen bij de rassen niet voorkwamen.
6. RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK DER OVERIGE RASSEN

Voor het onderzoek der in tabel 2 genoemde rassen werden slechts
broodjes van 100 gram meel gebakken. De invloed van bromaat werd
bij deze rassen niet nagegaan. Wel werden naast de bakproef metho
den voor deeg- en glutenonderzoek toegepast.
Met het winterras Cappelle Desprez werden, evenals het vorige jaar
relatief goede resultaten verkregen. Het ras Nord. Desprez bleek een,
met die van Cappelle vergelijkbare, bakwaarde te bezitten.
Mado en Bellevue waren, voor zover de bakproeven zonder bromaat
hiervoor uitsluitsel geven, te vergelijken met Minister. De minst goede
resultaten zijn, wat de wintertarwerassen betreft, verkregen met
Heine's VII en Juvèle.
Het zomertarweras Strube's 10022/43 vertoonde een bakwaarde,
welke overeenkwam met die van de beste der tot dusverre onderzochte
tarwerassen. De kwaliteit van Kärn II bleek daar nog bovenuit te gaan.
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Summary
STUDIES ON THE BAKING VALUE OF WHEAT VARIETIES
GROWN IN THE NETHERLANDS
Samples from crop 1951 of three winter wheat varieties, Alba, Ministre and Staring,
were examined. These samples were collected from 15 trial fields. Less detailed data
concerning the baking value of 6 other winter wheat varieties and of 4 spring wheat
varieties were also collected.
The baking value was estimated by means of the standardised baking test (with
whole meal). Indirect methods for testing the baking value (the Berliner swelling test
and a modification of the Pelshenke test) were also used.
In 1951 sprouting of the wheat frequently occurred, which resulted in high maltose
figures, low values for the maximum viscosity as measured with the Brabender amylograph and stickiness of the bread crumb. Stickiness of the crumb was determined
by hand and also with the panimeter. Both methods gave good correlating results
(fig. 1). There appeared to be good correlations between stickiness of the crumb,
maltose figure and maximum viscosity (table 4; fig.2).
A distinct correlation between trial field averages of loaf volume (after optimal ad
dition of bromate) and protein content was only observed in cases where no significant
difference in the grade of sprouting (equal maltose-figures) was apparent. With higher
maltose figures a decrease in the level of the loaf volume was observed (figs. 5 and 6).
Typical varietal differences were established (figs. 9 en 10). With the variety Alba
a relatively large loaf volume is obtained with a low water content of the dough (the
water addition was determined with the Brabender farinograph, the consistency of
the dough at the end of the last fermentation period being standardised at 360 Bra
bender units). The loaf volume of Alba is, however, not much improved by the ad
dition of bromate. Ministre has a much higher water content of the dough than Alba.
Without bromate a smaller loaf volume is obtained with Ministre than with Alba, but
with 125 ppm of bromate Ministre has the highest baking value. Staring is also much
improved by bromate, but the loaf volumes are low; the water content of the dough is
nearly the same as in the case of Alba.
As to the other wheat varieties under examination, the best results were obtained
with the winter wheat varieties Cappelle Desprez and Nord Desprez, and the spring
wheat varieties Kärn II and Strube 10022/43.
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HET ONDERZOEK
OP HET GEBIED VAN HET BROODGRAAN
IN 1953
Aangezien wel gebleken is, dat een overzicht met betrekking tot
het broodgraanonderzoek, zoals wij dit in het vorige Jaarboekje hebben
opgenomen, op prijs wordt gesteld, hebben wij voor 1953 eveneens
een dergelijk overzicht samengesteld.
Gaarne richten wij een woord van dank tot de directies van de ver
schillende instituten en laboratoria, waar aan onderzoek met betrek
king tot tarwe en rogge wordt gewerkt, die ons de gegevens voor dit
overzicht deden toekomen.
A. ALGEMEEN
Stichting voor Coördinatie van Cultuur en Onderzoek van
Broodgraan (Stichting Cocobro), Wageningen
,,De Stichting Cocobro heeft ten doel het bevorderen
van de kwaliteit, de teelt, de afzet en de be- en verwerking
van in Nederland geteelde tarwe en rogge, bestemd voor
menselijke consumptie."
(Art. 2 van de Statuten)
In het kader van bovenvermelde doelstelling omvat het werkplan
voor 1953 de volgende werkzaamheden.
OECOLOGISCH ONDERZOEK
X.

Onderzoek naar de invloed van oecologische factoren (klimaat,
bodem, cultuur) op de ontwikkeling en de kwaliteit van tarwe en rogge
Uit het onderzoek van VAN DOBBEN is reeds bekend, dat voor

het verkrijgen van hoge tarweopbrengsten aan bepaalde klima
tologische voorwaarden gedurende bepaalde ontwikkelings
stadia van de tarwe moet worden voldaan. Het is zeker belang
rijk om een dergelijk verband ook voor de rogge na te gaan.
Wat de kwaliteit betreft, is wel algemeen bekend, dat de kwali
teit van onze inlandse tarwe niet voldoet aan de eisen, die hier
te lande voor de bereiding van broodbloem worden gesteld.
Daarentegen zijn er andere bestemmingen (bereiding van ongebuild meel, biscuitbloem, Zeeuwse bloem) waarvoor de inlandse
tarwe zeer goed voldoet. Niettemin is dan toch niet elke partij
even geschikt en worden belangrijke verschillen in kwaliteit ge
constateerd al naar de streek, waar de tarwe vandaan komt.
Voor de bereiding van ongebuild meel bijv. wordt algemeen de
voorkeur gegeven aan tarwe van de zware kleigronden (Zeeland,
Z. Holl.-eilanden, West-Brabant).
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Een nadere bestudering van de oecologische factoren klimaat en
bodem op ontwikkeling, opbrengst en kwaliteit van onze brood
graanrassen wordt daarom 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. Daar
om is het nuttig om veel meer waarnemingen te verrichten.
3.

Voortzetting van het onderzoek inzake de spruitontwikkeling bij
tarwe

In het kader van het oogstanalytisch 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. en zal ook in 1953
worden voortgezet. Eveneens wordt door de S.V.P. aan dit
onderwerp aandacht geschonken. Dezerzijds wordt wederom
medewerking verleend bij de organisatie van de spruittellingproeven, die in verschillende streken van het land worden uit
gevoerd.
4.

Bevordering van physiologisch onderzoek met betrekking tot de
behoefte der broodgranen

Hierbij wordt o.a. gedacht aan onderzoekingen over het verband
tussen de assimilatie enerzijds en temperatuur, straling en dag
lengte anderzijds.
RASSENONDERZOEK EN VEREDELING

Onder auspiciën van de gevormde Werkgroep voor Klimaat
resistentie-onderzoek vallen de volgende werkzaamheden:
Kouderesistentie-onderzoek

5.
5.1 Verslag zal worden uitgebracht over het ook in 1952, in samen
werking met C.I.L.O., S.V.P. en enige kweekbedrijven voort
gezette onderzoek naar de kouderesistentie en de koudebehoefte
van het West-Europese tarwerassensortiment.
5.2 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.
5.3 In het kader van het onderzoek naar de kouderesistentie van het
West-Europese tarwerassensortiment is de Werkgroep in de ge
legenheid gesteld een serie monsters te doen onderzoeken door
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het „Station fédérale d'Essais et de Controle de Semences" te
Lausanne (Mont Calme). De monsters zijn daartoe in tweevoud
uitgezaaid op 1200 m hoogte; het ene perceel zal gedurende een
periode van 4 à 5 maanden bedekt zijn door een ca 1 m dikke
sneeuwlaag, terwijl op het andere perceel de sneeuwval is afge
schermd en de plantjes aan een kale vorst zijn blootgesteld.
5.4 Voortzetting van het onderzoek naar de koudebehoefte van
tarwerassen door middel van zaaitijdproeven. Dit onderzoek zal
wederom internationaal worden georganiseerd.
5.5 Het contact met binnen- en buitenlandse specialisten op het ge
bied van het koude- en winterresistentie-onderzoek zal worden
voortgezet en de internationale samenwerking op dit terrein zal
zoveel mogelijk worden bevorderd.

6.

Hitteresistentie-onderzoek

Uit het onderzoek van de T.T.C. is reeds bekend, dat ook in ons
land tijdens warme perioden zodanige temperaturen in het veld
voor kunnen komen, dat van hitteschade bij tarwe kan worden
gesproken. Ook in de zomer van 1952 is dit weer gebleken. Valt
een dergelijke hittegolf in de periode van de bloei, dan zullen
veel vruchtbeginsels aborteren, waardoor het korrelaantal per
aar sterk kan worden verminderd en de opbrengst van het ge
was wordt gedrukt. Valt een hittegolf samen met de periode van
het schieten, dan kan dit leiden tot een zwakke stengelbasis met
als gevolg een grotere kans op legeren en een ongunstiger af
rijpen van de korrels.
Het is van belang om de hittegevoeligheid van de tarwerassen,
vooral tijdens de periode van het schieten, vast te stellen, opdat
hiermede ook bij de veredeling rekening kan worden gehouden.
7. Resistentie tegen overmatige neerslag
7.1 Overmaat van regen tijdens de bloei van tarwe doet eveneens
vruchtbeginsels aborteren en heeft dus ook een oogstdepressie
ten gevolge. Dit was bijv. in de zomers van 1948 en 1950 het
geval. Wordt een dergelijke natte periode gevolgd door een pe
riode met veel zon en droogte tijdens de rijping, dan heeft een
versnelde afrijping van het zaad plaats, die gepaard gaat met een
minder goede kwaliteit.
Een onderzoek naar het gedrag van de verschillende tarwerassen
onder deze omstandigheden is derhalve zeer gewenst.
7.2 Schotresistentie-onderzoek
Overmaat van regen tijdens de laatste phase van de rijping en/of
tijdens het te velde staan van het geoogste graan heeft het op
treden van schot ten gevolge. Bij de tarwe zijn in het algemeen
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de witzadige rassen, in tegenstelling tot de roodzadige, niet
schotresistent. Waar het optreden van schot tot kwaliteitsver
mindering leidt en in ons land veelal aan witte tarwe de voorkeur
wordt gegeven, is een nadere bestudering van dit probleem van
betekenis.

8.

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.
9.

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. In verband hiermede zal worden nage
gaan, op welke wijze de souplesse van een ras kan worden be
paald (o.a. welke proefveldtechniek voor dit doel moet worden
toegepast).
xo.

Bevordering van het physiologische onderzoek, verband houdende
met de problemen van de klimaatresistentie bij tarwe en rogge.

11.

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

KWALITEITSONDERZOEK IN VERBAND MET DE VEREDELING

12. Voortzetting van de werkzaamheden van de Werkgroep Ongebuild
12.1 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 voortzetten.
Dit onderzoek dient tevens voor het vaststellen van het bakwaardecijfer voor ongebuild, dat in de rassenlijst wordt vermeld.
13. Bakwaarde-onderzoek van tarwerassen
13.1 Bakwaarde als géniteurseigenschap

In aansluiting op en ter uitbreiding van het in 1952 uitgevoerde
oriënterende onderzoek naar de bakwaarde van een groot aantal
buitenlandse tarwerassen zullen door de Afd. Graan-, Meel- en
Broodonderzoek van het C.I.V.O. de rassen met de beste bak
waarde op iets uitgebreidere schaal worden onderzocht. Overleg
met de S.V.P. zal hierbij plaats vinden.
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13.2 Bakwaarde-onderzoek van kwekersmonsters

Bevordering van een oriënterend bakwaarde-onderzoek van kwe
kersmonsters, teneinde de belangstelling der kweekbedrijven voor
beter bakkende tarwerassen te stimuleren.
De organisatie van het onderzoek berust bij de S.V.P. ; het bak
waarde-onderzoek geschiedt door de Afd. Graan-, Meel- en
Broodonderzoek van het C.I.V.O.

13.3 De methodiek van het oriënterende bakwaarde-onderzoek
In verschillende landen wordt voor een oriënterend onderzoek
naar de bakwaarde van tarwerassen de zogen. Pelshenke-methode
gebruikt. Op voorstel van de Cocobro zal in internationaal ver
band worden nagegaan of bij de toepassing van deze methode
door de verschillende instituten behoorlijk overeenstemmende
resultaten worden verkregen. De aan dit onderzoek deelnemende
instituten zijn:
Bundesanstalt für Getreideverarbeitung, Detmold;
Bundesanstalt für Pflanzenbau und Samenprüfung, Wien;
Centr. Inst. v. Voedingsonderz. T.N.O., Wageningen;
Centraal Laboratorium v.h. Ministerie van Econ. Zaken, Brussel;
Eidgen. Landwirtschaftliche Versuchsanstalt, Zürich.
14.

Bakwaarde-onderzoek van roggerassen

In samenwerking met de S.V.P., de Afd. Graan-, Meel- en
Broodonderzoek van het C.I.V.O., het Station voor Maalderij en
Bakkerij en het bedrijfsleven zal aandacht worden geschonken
aan de bakwaarde van roggerassen en in het bijzonder aan de
verwerkingswaarde van de tetraploide rogge.
KWALITEITSONDERZOEK IN VERBAND MET DE TEELT
15.

Kwaliteitsonderzoek van broodgraanmonsters afkomstig van het pro
ductieniveau-onderzoek

In samenwerking met het C.I.L.O. en het C.I.V.O. zal het kwa
liteitsonderzoek aan tarwemonsters, afkomstig van de in 1952 ge
oogste proefpercelen van het productieniveau-onderzoek worden
voortgezet.
Aan de hand van de verkregen resultaten en mede in verband
met de door het C.I.L.O. te nemen beslissing aangaande de
voortzetting van het onderzoek zal worden bepaald of met dit
kwaliteitsonderzoek zal worden voortgegaan en of dit eventueel
tot de roggepercelen zal worden uitgebreid.
16.

De invloed van een late stikstofgift bij tarwe op eiwitgehalte en -kwa
liteit van de korrel

In samenwerking met het C.I.L.O. en de verwerkende industrie
91

zal het onderzoek naar een gunstige beïnvloeding van de eiwit
kwaliteit in tarwekorrels door middel van sproeibemestingen tij
dens de bloei van de tarwe worden voortgezet.
17.

Onderzoek naar de invloed van onkruid-bestrijdingsmiddelen op de
kwaliteit van tarwe en rogge

Uit de literatuur blijkt, dat de toepassing van sommige onkruid
bestrijdingsmiddelen (bijv. 2,4-D) in bepaalde ontwikkelings
stadia 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 ontwikkelingsstadium het gewas wordt behandeld.
Hoewel enerzijds bij de thans in ons land toegepaste herbiciden
(vrnl. DNC en MCPA) deze nadelen niet optreden, terwijl an
derzijds ook de omvang van de bespuitingen zeer gering is, zal
niettemin aan de ontwikkeling op dit gebied aandacht worden
geschonken.
18.

Roestbestrijding in tarwe met behulp van Dithane

In samenwerking met de Plantenziektenkundige Dienst zal het
onderzoek naar het effect van Dithane als bestrijdingsmiddel van
roest bij tarwe verder worden voortgezet.
KWALITEITSONDERZOEK IN VERBAND MET OOGSTEN, DROGEN EN OPSLAG

19.

Voortzetting van de werkzaamheden van de Werkgroep voor
Oogstbehandeling en Opslag

19.1 Aandacht zal worden geschonken aan de verdere ontwikkeling
van het maaidorsen van tarwe, speciaal in verband met de kwali
teit.
19.2 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 tezamen met C.I.L.O. en I.L.R. bijzondere aandacht worden
geschonken aan de toe te passen oogstmethoden en de invloed
hiervan op de handelswaarde van onze broodgranen.
19.3 Ten aanzien van nieuwe oogstmethoden zal de invloed hiervan
op de korrelkwaliteit worden nagegaan.
20.

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 graan
gewas met bepaalde chemicaliën (genoemd worden chloraten en
cyanide-verbindingen) juist vóór de oogst een aanmerkelijke ver
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laging van het vochtgehalte van de korrels te verkrijgen. De aan
deze behandeling verbonden kosten zouden ongeveer de helft
bedragen van die voor het kunstmatig drogen van het graan.
In samenwerking met het C.I.L.O. en het I.L.R. zal worden na
gegaan, welke resultaten met deze methodiek bij tarwe en rogge
kunnen worden bereikt en of de methode in de practijk uitvoer
baar en rendabel is.
21.

Kwaliteitsonderzoek met betrekking tot het drogen van tarwe

In samenwerking met het Laboratorium voor Droogtechniek,
het Station voor Maalderij en Bakkerij en de Afd. Graan-, Meelen Broodonderzoek van het C.I.V.O. zal het onderzoek naar de
invloed van onoordeelkundig drogen op de bakwaarde van tarwe
worden voortgezet.
KWALITEITSONDERZOEK IN VERBAND MET HET VERBRUIK

22.

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.
VOORLICHTING

23.

Publicaties

De publicaties van de Stichting Cocobro zullen worden voort
gezet; zij omvatten:
23.1 de uitgave van het Cocobro-Jaarboekje;
23.2 het laten verschijnen van ,, M ededelingen", waarin o.a. verslagen
over de verrichte werkzaamheden worden opgenomen;
23.3 het laten verschijnen van ,,Technische Berichten".
24.

Literatuurdocumentatie

Voortzetting van de literatuurdocumentatie op het gebied van de
broodgranen.
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B. ONDERZOEK BETREFFENDE DE VEREDELING EN
RASSENONDERZOEK

Instituut voor Veredeling van Landbouwgewassen der Land
bouwhogeschool (Wageningen) en Stichting voor Plantenverede
ling, S.V.P. (Wageningen)
Het onderzoek in 1953 omvat:
X.

Veredelingsonderzoek diploide rogge en tarwe-rogge kruisingen
(Dr F. P. FERWERDA)

1. i 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 proef kruising onder ge
bruikmaking van vegetatieve vermenigvuldiging, om op meer ra
tionele wijze met de veredeling tot een resultaat te komen.
1.3 Onderzoekingen naar de waarde van diverse tarwe-rogge kruisin
gen.
2.

Veredelingsonderzoek tetraploide rogge
(Mevr. Dr D. E. BREMER-REINDERS en Dr G. BREMER)

2.1 Proefvelden ter verdere selectie in ouderejaars stammen van te
traploide rogge.
2.2 Proefvelden ter vergelijking van oudere en jongere selecties, wat
betreft opbrengst, korrelzetting en kwaliteit.
2.3 Onderzoekingen naar de waarde van kruisingen van tetraploiden
uit verschillende roggerassen.
2.4 Instandhouding van verschillende roggerassen in tetraploide vorm.
2.5 Het maken van nieuwe tetraploiden uit verschillend rogge-uitgangsmateriaal door colchicinebehandeling en daarop volgend cytologisch onderzoek der verkregen mixoploiden.
3. Veredelingsonderzoek tarwe (Ir G. DANTUMA)
3.1 Rassenproefveld met de I.V.R.O.-series van winter- en zomertarwe.
3.2 Kruisingspopulaties van tarwe en daaruit verkregen lijnen.
3.3 Bepaling van de koudebehoefte en snelheid van voorjaarsontwik
keling van wintertarwe door middel van zaaitijdproeven.
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.
3.6 Beproeving van tarwes, verkregen uit tarwe-roggekruisingen, op
zandgrond.
3.7 Onderzoek naar het spruit- en halmgetal bij normale zaai en kor
relbelegging en verdere oogstanalytische bepalingen.

3-8 Onderzoek naar de vatbaarheid van tarwegeniteurs voor brand
en voetziekten.
Laboratorium voor Erfelijkheidsleer der Landbouwhogeschool
(Wageningen)
Prof. Dr R. PRAKKEN zal in 1953 het genetische en cytologische on
derzoek van ingeteelde rogge, onder medewerking van enkele studen
ten, voortzetten.
Door Drs G. J. F. BECKER wordt een der afgesplitste typen, de in
een drietal lijnen opgetreden „glasrogge" (met zeer brosse stengel),
nader onderzocht (erfelijkheid, ontwikkeling, anatomische bouw en
chemische samenstelling).
Laboratorium voor Phytopathologie der Landbouwhogeschool
(Wageningen)
Door Ir J. HIDDEMA worden in 1953 met betrekking tot het brood
graan in samenwerking met het I.P.O. onderzoekingen verricht aan
gaande de resistentie van rassen tegen roest, meeldauw en stuif brand.
Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek, I.P.O.
(Wageningen)
Onderzoek van de Resistentie-afdeling (onder leiding vanDrJ. C.'s JACOB)

Het onderzoek en de hulp aan de kwekers, wat betreft de resistentieveredeling ten aanzien van gele roest bij tarwe en gerst, werd voortge
zet. Het aantal moeilijkheden bij het kweken van deze parasiet is ech
ter van dien aard, dat een uitgebreider onderzoek wel noodzakelijk
wordt. Plaatsruimte in de kassen maakt dit vooralsnog niet goed mo
gelijk. Eind 1953 hopen wij echter over meer kasruimte te beschikken.
Het onderzoek over de bruine en zwarte roest gaf de eerste resulta
ten. Er werd een oriënterende indruk verkregen over het voorkomen
van de verschillende physio's in Nederland. Dit onderzoek zal in 1953
worden voortgezet.
Een oriënterende proef werd genomen over de resistentie van het
Nederlandse rassensortiment van zomertarwe, zomergerst en haver
tegen cystenaaltjes.
Rijks-Instituut voor Rassenonderzoek van Landbouwgewassen,
I.V.R.O. (Wageningen)
Met betrekking tot het broodgraan omvatten de werkzaamheden in
19S3:

i.

Onderzoek van roggerassen

1.1 Een rassenopbrengst-proef met diploide roggerassen.
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1.2 Een rassenopbrengst-proef met tetraploide roggerassen.
i .3 Een zaaizaadhoeveelheden-proef met tetraploide roggerassen. De
ze proefvelden zijn aangelegd op het bedrijf „de Hoge Born" te
Wageningen.
1.4 De verwerking van de gegevens der interprovinciale roggeproefvelden.
Onderzoek van tarwerassen

2.

2.1 Een rassenopbrengst-proef op het bedrijf „de Hoge Bom" te
Wageningen.
2.2 Een rassenzaaitijden proef op het bedrijf „de Hoge Bom" te Wa
geningen.
2.3 Een rassenopbrengst-proef te Hemmen.
2.4 Een rassenopbrengst-proef te Zevenbergen.
2.5 De verwerking van de gegevens der interprovinciale tarweproefvelden.
3.

Algemeen onderzoek

3.1 De analyse aan oogstmonsters - van de eigen proefvelden en van
de interprovinciale proefvelden -, waarbij onderzoek wordt ge
daan naar korrelgewicht en zeefsortering.
3.2 Onderzoek naar de gevoeligheid voor schot.
3.3 Onderzoek naar de neiging tot het laten vallen van korrels.
3.4 Onderzoek naar uitstoeling en halmgetal.
3.5 Rasbeschrijvingen.
C. ONDERZOEK BETREFFENDE DE TEELT

Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek, C.I.L.O.,
(Wageningen)
Afd. Akkerbouw - Onderzoek betreffende de teelt van broodgranen

(Dr W. H. VAN DOBBEN)
i. Ecologisch onderzoek

De ontwikkeling van graanplanten van de kieming af wordt nage
gaan, waarbij verband wordt gelegd tussen de weersomstandigheden
enerzijds, het ontwikkelingstempo, aantal en afmetingen der bladen
anderzijds (zie Jaarverslag C.I.L.O. 1951, blz. 90).
2. Afrij ping van granen
Hieraan wordt incidenteel gewerkt (zie Jaarverslag C.I.L.O. 1948,
blz. 56).
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3- Rijenafstand - stikstofbemestingsproeven met granen
De proeven met wintergewassen zijn afgesloten (zie voor rogge:
Jaarverslag C.I.L.O. 1948, blz. 49), voor 1953 staan proeven met zomertarwe op het program.
4. Stikstoj'aanwendingstijden bij granen
Thans worden voor wintertarwe vergeleken de stikstofbemesting
vroeg in het voorjaar (praktijk-methode) met een gift in Mei en een
bemesting, waarbij de helft van de stikstof in Maart en de andere helft
in het begin van Mei wordt gegeven.
Late bemestingen hebben verhoogde eiwitgehalten ten gevolge;
hiervan wordt de invloed op de bakaard nagegaan in een extreem ge
val, waarbij tarwe tegen de bloei met een ureum-oplossing wordt be
spoten. Deze methode wordt in Amerika ook beproefd (vergel. werk
plan Stichting Cocobro, onder 16).
De proeven met rogge worden weer hervat, omdat over de invloed
van gedeelde stikstofgiften (bijv. de helft omstreeks 1 Maart en de
andere helft omstreeks 15 April) nog te weinig bekend is.
Ook bij rogge verhogen late stikstofgiften het eiwitgehalte.
5. De invloed van oogstmethoden en andere cultuurmaatregelen op de
kwaliteit

Vergeleken worden diverse methoden om granen op het veld te
drogen: hokken, schelfjes, ruiters, stuken. Het verloop van het vocht
gehalte wordt door periodieke bemonstering gevolgd. Het eindproduct
wordt bemonsterd voor kwaliteitsonderzoek. Bij dit werk wordt sa
mengewerkt met het I.L.R., de Hoogleraar voor Landbouwwerktuigkunde der Landbouwhogeschool en de Stichting Cocobro.
Laboratorium voor Landbouwplantenteelt der Landbouwhoge
school (Wageningen)
Voor 1953 staan de volgende onderzoekingen met betrekking tot

rogge op het programma. De proeven worden uitgevoerd door Dr Ir
G. J. VERVELDE en Ir F. J. H. VAN HIELE, of door studenten onder hun

toezicht.

1. Zaaitijdenproef met winterrogge.
2. De mogelijkheid om winterrogge in herfst en/of voorjaar te maaien
en toch zaad te winnen.
3. De vererving van zelffertiliteit en zelfsteriliteit bij rogge.
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Landbouwscheikundig Laboratorium der Landbouwhogeschool
(Wageningen)
In 1953 zullen op de proefvelden van het Laboratorium voor Landbouwscheikunde onderzoekingen worden gedaan naar de invloed van
verschillende bemestingen en kalktoestanden van zandgrond op de op
brengst en de samenstelling van rogge en tarwe.
Wat het laatste betreft staan de eiwitgehalten en in verband daar
mede het vermogen om voedingselementen op te nemen op de voor
grond bij het chemische gewas-analytische onderzoek, dat zal worden
verricht aan de van de veldproeven verkregen producten.
Deze veldproeven zijn merendeels permanente proeven, d.w.z. ja
ren lang op dezelfde plaats voortgezette proefnemingen ; één proefveld
bestaat reeds meer dan 40 jaren.
Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O.
(Groningen)
Voor 1953 wordt géén wintertarwe op de proefvelden verbouwd.
De hierna genoemde proefvelden dragen alle het gewas rogge.
1. Onderzoek naar het microbiologisch evenwicht en de activiteit van
diverse groepen van microörganismen onder invloed van langdurig
voortgezette behandeling of bemesting.
Pr. 65 : N, P, K, compost- en stalmestproefveld
op heideontginning.
2. Vergelijking van het effect van verschillende hoeveelheden N, P en
K op oude en nieuwe dalgrond in verschillende jaren.
Pr. 934 en 935 : Stikstofhoeveelhedenproefvelden.
3. Onderzoek naar invloed van stadsvuilcompost V.A.M. op bodem
en bodemvruchtbaarheid.
Pr. 1041, 1047a en c, 1048a: Composthoeveelheden-proeven op dalgronden.
4. Onderzoek naar de landbouwkundige waarde van op verschillende
wijzen verwerkt stadsvuil.
Pr. 1081: Compostsoorten en -hoeveelheden op
zandgrond.
5. Onderzoek betreffende de invloed van de bereiding van stalmest
volgens verschillende methoden op de kwantiteit en kwaliteit van
de verkregen mest.
Pr. 1369 en 1371 : Stalmestsoorten en -hoeveelheden-proefvelden op zandgrond.
6. Invloed van kalibemesting op de wortelontwikkeling.
Pr. 1409: Proef betreffende wortelontwikkeling
op heideontginning.
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Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken),
Afd. Landbouwkundig Onderzoek (Kampen)
In 1953 zullen met betrekking tot het broodgraan de volgende veld
proeven worden genomen :
1. Een rassenopbrengst-proef met 4 rassen winterrogge.
2. Een rassenopbrengst-proef met 17 rassen wintertarwe.
3. Een cultuurproef, waarbij 3 rassen wintertarwe bij drie verschillen
de hoeveelheden zaaizaad, bij drie tijdstippen van uitzaai en drie
uiteenlopende hoeveelheden stikstof zullen worden vergeleken.
Instituut voor Landbouwwerktuigen en -gebouwen der Land
bouwhogeschool (Wageningen)
Het in 1952 aangevangen onderzoek naar het drogen van in het
zwad liggend graan zal worden voortgezet, alsmede in aansluiting
daaraan het oogsten van graan met een chopper.
Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie (Wageningen)
Met betrekking tot het broodgraan zijn de volgende punten uit het
werkplan voor 1953 van het I.L.R. van betekenis.
1. Eggen (Ir J. C. GLERUM)
Op het Proefbedrijf zal de invloed van het eggen in het najaar op
de opkomst en de stand van de gewassen worden bepaald.
2. Oogsten (P. H. DE HAAN)
2. i Het onderzoek van de dorsmachine, speciaal in verband met het
optreden van beschadiging en verontreiniging bij het dorsen van
zaaizaad.
2.2 Het onderzoek van de Omados-maaidorsmachine.
3. Arbeidsmethoden en organisatie (Ir A. MOENS)
3. i Het samenstellen van rapporten betreffende de graanoogst en de
organisatie. In deze rapporten worden de tijdstudies van de jaren
1949-1952 verwerkt. De rapporten omtrent de graanoogst zullen
wellicht in één of andere vorm kunnen worden gepubliceerd.
3.2 Het onderzoek van het oogsten van granen.
Rijksproefstation voor Zaadcontrôle (Wageningen)
In de laatste maanden van 1952 werd een onderzoek ingesteld naar
het exact bepalen van het vochtgehalte in zgn. „harde" tarwe. Als ge
volg van dit onderzoek wordt momenteel door de graanhandelaren
voor het bepalen van vochtgehalten in harde tarwe een iets gewijzigde
methode gevolgd, waarbij het graan fijner dan normaal wordt gemalen.
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Voor 1953 staat geen speciaal onderzoek op het gebied van het brood
graan op het programma, behalve uiteraard het onderzoek van zaai
zaad t.a.v. kiemkracht, gezondheidstoestand en vochtgehalte.
D ONDERZOEK BETREFFENDE HET DROGEN EN
BEWAREN

Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek,
Afdeling Droogtec nis ch Laboratorium (Wageningen)
Op het werkprogramma voor 1953 komen, als voornaamste punten
voor onderzoek van broodgraan, voor :
X.

De verbetering van de inrichting van graandrogers

1. i Het opmeten van droogkrommen.
Dit, in het vorige jaar begonnen, onderzoek zal in het verslagjaar
worden voortgezet. Voor een meer uitvoerige beschrijving moge
naar het vorige Cocobro-Jaarboekje worden verwezen.
1.2 Modelonderzoek.
Een experimenteel onderzoek is aan de gang omtrent de gunstig
ste helling en perforatie der glijdvlakken van een cascadedroger,
alsmede aangaande de door te blazen luchthoeveelheid, zulks aan
de hand van een laboratoriummodel.
1.3 Droogproeven in een vacuümdroger.
De thans beschikbare vacuümdroger heeft tot nog toe weinig be
vredigend gewerkt. Ter verbetering zal een eenvoudige condensor
worden aangebracht.
2.

Droging van graansoorten in de schuur

In samenwerking met de Stichting „Nacobrouw" is een boekje in
bewerking, waarin verschillende tijdens het afgelopen jaar gehou
den praktijkproeven zullen worden beschreven, met kritische be
schouwingen en aanwijzingen voor toekomstige toepassingen.
Door overleg met een machinefabriek en een leverancier van olie
branders werd een eenvoudig verwarmingsaggregaat ontwikkeld,
waarmede in een aardappelkoelhuis graan kan worden gedroogd.
Met dit apparaat zullen in het komende seizoen proeven worden
genomen.
3.

Snel-vochtbepalingsapparaten

Dit onderzoek is thans praktisch afgesloten. In de loop van dit
jaar zal hierover een publicatie verschijnen.
Plantenziektenkundige Dienst, P.D. (Wageningen)
Hoewel de Plantenziektenkundige Dienst geen onderzoekingen met
betrekking tot broodgranen verricht, heeft hij wel een adviserende taak
100

ten aanzien van de bescherming van opgeslagen granen tegen voorraadinsecten en knaagdieren.
Voor de uitvoering van deze taak bestaat een samenwerking met de
Stichting Voedselvoorziening Importbureau (V.I.B.) - Aan- en Ver
koopbureau van Akkerbouwproducten (A.V.A.).
Bij deze samenwerking zijn drie verschillende afdelingen van de
P.D. betrokken, nl. :
a. de afdeling Diagnostiek (D.N.) voert de determinaties uit van in
voorraden aangetroffen insecten; daarbij aansluitend wordt in be
paalde gevallen een studie van de levenswijze gemaakt;
b. de afdeling Onderzoek Bestrijdingsmiddelen (O.B.) behandelt de
voorlichting aangaande de bestrijding van de in de opgeslagen voor
raden voorkomende insecten in samenwerking met de bovenge
noemde afdeling Diagnostiek.
c. de afdeling Gewervelde Dieren geeft voorlichting over de bestrij
ding van knaagdieren.
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van eventueel geadvi
seerde bestrijdingsmaatregelen berust evenwel bij de Stichting V.I.B.A.V.A.
Voor de uitvoering van deze gemeenschappelijke taak is een con
tact-ambtenaar van de Stichting V.I.B.-A.V.A. bij de Plantenziektenkundige Dienst opgeleid.
Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek T.N.O.
Afd. Graan-, Meel- en Broodonderzoek (Wageningen)
Onderzoekingen in verband met de physisch-chemische, bioche
mische en microbiologische omzettingen, welke optreden in opgesla
gen voorraden tarwe en tarwebloem en hierin aanleiding kunnen geven
tot ingrijpende veranderingen in bakwaarde, geur en smaak. In dit
verband zal ook worden onderzocht, in hoeverre tarwes van verschil
lend ras en verschillende herkomst (inlandse tarwe, geïmporteerde
tarwe) zich verschillend gedragen met betrekking tot de genoemde
omzettingen.
E. ONDERZOEK BETREFFENDE DE BE- EN VERWERKING
VAN BROODGRAAN EN DE BEOORDELING VAN DE
HIERBIJ VERKREGEN PRODUCTEN

Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek T.N.O.,
Afd. Graan-, Meel- en Broodonderzoek (Wageningen)
Het programma van onderzoek voor 1953 omvat met betrekking tot
het broodgraan o.m. :
i.

Verbetering van analytische methoden en methoden van onderzoek
voor de beoordeling van graanproducten
(Dr G. JONGH en Ir H. DE MIRANDA)
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1.1 Spectrophotometrische bepaling van de kleur en deeltjesgrootte
van bloem.
1.2 Onderzoekingen in het kader van „Commissie 69 voor de norma
lisatie van beproevingsmethoden voor granen en graanproduc
ten", in het bijzonder betreffende de bepaling van vocht, as en
ruwe celstof.
1.3 Onderzoek van de bepalingsmethoden van voor de kwaliteit en
houdbaarheid van graan en graanproducten belangrijke enzymen
als amylase, proteinase, phosphatase en lipase.
1.4 Studie van de methode der verdelingschromatografie als hulp
middel bij het onderzoek naar het verloop van enzymatische af
braakprocessen gedurende het kneed-, rijs- en bakproces.
1.5 Ontwikkeling van werkschema's, welke bij het organoleptisch
onderzoek van bakkerij producten kunnen worden gebruikt.
2.

Onderzoek van broodgraanrassen
(Ir H. DE MIRANDA en Drs H. M. R. HINTZER)

2. i Onderzoek van inlandse tarwerassen op hun waarde en geschikt
heid voor de bereiding van ongebuild meel.
2.2 Onderzoek van de bakwaarde van tarwerassen ten behoeve van de
bepaling van de geniteurswaarde uit een oogpunt van bakkwaliteit.
2.3 Oriënterend onderzoek op bakwaarde van monsters tarwe van
Nederlandse tarwekwekers.
2.4 Medewerking aan het door het C.I.L.O. georganiseerde productie
niveau-onderzoek. In het kader van het kwaliteitsonderzoek aan
monsters van de proefpercelen zullen op de bakwaarde betrekking
hebbende gegevens worden verzameld van de in 1952 geoogste
tarwemonsters.
2.5 Vergelijkende studie van de betekenis van verschillende methoden
voor het onderzoek van de bakwaarde van zeer kleine monsters
tarwe.
2.6 Voortzetting van het onderzoek betreffende de ontwikkeling van
een zgn. micro-bakproef ter beoordeling van de bakkwaliteit van
zeer geringe hoeveelheden korrelmateriaal ten behoeve van kwekersarbeid.
2.7 Onderzoek van de bakeigenschappen van nieuwe roggevariëteiten
en tarwe-roggebastaarden („triticale").
3.

Onderzoekingen, verband houdend met de vermaling van tarwe tot
bloem (Dr G. L. BERTRAM)

3.1 Bestudering van verschillende structurele eigenschappen van de
korrel (breukvlakken, hardheid, „griffigheid"), die van belang zijn
voor het maaltechnisch onderzoek van tarwe.
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3-2 Onderzoek naar het chemisme van de beïnvloeding van de bakeigenschappen door reducerende en oxyderende stoffen.
3.3 Onderzoekingen, verband houdend met het ontbreken van bruinkleurende eigenschappen bij sommige soorten tarwe.
4.

Technologisch onderzoek van broodgraanproducten

(Drs F. BOTHMA, Ir D. H. GREUP en C. J. WENSVEEN)
4. i Onderzoek over het ontstaan en de ontwikkeling van de structuur
in het deeg alsmede de beïnvloeding hiervan door het rijsproces,
met behulp van microfotografie en verdelingschromatografie.
4.2 Onderzoekingen naar het wezen van het oudbakken worden van
brood en naar middelen om dit te voorkomen.
4.3 Onderzoek ter voorkoming van bederf en ter verbetering van de
houdbaarheid van bakkerij producten.
Station voor Maalderij en Bakkerij (Wageningen)
Met betrekking tot het broodgraan staan in 1953 de volgende werk
zaamheden met een algemeen onderzoekkarakter op het programma :
1. Beoordeling van de bakwaarde van partijen inlandse tarwe voor het
vaststellen van eventuele benadeling van de bakwaarde door ondes
kundig drogen.
2. Medewerking aan het onderzoek van de subcommissies „As" en
„Ruwe celstof" van „Commissie 69 voor de normalisatie van be
proevingsmethoden voor granen en graanproducten".
3. Onderzoek betreffende de middelen om brood langer mals te hou
den.

i°3

GEDURENDE 1951 EN 1952 VERSCHENEN
LITERATUUR OP HET GEBIED VAN HET
BROODGRAAN
(Recent publications on wheat and rye)

In het onderstaande overzicht zijn de meest recente publicaties op
het gebied van tarwe en rogge vermeld. De in 1951 verschenen publi
caties zijn opgenomen, voorzover dit nog niet in het 2de CocobroJaarboekje (blz. 85-94) geschiedde.
Overigens zijn in de hier afgedrukte lijst in verband met de beschik
bare ruimte in het algemeen de meest belangrijke artikelen opgeno
men. Volgens onze literatuurgegevens zijn in de jaren 1951 en 1952
reeds meer dan 1000 artikelen, die uitsluitend over tarwe- en/of roggeproblemen handelen, verschenen.
De Stichting Cocobro is gaarne bereid om hen, die recente litera
tuurgegevens over bepaalde onderwerpen met betrekking tot tarwe
of rogge nodig hebben, hieraan te helpen. Aanvragen richte men tot
de Deskundige van de Stichting Cocobro.
1. MORPHOLOGIE, ANATOMIE (Morphology, Anatomy)
FRANCO, A. F. DE S. - Subsidio para a caracterizaçào dos trigos no estado de planta
nova. (Contribution towards a characterization of wheats in the young plant stage).
Melhoramento, Elvas, 4 (1951), 5-66.
GEORGE, M. C. (Jun.) - Morphological responses of three common wheat varieties
to four fertility levels. Abstr. Doct. Diss. Ohio Univ. 1949-50, (1951), nr 61, 149Ï53SUETSUGU, I. - Developmental morphology of the embryo in barley, rye and oats.
Bull, of the Nat. Inst, of Agric.Sc. Nishigahara,Japan. Series D. no. 1, 1951,49- 87.
2. PHYSIOLOGIE (Physiology)
BIANCHI, A. e R. FORLANI - La floritura nel frumento (Flowering in wheat). Genetica

Agraria, Roma, 3 (1951), 51-88.

CARPENTER, R. W. - Nitrogen uptake by wheat in relation to nitrogen content of soil.

Agron. J.,

44

(1952), 420-423.

CHOUARD, P. - Débat sur la vernalisation. Bull. Soc. bot. Fr. (Mémoires 1950-1951),

p. 67-81.
Coïc, Y. - La nutrition azotée du blé. Ann. Inst. Nat. Rech. Agron., Sér. A.,

3

(1952),

4Ï7-42I.
DAVID, R. et J. SÉCHET - Nouvelles observations sur la vernalisation du blé et de

l'orge. C. R. Hebd. des Séances Acad. Agric. Fr., 37 (1951), 45-48.

DOBBEN, W. H. VAN - Enige waarnemingen over de groei van granen in het winter

seizoen. C.I.L.O., Wageningen, Jaarversl. 1951, 90-101.
GASSNER, G. und G. BAUMGARTEN - Das osmotische Verhalten keimender Weizen

körner. Der Züchter, 22 (1952), 65-79.

HÄNSEL, H. - Beob. über die Wirkung der Kälte auf die Keimwurzeln von Winter

getreide (mit bes. Berücks. des Vernalisationsverf.). Die Bodenkultur, 6 (1952),
152-162.
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JANSSON, S. L. - Investig. of the physiol. effects of chlorate poisoning on young wheat

plants. Kungl. Lantbrukshögsk., Medd. nr 35 (1951), 6-17.
JONARD, P., J. KOLLER et A. VINCENT - Evolution de la tige et de l'épi chez la variété

de blé Vilmorin 27 au cours de la période de réproduction. Ann. I.N.R.A. Sér. B, 2
(1952), 31-54.
PISAREV, V. E. i M. D. ZILKINA - Directed changes of the dormancy period of the
seed of spring wheat Moskovka. Agrobiologija (1951), nr 9, 61-66. (Russisch)
PRAT, H. - Microcalorimetric studies on germinations of cereals. Can. J. Bot., 30
(19S2). 379-394SCHRIMPF, K. - Beobacht. über den Entwicklungsrhythmus der Weizenformen: dar

gestellt am Hohenheimer Weizensortiment. Z. f. Acker- un Pfl.bau, 94 (1952),
480-529.
SIEV (WEISS) [ZIV], D. - On the growth cycle and developmental stages of wheat and
sorghum. Palest. J. Bot., R. Ser. 8 (1951), 27-31.
3. WINTERHARDHEID (Winterhardiness)
COCOBRO, Stichting - Kouderesistentie en koudebehoefte van tarwerassen. iste Rapp.

Werkgr. v. Kouderesistentie-onderzoek. Techn. Ber. nr 5 (1952), 90 pp.
SHEBESKI, L. H., J. BANTING and Y. S. WU - The effect of frost on germinating and

the vitality of seedlings from frosted wheat. Univ. of Saskatchewan, Coll. of Agric.,
Dept. of Field Husbandry, Bull. 128 (1951), 8 pp. ill.
STEFANOVSKIT, I. A. - Increasing the hardiness and yield of winter wheat hybrids. Selekcija i Semenovodstvo (Breeding and Seed Growing) 18 (1951), nr 7, 21-25
(Russisch).
SULYNDIN, A. F. - The hardiness of soft wheats developed from hard spring wheats.
Agrobiologija (1951), nr 5, 3-7 (Russisch).
WITTENROOD, H. G. - Kouderesistenties v.e. assortiment West-Europese tarweras
sen, vergeleken met hun snelheid v. ontwikkeling na de winter. C.I.L.O., Wage
ningen, Jaarverslag 1951, 148-149.
ZARUBAÏLO, T. Ja i M. M. KISLJUK - Vernalization at temperatures below zero as a
method of training wheats for hardiness. Selekcija i Semenovodstvo, 18 (1951),
nr 8, 19-26. (Russisch).
4. ERFELIJKHEID, CYTOLOGIE (Heredity, Cytology)
MORRISON, J. W. and J. UNRAU - Frequency of micronuclei in pollen quartets of com

mon wheat monosomies. Can. J. Bot., 30 (1952), 371-378.

OHLENDORF, A. - Zytologische Untersuch, an Weizen-Quecken-Bastarden. Der

Züchter, 22 (1952), 34-59.

ORRÙ, A. - The fair caryopsis of wheat. Molini d'ltalia, 3 (1952), 20-22 (Italiaans).
SEARS, E. R. - Misdivision of univalents in common wheat. Chromosoma, 4 (1952),
535-550.
SEARS, E. R. - The behavior of isochromosomes and telocentrics in wheat. Chromo

soma, 4 (1952), 551-562.
5. TAR WEVEREDELING (Wheat breeding)
BALDONI, R. - Prova quadriennale su varietà di frumento. Ann. Sperim. Agric., N.

ser. 6 (1952), 1235-1266.

ELLERTON, S. - Wheat breeding in England: a reviewof present-day possibilities. Inst.

Corn, and Agr. Merchants. J., 3 (1952), 100-104.
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FEÏCARENKO, A. I. - The production of branching forms of soft spring wheat. Agro-

biologija (1951), nr 6, 30—31 (Russisch).
FRITSCH, E. - Wünsche und Forderungen der praktischen Müllerei an die Getreide

züchtung. Die Müllerei, 5 (1952), 13-14.
GADEA, M. - Tres anos de experiencias con nuevas variedades de trigo. Anal. Inst.

Nac. Invest. Agron. (Madrid), 1 (1952), 1-182.
GALLAY, R., J. ZWEIFEL et C. KELLER - L'épuration de nos variétés de froment d'au

tomne. Stat. féd. d'essais agric., Lausanne, publ. nr 23 (1952), 8 pp.
HMELEV, B. I. - The effect of stock on scion when transplanting cereal embryos to a

foreign endosperm. Agrobiologija, (1951), nr 5, 123-133 (Russisch).
HOFFMANN, W. - Erfolge und gegenwärtiger Stand der Hallenser Arbeiten zur Kom

binationszüchtung bei Getreide. Z. f. Pfl.züchtung, 29 (1951), 318-346.
MAHESHWARI, P. - Lysenko's latest discovery - the conversion of wheat into rye, bar

ley and oats. Nature, 170 (1952), 66-68.
PAL, B. P. - Introduction of wild elements for the improvement of wheat. Symp. on

the origin and distrib. of cultivated plants in South Asia. Indian. J. Genet. PI.
Breed., 11 (1951 ), 23-28.
PAL, B. P. - Wheat breeding investigations at the Indian Agricult. Res. Inst.; J. Indian
bot. soc., 30 (1951), 1-13.
PENDLETON, J. W. a.o. - Winter wheat variety trials, 1940-1950. Illinois Agr. Exp.
Sta., Bull. 549 (1952), 3I7-343PFEIFFER, R. - Ergebnisse langjähriger Getreidesortenversuche im alpinen Raum.
Veröffentl. Bundesanst. f. alp. landw. in Admont, 1951, 20-42.
STRAND, E. - Variety trials with winter wheat in South-Eastem Norway during the 12
years periodi 937/38 to i948/49.!NorgesLandbrh0gsk. Meld. 31, ('51), 1-22 (Noors).
VESELOV, V. M. - Breeding of winter branching wheat. Agrobiologija, 7 (1951), nr 6,
20-23 (Russisch).
WADDELL, W. H. - Winter wheat improvement in Ontario. Canad. Milling and
Feed, 33 (1952), nr 2, 16-17, 34. 36.
WAGNER, S. - Ergebn. der Sortenversuche mit Winterweizen in den Jahren 19451948. 9. Tätigk. ber. Schweiz. Saatz.-Verband (1951), 102-115.
ZWEIFEL, J. - Sélection des céréales panifiables. Rapp. d'activité 1932-1950. Stat. féd.
d'essais et de contr. de semences, Mont-Calme, Lausanne, (1952), 64-71.
6. BESCHRIJVING VAN TARWERASSEN, SYSTEMATIEK (Description of
wheat varieties)
ÂKERMAN, Â. och J. MAC KEY - Svalöfs Fylgia vârvete II (0972 c), ny sort av Fylgia

typ. Sver. Utsädesför. Tidskr., 61 (1951), 342-346.
ATKINS, I. M. - Quanah wheat. Texas Agr. Exp. Sta., Bull. 734, 1951, 10 pp., ill.
BRIGGS, F. N. - Registration of improved wheat varieties, XIX. Agron. J., 44 (1952),
155FAJERSSON, F. -Pondusvarvetet under olika argânger. (Pondus spring wheat through

some years.) Weibulls Illus. Ârsbok, 47 (1952), 3—6.
FRASER, J. G. C. and G. O. WHITESIDE - Spring and winter wheat for Eastern Canada.

Publ. 871, 1952, 16 pp. Ottawa Centr. Exp. Farm, Cereal Div.
JONARD, P. — Les blés tendres (Triticum vulgare Vill.) cultivés en France. Détermina

tion et caractéristiques culturales. Inst. Nat. Rech. Agron., Paris, 1951,491 pp., ill.
KHAN, S. and A. R. KHAN - Punjab wheats and their important characteristics. Agr.

Pakistan, 2 (1951), 61-64.
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KUZJMIN, V. P. - The winter wheat Babaevka. Selek. i Semen., 18 (1951), 59-62

(Russisch).
LAUDE, H. H. a.o. - Ponça winter wheat. Kans. Agr. Exp. Sta. Bull. 354, May 1952.
MAYR, E. - Ergebn. der Österreich. Landsortenforsch. bei Getreide in den letzten 2

Jahrzehnten. Z. f. Pfl.züchtung, 30 (1951), 434-444.
PESOLA, V. A. and T. HONKAVAARA - Apu wheat, a new Finnish early spring wheat

variety. Rep. of the Finnish State Agric. Res. Board nr 228, 1952, 1-12.
REBISCHUNG, J. et K. KARSKA - Etude de la valeur systématique de quelques caractè

res observables sur le grain et les plantules de blé tendre. Ann. I.N.R.A., Sér. B. 2
(1952), 1-30.
RIJKSINST. V. RASSENOND. V. LANDBOUWGEW. - Berichten over rassenkeuze, nr 115:
zomertarwe 1952 (Jan. 1952); nr 134: wintertarwe 1952 (Aug. 1952).
SANCHEZ-MONGE, E. y L. M. VILLEMA - La clasificación varietal de Triticum aestivum
L.s.l. Ann. Est. Exp. de Aula Dei, 2 (1952), 250-269.
WAGNER, S. et J. ZWEIFEL - La nouvelle variété suisse de froment d'automne Probus.
Stat. féd. d'ess. et de contr. semences, Lausanne, Publ. 3 (1951), 8 pp., ill.
ZWEIFEL, J. etC. KELLER- Le froment de printemps Lichti. Revue Romande, 8(1952),
93"95-

7. ROGGEVEREDELING (Rye breeding)
BOGOMIAGKOV, S. - New variety of winter rye (Sibniizkhoz 1). Selek. i Semen.,

18

(1951), nr 10, 46-47 (Russisch).
FERWERDA, F. P. - Enkele problemen uit de roggeveredeling. Cocobro-Jaarboekje, 2
(1952), 56-60.
GRAFIUS, J. E. - Pierre rye. Agric. Exp.Stat. S. Dakota State Coll. Bull. 406,1951,4pp.
LIMA-DE-FARIA, A. - Chromomere analysis of the chromosome complement of rye.
Chromosoma, 5 (1952), 1-68.
MEDVEDEV, P. F. - Productivity of winter rye varieties in open intervarietal pollina
tion. Selek. i Semen., 18 (1951), nr io, 9-13 (Russisch).
PETERSEN, W. - Tetraroggen in der Bewährung. Mitt. Deutsch. Landwirtsch. Ges.,
67 (1952), 724-726.
RIJKSINST. V. RASSENOND. v. LANDBOUWGEW. - Berichten over rassenkeuze, nr 132:
winterrogge 1952 (Aug. 1952).
8. TARWE- EN ROGGETEELT (Growing of wheat and rye)
ACHTERSTRAAT, J. - Roggebouw op zandgrond. Ministerie v. Landb., V. en V., Vlug-

schr. v. d. Landb., nr 2, 1952, 2de herz, druk, 8 pp., ill.
AITKEN, T. R., W. O. S. MEREDITH and P. J. OLSON - Effect of 2,4-D on qualities of

western Canadian wheat, barley and oats. Scientif. Agricult., 32 (1952), 317-332.
DAY, C. L. and M. M. JONES - Seedbed preparation of wheat following lespedeza.

Missouri Agric. Exp. Stat., Bull. 565, 1952, 7 pp.
FOSTER, J. R. - Effect of chemicals on wheat. West. Canad. Weed Control Conf.

Proc., 5 (1951), 14-29.

GLIEMEROTH, G. - Einfl. von Saatzeit, Schnittzeit und Stickstoffdüngung auf die

Leistung von Futterroggen und Wickroggen. Z. f. Acker- u. Pflanzenbau, 94
(1952), 307-325LONGCHAMP, R., M. ROY et R. J. GAUTHERET - Nouvelles recherches sur l'action de
quelques hétéro-auxines désherbantes sur les céréales. Ann. I.N.R.A. Sér. B., 2

(1952), 117-154107

LONGCHAMP, R., M. ROY et R. J. GAUTHERET - Recherches sur le désherbage sélectif
des céréales, effectuées en 1950 et 1951. A.G.P.B., Paris, 1952, 123 pp. ill.
MARBACH, W. - Zur Spät-pflege beim Winterweizen. Grüne, So (1952), 663-664.
OVERLAND, A. and L. W. RASMUSSEN - Some effects of 2,4-D formulations in herbicidal concentrations on wheat and barley. Agron. J., 43 (1951), 321-325.
SINGH, K. - Effects of soil cultivation on the growth and yield of winter wheat. I. Soil
cultivation and winter survivals. J. Sc. Food and Agric., 3 (1952), 256-264.
SLAATS, M. en J. STRYCKERS - Gevoelige stadia van graangewassen bij behandeling

met synthetische groeistoffen. Med. Landb. en Opz., Stat. v. d. Staat te Gent, 16
(1951), 218-237.
TOMASELLI, R. - Phytosociological survey on the weeding efficiency of ,,2,4-D" on
wheat field flora in the zone of Pavia. Riv. di Ecol., 2 (1952), 64-86.
9. TARWECULTUUR IN VERSCHILLENDE LANDEN (Cultivation of wheat

in foreign countries)
ÂKERMAN, A., O. TEDIN, K. FRÖIER och G. JULÉN - Fem ârs försök p! Tageis gârd,
Utsädesför. substat. pa smaländska höglandet. Sver. Utsädesför. Tids., 62 (1952),
152-185.
ARGENTINA DIR. NAC. DE GRANOS Y ELEVADORES - Comportamiento varietal de la
producción triguera argentina cosecha 1950/51. Bull. Inform,. 12 (1951), 216-239.
CEILLIER, J. L. - Cinquante ans d'expériences sur les blés aux fermes expér. d'Avrillé. Ecole Supér. Agr. et Viticult. Bull. Mens., 30 (1952), 91-111.
ELIASSON, S. och G. JACOBSON - Sortförsök med Vârvete - Sammanställning av resul

taten av Statens Jordbruksförsök ledda sortförsöken med varvete under aren
i94o(i935)-i948 (1950). Stat. Jordbruksf., Stockholm, Medd. nr 32, 1951,116 pp.
FOKEEV, P. - Cultivation of hard wheat in the Volga area. Kolkhoz. Proizvodstvo, 12
(1952), 23-25 (Russisch).
JOHNSTON, J. and oth. - Wheat in Guatemala (Cultuur en rassen). Fazenda, 47 (1952),
37~39> 60, 62 (Portugees).
LAUMONT, P. et M. BLANCHARD - Le guide de l'agréeur de céréales en Algérie. Min.
de l'Agric. Section Algérienne de l'off. Nat. Interprofess. des Céréales. Alger,
1951, 51 pp.
LLOPIS Y LLOPIS, S. -Elcultivo deltrigo en la antigüedad. Siembra (Madrid), 7(1951),
nr 12, 9-14.
MARINICH, P. E. - Spring wheat varieties for irrigated agriculture. Sovet. Agron., 10
(1952), 8-13 (Russisch).
OEHLER, E. - Die Züchtung der Getreidearten und die Produktion und Anerkennung
von Getreidesaatgut in der Schweiz. Eidgen. Vers.- und Samenunters.anst., Lau
sanne (Mont-Calme), 1951, 23 pp.
OLIVA, A. - Lo stato attuale della granicoltura nell' Italia settentrionale. Le razze
granarie e loro possibilité. Atti del Convegno di Cerealicoltura, Lonigo, 20-22
Maggio 1951.
PARISH, R. - Declining wheat production in the Southern Wheat Belt. Agr. Gaz. N.
S. Wales, 63 (1951), 2-6.
PISAREV, V. E. - The advance of hard wheat towards the Nonblackearth Zone. Selek.
i Semen., 18 (1951), nr 8, 34-39 (Russisch).
ROJAS, B. -El cultivo del trigo en Mexico. Créditoy Téc. Agr., 1 (1952), nr 30, 11-13;
nr 31, 16-18, 20; nr 33, 16-18; nr 35, 13-15.
SIM, J. T. R. - 300 years of grain growing in South Africa. Farming So. Africa, 27
(1952), 109-115.
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VILMORIN, F. DE - A propos des blés de printemps. C. R. Acad. Agric. Fr., 37 (1951),

554-55510. ZIEKTEBESTRIJDING EN -RESISTENTIE (Control of and resistance to
deseases and pests)
AHMED AFIFI - Production of rust-resistant vulgare wheats by backcrossing. Nature,
Lond., 169 (1952), 200-201.
ÂKERMAN, Â., J. M. KEY, O. HOLMGREN, I. WALSTEDT, E. WALLERochN. V. TORPEVid Sveriges Utsädesförening samlade erfarenheter fran 1951 ars svartrostangrepp
I vete. Sver. Utsädesför. Tids., 62 (1952), 75-151.
ANDREWS, E. and W. KLOMPARENS - Yellow spot of winter wheat in Michigan in
1951. Plant Div. Reptr., 36 (1952), 10-11.
ANONYMUS - Mosaic is found on Atlas wheat. Seed World, 68 (1951), 74.
BAYLES, B. B., D. J. WARD and N. E. BORLANG - Wheats from world collection resis
tant to rusts. U. S. Dept. Agric., PI. Indust. Sta. Beltsville, (Md.) 1952, pp. 4.
BELL, G. D. H. and F. G. H. LUPTON - Yellow rust in wheat. Agriculture, 58 (1951/
'52), 572-576BOCKMANN, H. - Der Einflusz der Stickstoffdüngung auf die Halmbruchkrankheit
(Lagerfuszkrankheit) des Weizens. Phytopath. Z., 19 (1952), 383-388.
CALLENBACH, J. A. - Rescue wheat and its resistance to wheat stem sawfly attack. J.
Econ. Ent., 44 (1951), 999-1001.
CHRISTENSEN, C. M.- Fungi on and in wheat seed. Cereal Chem., 28 (1951), 408-415.
FISCHER, G. W. - Tilletia brevifaciens sp. nov., causing dwarf bunt of wheat and cer
tain grasses. Res. Stud. St. Coll. Wash., 20 (1952), nr 1, 11-14.
FBTRELL, M. C. - Development of Erysiphe graminis tritici on susceptible and resis
tant common spring wheats. Phytopathology, 42 (1952), 8.
GASSNER, G. - Keimungstemperatur und Flugbrandbefall. Tijdschr. Plantenz., 58
(1952), 219-223.
GLYNNE, M. D. - Effects of cultural treatments on wheat and on the incidence of
eyespot, lodging, take-all and weeds. Field exper. 1945-1948. Ann. Appl. Biol.,
38 (1951). 1665-1668.
HENRY, A. W., R. L. MILLAR and E. A. PETERSON - Control of covered smut of
wheat by rapid seed treatment with an antibiotic. Science, 115 (1952), 90-91.
LANDSADE, e.a. - Nouveaux essais de traitement de la carie du blé. VI. Tilletia tritici
(Bjerk.) Wint. Ann. Inst. Nat. Rech. Agr. Sér. C, 2 (1951), 417-449.
LHOSTE, J. et L. RAVAULT - Traitement des blés contaminés par les spores Tilletia
caries (D.C.) Tul. contenues dans le sol. Phytiatrie-Phytopharmacie, 1 (1952),
3"7.
.
LOWTHER, C. V. - Seedling resistance vs. adult-plant susceptibility of Mentana wheat
to race 15B of Puccinia graminis tritici. Plant Dis. Rep., 35 (1951), 480-481.
MCKINNEY, H. H. and W. J. SANDO - Susceptibility and resistance to the wheat
streak-mosaic virus in the genera Triticum, Agropyron, Secale and certain hybrids.
Plant Dis. Rep., 35 (1951). 476-479-,
MASSENOT, M. - Observations et expérimentations récentes sur la rouille noire du
blé. Bull. Techn. Inform. Ingén. Serv. Agric., 1951, nr 58, 255-259.
MINEV, K. - Rasprostranjenje Tilletia spp. na Psenici u F.N.R.Y. (Geographical dis
tribution of Tilletia spp. on wheat in Yugoslavija). Plant Prot. Beograd, 1951,
S °—53•
D'OLIVEIRA, B. - The centers of origin of cereals and the study of their rusts. Agron.
Lusitana, 13 (1951), 221-226.
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PESOLA, V. A. and E. I. KIVI - Investigations on the damage done by stem rust (Puccinia graminis) in Southwest Finland, esp. from the standpoint of varieties and the
extent of damage. Maatalous, nr I, 1952, 7-12.
PICHLER, F. - Über die Prüfung von Roggensorten auf ihre Anfälligkeit für Schnee
schimmel (Fusarium). Pfl. schutz-Ber., Wien, 8 (1952), 33~43PLESSIS, S. J. DU and J. H. NORTJÉ - Susceptibility of wheat and rye varieties and of
grass species to Ophiobolus graminis Sacc. Sei. Bull. 328, 1951, 19 pp. Dept. of
Agr. (Stellenbosch-Elsenb. Series, no. 50), Union of South Africa.
RAPIN, J. et CH. TERRIER - La carie naine du froment en Suisse romande au cours de
la campagne 1951-1952. Stat. féd. d'ess. agric., Lausanne, Publ. No. 24, 1952.
SEINHORST, J. W. - Een nieuwe methode voor de bepaling van de vatbaarheid van
roggeplanten voor aantasting door stengelaaltjes. Tijds. over Plantenz., 58 (1952),
103-108.
SHEBESKI, L. H. and Y. S. Wu - Inheritance in wheat of stem rust resistance derived
from Agropyron elongatum. Scient. Agric., 32 (1952), 26-35.
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D. A. v. NIEUWENHUYZEN,

Nieuw- en St Joosland
id.
Ir IJ. DE BOER, Rotterdam (Vakgr. Groothandel in Granen)
C. Â. DE KLUIZENAAR, Dordrecht
id.
Ir F. K.T. BEUKEMA TOE WATER,
Leiden
(Ned. Vereen, van Meelfabrikanten)
W.VERBEEK, Rotterdam
id.
C. VAN STOLK AZN,

Rotterdam

C.A. KAMMERAAD,

Middelburg

(Bond v. Ned. Meel- en Bloemfabrikanten)
(Federatie van Bonden van Molenaars en
Handelaren in Veevoeder en Kunstmest
stoffen)

WERKGROEP OECOLOGISCH ONDERZOEK

In voorbereiding.
WERKGROEP KLIMAATRESISTENTIE-ONDERZOEK

Dr Ir W. FEEKES, Groningen (lid Dag. Bestuur) - voorzitter
Ir G. DANTUMA, Wageningen (S.V.P.)
Dr W. H. VAN DOBBEN, Wageningen (C.I.L.O.)
Ir C. KOOPMAN, Hoofddorp (Dir. van het Veredelingsbedrijf van het
„Centraal Bureau")
Dr C. KRAMER, De Bilt (K.N.M.I.)
Dr F. E. NIJDAM, Wageningen (I.V.R.O.)
Dr Ir J. J. POST, De Bilt (K.N.M.I.)
Ir L. VOSKUYL, Wageningen (S.V.P.)
Ir W. WILTEN, Breda (NaCoBrouw)
Drs H. G. WITTENROOD, Wageningen (C.I.L.O.)
Dr J. P. M. WOUDENBERG, De Bilt (K.N.M.I.)
Dr S. BROEKHUIZEN, Wageningen - secretaris
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WERKGROEP VOOR OOGSTBEHANDELING EN OPSLAG

G. A. I. WIJNE, 's-Gravenhage (lid Dag. Bestuur) - voorzitter
Dr W. H. VAN DOBBEN, Wageningen (C.I.L.O.)
Drs H. M. R. HINTZER, Wageningen (C.I.V.O., Afd. G.M.B.)
Ir H. M. ELEMA, Wageningen (Inst. v. Landbouwtechniek en Rationa
lisatie)
J. MOORLACH, Uithuizermeeden (Vakgr. Groothandel in Granen)
D. A. VAN NIEUWENHUYZEN, Nieuw- en St Joosland (best. lid;
S.v.d.L.)
Prof. Ir J. J. I. SPRENGER, Wageningen (C.I.L.O., Lab. voor Droogtechniek)
Dr S. BROEKHUIZEN, Wageningen - secretaris
WERKGROEP ONGEBUILD

Dr W. FEEKES, Groningen (lid Dag. Bestuur) - voorzitter
Dr G. L. BERTRAM, Wageningen (C.I.V.O., afd. G.M.B.)
Dr W. H. VAN DOBBEN, Wageningen (C.I.L.O.)
C. A. KAMMERAAD, Middelburg (best. lid; Federatie v. Bonden v.
Molenaars, enz.)
U. KOOPMANS, Leeuwarden
Dr J. VAN DER LEE, Wageningen (Dir. Station voor Maalderij en
Bakkerij)
J. LUYTEN, Rotterdam (Bond v. Ned. Meel- en Bloemfabr.)
Dr F. E. NIJDAM, Wageningen (I.V.R.O.)
G. A. I. WIJNE, 's-Gravenhage (lid Dag. Best. ; Bedrijfschap G.Z.P.)
Dr S. BROEKHUIZEN, Wageningen - secretaris
Deskundige, tevens Secretaris-penningmeester:

Dr S. BROEKHUIZEN, Wageningen
Het kantoor van de Stichting Cocobro is gevestigd:
Emmapark 31, Wageningen, tel. K 8370-2593
Girorekening: 52.57.70
Bank: Nederlandse Handel-Maatschappij, Agentschap Wage
ningen
Prijs van het Jaarboekje : per stuk f 1,—
Omslagfoto van Ir D. H. Greup, Wageningen.
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FOUNDATION FOR THE COORDINATION
OF CULTURE AND RESEARCH ON
BREAD GRAINS (COCOBRO)

In accordance with the 2nd article of the regulations „Cocobro"
(short for the „Foundation for the Coordination of Culture and Re
search on Bread Grains") has for its object the improvement of quality,
methods of cultivation, sale, and technological working and working up of
home-grown wheat and rye destined for human consumption.

Every cereal product that ultimately reaches the consumer's table
makes its own demands on the quality of the bread grains used in its
preparation. For this reason it is of the greatest importance to formu
late as concretely as possible the requirements as to quality for the dif
ferent purposes of preparation, as well as the importance of these re
quirements. For, then they can be taken into account by the breeders
in judging their breeding material, by the farmers in the methods em
ployed in the cultivation and the harvesting of the grain, by the trade
in buying and selling the crops. Of course, much of this may be said
to be common knowledge, but it is not always fully realized by all the
groups concerned in the production process from beginning to end.
The production process itself is not a fixed, but a dynamic process ;
new varieties appear, methods of cultivation change, and in the field
of the technological working up, too, new methods are constantly
being developed. As a result of this, new problems arise all the time.
Therefore it was considered very desirable to bring together all those
groups interested in one way or other in the production process of the
bread grains, wheat and rye.
Thus the Foundation Cocobro was established in January 1950. Its
Board is constituted of representatives of the Netherlands Breeders'
Association, the Foundation of Agriculture, the Association of the Whole
sale Trade in Grains, various associations of the milling industry and
small millers, and, besides, representatives of the Corporation for Ce
reals, Seeds and Pulses, and of the Ministry of Agriculture, Fisheries and
Food. For the furtherance of its object the Board collaborates with all
the institutes and laboratories, agricultural as well as technological,
that occupy themselves with problems and research concerning the
bread grains.
To promote this cooperation the Foundation Cocobro has created
several panels. At present the following panels are active:
Panel for research on resistance of varieties to weather conditions

This panel has investigated into resistance of wheat varieties to cold
for two years. It has issued its first report on these researches (Techn.
Bull, nr 5, Dec. 1952).
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Research on resistance to the weather conditions in early spring and
to those prevailing during the periods of the shooting, the flowering
and the ripening of the grain will be commenced in the near future.
Panel for the study of harvesting and storing of grains

A detailed study has been made of the extent of combine harvesting,
and its influence on the baking value of wheat (Techn. Bull, nrs 2, 3,
and 4). Research is in progress to find a method of determining the
damage to the baking quality of home-grown wheat caused by in
expert artificial drying.
Panel for the improvement of wheat varieties in view of the quality of
whole wheat meal

Whole wheat meal is milled mainly from home-grown wheat ; about
Va of the crop (ca 100,000 tons) is used for this purpose. Improvement
of the quality of wheat varieties used for this purpose is therefore very
important.
Panel for ecological research

A panel for the study of the influence of ecological factors on the
yield and the quality of home-grown wheat and rye will shortly be
formed.
International contacts

Wherever desirable and possible the Foundation Cocobro endea
vours to establish international contacts for the promotion of joint
research in the field of its activities.
Publications

Communications (in Dutch) ;
Technical Bulletins (in Dutch, with elaborate summaries in English
or French);
The Cocobro Year Book.
BUREAU:

The Executive Committee of the Foundation Cocobro is composed of:
Dr Ir N. H. H. ADDENS, Superintendant of Agriculture, Arnhem, Chairman ;

Dr Ir W.FEEKES, Plant Breeder, Groningen - Vice-Chairman;
G.A.I. WIJNE, Acting Director of the Corporation for Cereals, Seeds
and Pulses, The Hague;
Dr S. BROEKHUIZEN has been appointed Technical Officer, and will at
the same time act as Secretary.
Office: 31, Emmapark,
Wageningen (The Netherlands)
Telephone 08370-2593.
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