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TEN GELEIDE

Met het verschijnen van het eerste jaarboekje van het Nederlands
Graan-Centrum blijkt ook naar buiten de verandering, die zich het
vorige jaar binnen deze organisatie heeft voltrokken.
Bij gelegenheid van het eerste lustrum van de Stichting COCOBRO en
het verschijnen van het vijfde CocoBRO-jaarboekje spraken wij de ver
wachting uit, dat het werk van deze organisatie in de komende periode
nog in betekenis zou toenemen. De eerste schreden op deze weg zijn
reeds spoedig afgelegd. In de tweede helft van 1955 heeft de reorgani
satie van de COCOBRO allengs vastere vormen aangenomen en is de
Stichting uitgebouwd tot een objectassociatie voor brood- en voedergranen beide.
Deze ontwikkeling mag ongetwijfeld worden toegejuicht. Nadat de

COCOBRO op het terrein van de broodgranen het nut van het bestaan

van een objectassociatie, waarin de verschillende bij het broodgraan
betrokken organisaties van het bedrijfsleven samenwerken, heeft be
wezen, zijn thans ook de voedergranen onder de werkzaamheden van
de Stichting gebracht. In verband hiermede heeft het Bestuur van de
Stichting enige uitbreiding ondergaan en is de naam gewijzigd in
„Nederlands Graan-Centrum". Aldus is de basis gelegd voor een
verdere uitbouw van de werkzaamheden en heeft de uitvoering van
het door de COCOBRO opgestelde programma voor het onderzoek op
graangebied een wijder perspectief gekregen.
Het Nederlands Graan-Centrum heeft een goede traditie van de

COCOBRO willen voortzetten, nl. de uitgave van een jaarboekje, dat
nu ook het gehele terrein van de granen omvat. Waar de COCOBRO-

jaarboekjes reeds een goede naam hadden verworven, mag worden
verwacht, dat zij in de jaarboekjes van het Nederlands Graan-Cen
trum een waardig vervolg zullen vinden. Ik meen te mogen stellen,
dat het eerste jaarboekje van de nieuwe reeks deze verwachting niet.
beschaamt en daarom zeker in de belangstelling van alle belangheb
benden mag worden aanbevolen.
H. T. TJALLEMA

Directeur van de Akker- en Weidebouw-

S

VERSLAG OVER 1955
Dr. S. BROEKHUIZEN
Sekretaris-Deskundige

1. INLEIDING

Het jaarverslag, dat U hierbij wordt aangeboden, heeft een enigs
zins bijzonder karakter. Enerzijds is het het zesde en daarmede laatste
jaarverslag van de Stichting COCOBRO, maar het is tegelijk ook het
eerste jaarverslag van de Stichting „Nederlands Graan-Centrum".
1955 is met recht een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van
onze objectassociatie geweest. Opgezet als een objectassociatie voor de
broodgranen, tarwe en rogge, is bij de werkzaamheden van de Stich
ting COCOBRO allengs duidelijker gebleken, dat meerdere problemen
voor de verschillende granen in grote lijnen gelijk liggen. Dit kwam
ook duidelijk naar voren bij de uitwerking van een urgentieprogramma
voor onderzoek op dit terrein, dat zich weldra ook tot andere in ons
land verbouwde granen uitstrekte en uitgroeide tot een „tienjaren
plan" voor graanonderzoek in het algemeen.
„Het feit, dat de bemoeiingen van de COCOBRO zich geleidelijk ook
hebben uitgestrekt tot problemen bij haver en voergerst, kan de vraag
doen rijzen, of het gewenst is de COCOBRO te doen uitgroeien tot een
objectassociatie voor brood- en voergraan beide", schreven wij bij ge
legenheid van het eerste lustrum van de Stichting COCOBRO 1). In de
loop van 1955 heeft het Bestuur van de COCOBRO deze vraag nader
onder ogen gezien en bevestigend beantwoord. Daarbij kwam ook het
feit, dat zowel in het Bestuur van de COCOBRO als in de Commissie van
Bijstand voor het Graanonderzoek AW/TNO er reeds meermalen op
was gewezen, dat het naast elkaar bestaan van deze beide organen
weinig efficiënt bleek te zijn. Zo heeft nader contact tussen de Directie
van de Akker- en Weidebouw van het Ministerie van Landbouw,
Visserij en Voedselvoorziening en het georganiseerde bedrijfsleven
ertoe geleid, dat in het najaar van 1955 de Stichting COCOBRO werd
verbreed tot een objectassociatie voor alle granen, waarbij de naam
werd gewijzigd in Stichting „Nederlands Graan-Centrum".
2. BESTUUR
Als gevolg van de reorganisatie van de Stichting heeft het Bestuur
wel enige uitbreiding ondergaan. Het aantal vertegenwoordigers van
het Landbouwschap werd van twee op vier gebracht, dat van de
Federatie van Bonden van Molenaars en Handelaren in Veevoeder en
Kunstmeststoffen van één op twee.
Voor de sector van de voedergranen traden voorts ook de Vereni1)
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ging van Nederlandse Mengvoederfabrikanten en de Centrale Ver
eniging voor de Coöperatieve Industrie tot de Stichting toe; deze
organisaties konden elk één vertegenwoordiger in het Bestuur aan
wijzen.
Waar in de Commissie van Bijstand voor het Graanonderzoek wel
was gebleken, dat het bij elkaar brengen van practici en deskundigen
de discussies zeer ten goede komt, werd een aantal deskundigen als
adviserende leden aan het Bestuur van de Stichting toegevoegd.
Aldus bestond het bestuur van het Nederlands Graan-Centrum bij
het einde van 1955 uit 16 leden en 6 adviserende leden. Het was als
volgt samengesteld:
2 leden, aangewezen door de Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorzie
ning (de heren Dr. Ir. N. H. H. ADDENS en K. KOK);
i lid, aangewezen door het Produktschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten (de
heer G. A. I. WIJNE);
i lid, aangewezen door de Nederlandse Kwekersbond (de heer Dr. Ir. W. FEEKES);
4 leden, aangewezen door het Landbouwschap (de heren J. A. CREBAS, W. H. KWAKERNAAK, G. M. LAMBERS en D. A. VAN NIEUWENHUYZEN) ;
1 lid, aangewezen door de Centrale Vereniging voor de Coöperatieve Handel (de heer
G. H. MORSÏNK);

2 leden, aangewezen door de Nederlandse Vereniging van Meelfabrikanten (de heren
Ir. F. K. T. BEUKEMA TOE WATER en C. VAN STOLK) ;
1 lid, aangewezen door de Bond van Nederlandsche Meel- en Bloemfabrikanten (de
heer C. VAN STOLK AZN.) ;
2 leden, aangewezen door de Federatie van Bonden van Molenaars en Handelaren in
Veevoeder en Kunstmeststoffen (de heren C. A. KAMMERAAD en E. J. LUICHJES) ;
i lid, aangewezen door de Vereniging van Nederlandse Mengvoederfabrikanten (de
heer Mr. S. LEENSTRA);
i lid, aangewezen door de Centrale Vereniging voor de Coöperatieve Industrie (de
heer Ir. J. J. VAN WIJK);

6 adviserende leden, nl. :
een landbouwconsulent uit het kleigebied (de heer Ir. P. R. BOUMAN);
een landbouwconsulent van de zandgronden (de heer Ir. E. F. VAN HYFTE) ;
een landbouwconsulent uit de Veenkoloniën (de heer Ir. D. J. PATTJE);
een vertegenwoordiger namens de Landbouwhogeschool (Prof. Ir. W. J. DEWEZ);
een vertegenwoordiger van het Nationaal Comité voor Brouwgerst (de heer Ir. W. C.
VAN DER MEER) ;

de Sekretaris van de Afd. Akker- en Weidebouw van de Landbouworganisatie
T.N.O. (de heer Ir. P. A. DEN ENGELSE).

Het Bestuur van de Stichting heeft een ernstig verlies geleden door
het overlijden van de heer W. VERBEEK in het begin van 1956. Als
plaatsvervangend bestuurslid voor de heer C. VAN STOLK, die vaak
buitenslands verbleef, heeft de heer VERBEEK vele bestuursvergade
ringen bijgewoond en steeds van zijn belangstelling in de werkzaam
heden der Stichting blijk gegeven. Steeds ook was de heer VERBEEK
bereid met zijn uitgebreide kennis op graangebied de Stichting van
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dienst te zijn. Hij was lid van de Koga-werkgroep en gaf ook elk jaar
zijn oordeel over de kwaliteit van de tarweoogst ten behoeve van de
documentatie in het Jaarboekje. Zijn heengaan laat ook in onze kring
een lege plaats achter.
3. VERGADERINGEN
Het Bestuur van de Stichting COCOBRO vergaderde in 1955 nog
twee maal, nl. op 2 maart te Utrecht en op 21 juli te Goes. Het Bestuur
van het Nederlands Graan-Centrum kwam in 1955 één maal bijeen,
nl. op 17 november te Utrecht.
In de vergadering van 2 maart werden de gewijzigde begrotingen
voor 1955 van tienjarenplan en Stichting besproken, alsmede de be
groting voor 1956 van het tienjarenplan.
Voorts was deze vergadering gewijd aan de herdenking van het
eerste lustrum van de COCOBRO. In het kader van deze herdenking
werden enige voordrachten gehouden, nl. door de heren Dr. S. BROEK
HUIZEN over „Vijf jaren COCOBRO" en Dr. Ir. W. FEEKES over
„Enkele aspecten van het graanonderzoek in het kader van de
COCOBRO".

Deze bijeenkomst werd met een gezellig samenzijn en diner van het
bestuur met enkele genodigden besloten.

De laatste vergadering van het CocoBRO-bestuur op 21 juli 1955
was vooral gewijd aan de reorganisatie van de Stichting tot een object
associatie voor alle granen. De hiermede verband houdende statuten
wijziging en samenstelling van het nieuwe bestuur werden uitvoerig
besproken.
De financiële verslagen over 1954 betreffende Stichting en tienjaren
plan werden behandeld en goedgekeurd.
In de namiddag vond de zomerexcursie plaats. Achtereenvolgens
werd een bezoek gebracht aan het landbouwbedrijf „De Wilhelminapolder" o.l.v. Ir. J. MINDERHOUD, aan de Proefboerderij „Zeeland"
o.l.v. de heer D. WISKERKE en aan het Veredelingsbedrijf van het Kon.
Kweekbedrijf D. J. VAN DER HAVE te Rilland-Bath o.l.v. de heren Ir.
D. J. VAN DER HAVE, Ir. A. J. TH. HENDRIKSEN en Ir. D. J. GLAS.
In de eerste bestuursvergadering van het N.G.C. werd Dr. Ir. W.

FEEKES als ondervoorzitter gekozen. Voorts werden tot leden van het
Dagelijks Bestuur gekozen de heren Ir. F. K. T. BEUKEMA TOE WATER,
C. A. KAMMERAAD, W. H. KWAKERNAAK, G. A. I. WIJNE en Ir. J. J.
VAN WIJK, terwijl Prof. Ir. W. J. DEWEZ tot adviserend D.B.-lid be

noemd werd. Een verzoek van de Vereniging voor de Handel in Landbouwzaaizaden (V.H.Z.) om tot de Stichting Ned. Graan-Centrum te
mogen toetreden werd ingewilligd.
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W. VERBEEK
t 31 januari 1956

H. M. R. HINTZER

chem. drs.

t 12 mei 1956

Het financiële verslag over 1954 betreffende het tienjarenplan voor
graanonderzoek werd besproken en goedgekeurd. Uitvoerig werd ge
sproken over enige wijzigingen in werkplan en begroting voor 1956
van het tienjarenplan. Als nieuw project werd het onderzoek naar de
gele roest bij tarwe aan het tienjarenplan toegevoegd.
Het Dagelijks Bestuur van de COCOBRO vergaderde nog vier maal,
nl. op 4 febr., 18 maart, 15 juni en 20 oktober 1955.
Het Dagelijks Bestuur van het N.G.C. vergaderde op 16 december
19554. DONATEURS
Bij het einde van 1955 telde de Stichting 106 donateurs (eind 1954:
86), nl. 35 verenigingen, instellingen en bedrijven en 71 particulieren.
Waar het bestaan van een individuele band tussen een grote groep
van belangstellende personen, bedrijven, e.d. en de Stichting de werk
zaamheden ongetwijfeld gunstig beïnvloedt, hopen wij zeer dat velen,
vooral uit landbouwkringen, zich als donateur van het N.G.C. zullen
aanmelden.
De traditie getrouw werd ook in 1955 een „donateursdag" gehou
den. Deze vond plaats op 21 juni te Wageningen.
Na een korte voordracht van de Deskundige over de werkzaamhe
den van de Stichting besprak Dr. G. L. BERTRAM het graanonderzoek
door de Afd. Graan-, Meel- en Broodonderzoek van het Centraal
Instituut voor Voedingsonderzoek T.N.O. Hierna gaf de heer A. W.
DEN HARTOG een overzicht van het rassenonderzoek, zoals dit bij het
I.V.R.O. wordt uitgevoerd. Na een gemeenschappelijke koffietafel
werden 's middags het instituut van de Afd. Graan-, Meel- en Broodonderzoek van het C.I.V.O., het I.V.R.O. en de graanproefvelden van
het I.V.R.O. op het Proefbedrijf „De Hoge Bom" bezichtigd.
5. TIENJARENPLAN
Ten aanzien van alle projecten, waarmede in 1954 een begin werd
gemaakt, kon het onderzoek in 1955 gestadig voortgang vinden. Bo
vendien werden enige nieuwe projecten aan het onderzoekingsplan
toegevoegd.
Zoals reeds in het vorige Jaarverslag werd medegedeeld, zijn Over
heid en Bedrijfsleven overeengekomen het onder het tienjarenplan
vallende graanonderzoek op 50:50 basis te financieren. Werd in 1954
de bijdrage van het bedrijfsleven betaald uit een heffing van zi cent
per 100 kg inlandse tarwe, voor 1955 werd een zodanige regeling ge
troffen, dat ten behoeve van het tienjarenplan door het Produktschap
voor Granen, Zaden en Peulvruchten zowel op de verwerkte hoeveel
heden inlandse tarwe als op de inlandse rogge een heffing van ii cent
per 100 kg werd gelegd.
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Na de reorganisatie van de Stichting COCOBRO heeft het bestuur van
de Afd. Akker- en Weidebouw van de Landbouworganisatie T.N.O.
het bestuur van het Nederlands Graan-Centrum aangewezen als
„College van advies voor het graanonderzoek". In verband hiermede
werd de Commissie van Bijstand voor het Graanonderzoek AW/
TNO, waarvan de instelling in het vorige jaarverslag werd vermeld,
opgeheven.
Wat de gang van zaken ten aanzien van de verschillende onder
zoekingen in het kader van het tienjarenplan en de tot dusverre hierbij
verkregen resultaten betreft, zij verwezen naar het afzonderlijk hier
over uitgebrachte verslag1).
6. WERKGROEPEN
6. i Werkgroep voor Klimaatresistentie-onderzoek
De werkgroep als zodanig is in 1955 niet bijeen geweest.
Wel is in het kader van deze werkgroep in het voorjaar van 1955
wederom een internationale zaaitijdenproef georganiseerd. Hiervoor
werd een serie van 23 wintertarwes, 4 zomertarwes, 4 Wintergersten en
7 zomergersten, in totaal 38 rassen gekozen. Deze serie werd op 19
plaatsen in Europa in het voorjaar uitgezaaid. In verband met de lange
duur van de winter was het op de meeste stations noodzakelijk het
aantal zaaitijden van 6 op 4 te beperken. De uitzaai van de proef vond
plaats in België (1 x), Denemarken (1 X), Duitsland (6 x), Enge
land (3 x), Finland (x x), Frankrijk (2 x), Nederland (4 x) en Zwit
serland (1 X ) .

In het kader van deze internationale samenwerking werd op 2 juni
1955 ter gelegenheid van het derde Internationale Broodcongres te
Hamburg een bijeenkomst met de deelnemers aan dit onderzoek ge
organiseerd. Aan deze bespreking is door 20 onderzoekers en graankwekers uit 6 landen deelgenomen. Als basis voor de discussie werden
twee inleidingen gehouden, nl. door Dr. Ir. W. FEEKES (Groningen)
over ,,De betekenis van de daglengte voor de ontwikkeling van de
granen en voor de veredeling" en door Ir. G. DANTUMA (Wageningen)
over „De betekenis van de coleoptiel-resistentie met betrekking tot
de kouderesistentie van granen".
Op grond van de gevoerde besprekingen werd op deze bijeenkomst
besloten tot het uitvoeren van een zaaitijdenproef, die behalve de tot
dusverre gebezigde voorjaarszaaitijden ook een aantal herfst- en winterzaaitijden zou omvatten. Deze proef is inderdaad in het najaar van
1955 en het voorjaar van 1956 uitgevoerd. Hiervoor werd een serie van
*) Tienjarenplan voor Graanonderzoek; Verslag over het tweede jaar, 1955. Sa
mengesteld door het Nederlands Graan-Centrum, Wageningen, 1956.
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8 zomertarwes en 14 wintertarwes gekozen, die op 12 plaatsen in
Europa en i plaats in de U.S.A. is uitgezaaid op 11 verschillende data
tussen begin september 1955 en begin mei 1956. De ligging der proe
ven was als volgt :
6o° N.B. - Joikionen (Finland)
ca. 56° „ - Edinburgh (Schotland), Winmarleigh (N. Engeland), Waterneverstorf (Holstein)
ca. 52° „ - Wageningen, Noordoostpolder, Schnega, Schöningen, Leipzig
ca. 48° „ - Montfort l'Amaury (Frankrijk), Stuttgart-Hohenheim, Probstdorf
(Oostenrijk)
34° „ - Stillwater (Oklahoma), U.S.A.

Wij willen op deze plaats gaarne wederom een woord van dank
richten tot allen in binnen- en buitenland, die hun tijd aan deze proe
ven hebben gegeven en de vele waarnemingen hebben verricht.
Aangezien langzamerhand een zeer groot aantal gegevens van deze
zaaitijdenproeven bijeen was gebracht, werd besloten dit omvangrijke
materiaal eerst volledig te bewerken, alvorens tot nieuwe proeven over
te gaan. Daar de bewerking van dit materiaal een tijdrovende bezig
heid is, werd tevens besloten na te gaan of dit werk aan een speciale
onderzoeker zou kunnen worden opgedragen. Dit heeft ertoe geleid,
dat Ir. M. S. H. KHALIL te Wageningen, die gedurende een half jaar
aan dit onderzoek zou kunnen werken, op x november 1955 met deze
werkzaamheden een aanvang heeft gemaakt.
De werkgroep leed helaas een gevoelig verlies door het overlijden
(op 24 december 1955) van Dr. C. KRAMER, in leven eerste weten
schappelijk medewerker aan het K.N.M.I.
6.2 Werkgroep voor Oogstbéhandeling en Opslag
Na een langdurige ziekte overleed op 12 mei 1956 de heer Drs.
H. M. R. HINTZER, in leven directeur van de Afd. Graan-, Meel- en
Broodonderzoek van het C.I.V.O. Met de heer HINTZER, die ondanks
een zwakke gezondheid steeds een grote activiteit en belangstelling
voor de problemen op graangebied aan de dag legde, is aan de werk
groep en eveneens aan de Werkgroep Ongebuild een toegewijd en
deskundig lid ontvallen. Tot zijn verdiensten mag vooral worden
gerekend, dat hij voor het technologische onderzoek op het gebied
van graan, meel en bakkerijprodukten een uitstekend geoutilleerd
instituut heeft weten tot stand te brengen. Dat hij zelf slechts zo korte
tijd leiding aan dit instituut heeft mogen geven, moet worden aan
vaard, doch valt zeer te betreuren.
De Werkgroep is door verschillende omstandigheden in de loop
van 1955 niet bijeen geweest.
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Van de zijde van de Maalindustrie werd erop gewezen, dat de kwa
liteit van de in december 1954 en januari 1955 geleverde partijen in
landse tarwe minder goed van kwaliteit bleek te zijn dan die, welke in
het begin van de oogst werd geleverd. Er deden zich nl. verschijnselen
voor, die veel op broei geleken, echter zonder dat dit aan het uiterlijk
van de korrel was waar te nemen. Gevraagd werd de aard van deze
afwijkingen binnen het kader van de Werkgroep vast te leggen.
Bij nader onderzoek is wel gebleken, dat het hier verschijnselen van
broei betrof. Doordat het in vele streken tijdens de oogst van 1954
vrijwel onmogelijk was de tarwe droog binnen te krijgen, is veel tarwe
te vochtig in schuren en klampen of mijten opgeslagen. Het gevolg
hiervan is geweest, dat in vele van dergelijke partijen broei is opge
treden. De broeiverschijnselen waren echter niet altijd even opval
lend ; in het ergste geval waren de korrels geheel bruin verkleurd, in
andere gevallen was uitwendig aan de korrels niets abnormaals waar
te nemen, doch bleken zij bij doorsnijden een enigszins donker ver
kleurd endosperm te bezitten. Tussen deze beide uitersten waren er
allerlei overgangen. Gebleken is, dat slechts enkele procenten van
dergelijke, door broei beschadigde korrels oorzaak waren, dat een
partij tarwe bloem met een abnormaal donkere kleur leverde.
Met het doel na te gaan of de donkerder kleur van dergelijke partijen
bloem uit de oogst 1954 inderdaad veroorzaakt zou kunnen zijn door
gedurende de opslag van vochtige tarwe gevormde stoffen, werd
contact opgenomen met Prof. Dr. P. A. ROELOFSEN, directeur van het
Laboratorium voor Technische Botanie te Delft. Onder diens leiding
zijn door de studenten J. J. CANNEGIETER en A. SJOLLEMA gezonde
en slechte monsters tarwe en bloem onderzocht met het doel na te
gaan of de bruinere kleur van bepaalde monsters veroorzaakt zou
kunnen zijn door zgn. melanoidinen, die gedurende de opslag van de
tarwe kunnen ontstaan door reactie tussen eiwitten en aminozuren
enerzijds en reducerende suikers anderzijds.
Uit dit onderzoek is gebleken, dat in de aan broei onderhevig ge
weest zijnde tarwe meer Proteolyse en amylolyse heeft plaats gevonden
dan in gezonde tarwe. Bloem met een iets bruinere kleur bevat ook
meer aminozuur en meer reducerende suikers. In hoeverre de meer
of mindere bruinkleuring van het tarwe-endosperm een gevolg is van
melanoidine-reactie dan wel van geoxydeerde fenolische aminozuren
kon bij dit oriënterende onderzoek niet worden uitgemaakt.
6.3 Werkgroep Ongebuïld
Ook de Werkgroep Ongebuild is in de loop van 1955 niet bijeen
geweest.
Het onderzoek met betrekking tot kiemrust en schot is niettemin
door de Afd. G.M.B, van het C.I.V.O. in het kader van het tienjaren
plan met kracht aangevat.
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6.4 Werkgroep voor de verbetering van rogge als veevoeder
Deze Werkgroep heeft in 1955 twee maal vergaderd, nl. op 27 mei
te Amersfoort en op 20 december te Utrecht.
De vergadering te Amersfoort was in hoofdzaak gewijd aan een be
spreking van de resultaten der voederproeven, uitgevoerd door het
Proefstation te Hoorn, de Veeteeltconsulent te Assen en het Rijks
instituut voor Pluimveeteelt te Beekbergen. Voorts werd van gedach
ten gewisseld over de vraag, in welke richting deze proeven verder
dienden te worden voortgezet.
In de vergadering te Utrecht hield Dr. J. H. VAN DE KAMER van het
Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek T.N.O. te Utrecht een
voordracht over het chemische onderzoek bij tarwe en rogge naar aan
leiding van de schadelijke invloed van deze produkten bij coeliakiepatiënten. Naar aanleiding van deze voordracht werd de vraag onder
ogen gezien, of en zo ja in welke richting ook bij rogge chemisch onder
zoek noodzakelijk is om tot een localisatie van de schadelijke faktor
te komen. Aangezien reeds een proef met biggen lopende was om de
invloed van tarwegluten op de ontwikkeling na te gaan, werd besloten
eerst het resultaat hiervan af te wachten en daarna een nadere be
slissing te nemen.
Voor het verslag over de afgesloten voederproeven zij verwezen naar
de verslagen van het graanonderzoek in het kader van het tienjaren
plan.
6.5 Werkgroep Graanziekten
De Werkgroep Graanziekten heeft als zodanig in 1955 niet verga
derd. Binnen deze Werkgroep zijn echter twee commissies gevormd,
nl. één voor de afrijpingsziekten bij granen en één voor het geleroestonderzoek bij tarwe.
6.5.1 Commissie Afrijpingsziekten
Deze commissie is één maal bijeen geweest, nl. op 28 januari in het
gebouw van de P.D. te Wageningen. In deze bijeenkomst gaf de heer
Drs. G. J. F. BECKER een overzicht van het tot dusverre uitgevoerde
laboratoriumonderzoek, in hoofdzaak bestaande uit het isoleren van
schimmels uit tarwekorrels. Een moeilijkheid bij dit onderzoek bleek
het feit, dat veel der geïsoleerde mycelia steriel blijven en daardoor
niet konden worden gedetermineerd.
Voorts werd gesproken over de mogelijkheid tot het organiseren
van een enquête over het optreden van afrijpingsziekten tijdens de
afrijping in 1955 en over de mogelijkheid van bestrijdingsproeven. Er
werd besloten, dat nog in de loop van het jaar een bestrijdingszaaitijdenproef met 3 verschillende zomertarwes op het terrein van het
I.P.O. zou worden aangelegd, terwijl de P.D. voor de bespuiting zou
zorgen.
IX

Hoewel de zomer van 1955 minder regen bracht en er veel minder
schimmelepidemieën tijdens de afrijping van de tarwe optraden, was
het toch mogelijk enkele ziektebeelden duidelijk te omschrijven. Voor
nadere bijzonderheden over dit zeer interessante onderzoek, waarbij
de levenscyclus van de schimmel Septoria nodorum reeds voor een
belangrijk gedeelte werd opgehelderd, zij verwezen naar het Verslag
over 1955 van het Tienjarenplan voor Graanonderzoek.
6.5.2 Commissie voor het gele-roestonderzoek bij tarwe
De zware gele-roestepidemie, die in de zomer van 1955 een groot
deel van het tarwegebied heeft geteisterd en daardoor een grote oogstdepressie heeft veroorzaakt, was aanleiding om in het kader van de
Werkgroep Graanziekten ook een „Commissie voor het gele-roestprobleem bij tarwe" in het leven te roepen. Deze commissie is in de
loop van 1955 twee maal bijeen geweest, nl. op 23 juni te Hoofddorp
en op 16 september te Wageriingen.
In de eerste vergadering van de Commissie werden de verschillende
aspecten van het gele-roestprobleem bij tarwe besproken. Hierbij
kwam duidelijk naar voren, dat het gele-roestonderzoek als een inter
nationaal probleem moet worden gezien. Vooral aangaande het voor
komen en de verspreiding van de verschillende fysiologische rassen
van de gele roest werd onze kennis zeer onvoldoende geacht. Ook
bleek de levenscyclus van de gele roest nog maar zeer ten dele bekend
te zijn, zodat deze schimmel onderzoekers en practici nog steeds voor
vele vragen stelt. De Commissie achtte het zeer wenselijk, dat een
nader onderzoek betreffende het gele-roestprobleem zou worden in
gesteld. Van de zijde van de P.D. werden in samenwerking met de
Landbouwvoorlichtingsdienst in 1955 enkele oriënterende bestrijdingsproeven met zinkcarbamaat genomen.
Na afloop van de vergadering werd een bezoek gebracht aan de
proefvelden van het Veredelingsbedrijf van het „Centraal Bureau",
waar reeds vele jaren aan de verbetering van gele-roestresistentie bij
tarwe wordt gewerkt.
Met het doel de ervaring van de praktijk in verband met de geleroestaantasting te peilen, heeft de COCOBRO een drietal bijeenkomsten
georganiseerd, waarin met vertegenwoordigers van Landbouwschap,
graankwekers, coöperatieve en particuliere handel in zaaizaden, de
N.A.K., P.D., I.V.R.O., Landbouwvoorlichtingsdienst en andere
deskundigen besprekingen werden gevoerd over de omvang van de
gele-roestepidemie en in verband hiermede over de rassenkeuze bij
wintertarwe. Deze bijeenkomsten zijn gehouden resp. op 31 augustus
te Bergen op Zoom, 1 september te Alkmaar en op 2 september te
Heerenveen. De besprekingen op deze bijeenkomsten hebben tot de
volgende conclusies geleid :
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a. er is geen reden om de teelt van wintertarwe in te krimpen en in de
plaats daarvan meer zomertarwe te verbouwen;
b. voor zover daartoe de gelegenheid bestaat, blijft de oktoberzaai van
wintertarwe de voorkeur verdienen;
c. teneinde zowel het risico van een aantasting door gele roest als dat
van uitwintering tot een minimum te beperken, werd aangeraden
om - indien dit geen te grote praktische bezwaren ondervindt meer dan één wintertarweras te zaaien.
Deze conclusies werden in de daarop volgende dagen in het kader van
de Mededelingen voor de Landbouw via de radio ter kennis van de
landbouwers gebracht.
In de tweede vergadering van de Gele-roestcommissie werden de in
1955 verzamelde ervaringen ten aanzien van het optreden van de gele
roest en de resultaten van internationaal contact op dit terrein bespro
ken. Voorts werden een concept-werkplan en -begroting voor een
nieuw gele-roestonderzoek besproken en samengesteld.
Waar het gele-roestvraagstuk een zo acuut probleem voor ons land
blijkt te zijn, is door het bestuur van het N.G.C. in zijn op 17 novem
ber 1955 gehouden vergadering besloten een nieuw gele-roestonder
zoek op te nemen in het tienjarenplan voor graanonderzoek en gelden
hiervoor op de begroting voor 1956 te plaatsen. Dit voorstel verkreeg
de goedkeuring zowel van de Overheid als van het Bedrijfsleven. Het
bleek mogelijk een onderzoeker voor dit doel aan te trekken en bij
nader overleg tussen de hierbij betrokken instanties werd overeenge
komen, dat deze onderzoeker (de heer J. C. ZADOKS, bioloog te Am
sterdam) bij het I.P.O. te Wageningen zou worden aangesteld en voor
lopig gedetacheerd bij het Laboratorium voor Phytopathologie der
L.H., waar het onderzoek onder leiding van Prof. Dr. A. J. P. OORT
zal worden uitgevoerd.
7. CONTACT BUITENLAND, CONGRESSEN, E.D.
7.1 Contact buitenland
Door de Deskundige werden tezamen met Dr. Ir. W. FEEKES we
derom verschillende der in het buitenland op verzoek van de COCOBRO
aangelegde zaaitijdproeven bezichtigd en tevens werden verschillende
instituten en kweekbedrijven bezocht met het doel nadere gegevens
over het optreden van de gele roest te verzamelen en te onderzoeken,
in hoeverre internationale samenwerking op dit gebied zou kunnen
worden gerealiseerd.
Aldus werden de volgende instituten en kweekbedrijven bezocht:
28 juni

- Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung te Stutt
gart-Hohenheim
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29 juni - Institut für Physiologische Botanik der Biologische Bun
desanstalt te Braunschweig-Gliesmarode
30 juni - Saatzuchtwirtschaft Dr. Fr. Strube te Schöningen
1 juli - „Nordsaat" Saatzuchtgesellschaft te Waterneverstorf
2 juli - Saatzucht Graf Platen te Weiszenhaus
4-5 aug. - Station de Sélection des Céréales te Montfort l'Amaury
6 aug. - Station Centrale pour l'Amélioration des Plantes de Gran
de Culture te Versailles
7 aug. - Etablissements L. Beiloy te Estrées-St.-Denis
6 sept. - National Institute of Agricultural Botany te Cambridge
7 sept. - School of Agriculture te Cambridge
8 sept. - Edinburgh School of Agriculture, Bush House te Milton
Bridge, en Seed Testing Station te Edinburgh
19 sept. - Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft
te Braunschweig-Gliesmarode
20 sept. - Bundessortenamt te Rethmar
21 sept. - Institut für Pflanzenbau und Saatguterzeugung te
Braunschweig-Völkenrode
7.2 Congressen, e.d,
Op 7 en 8 februari werd het 8ste F.A.O.-Maiscongres te Wageningen gedeeltelijk bijgewoond.
Van 31 mei t/m 3 juni werd het Derde Internationale Broodcongres
te Hamburg bijgewoond.
Op 2 juni 1955 vond, zoals reeds werd vermeld, de bijeenkomst van
de „Commission pour la Recherche sur l'Adaptation des Céréales au
Climat" te Hamburg plaats.
Op 4 juni 1955 werd deelgenomen aan de eerste bijeenkomst van de
Internationale Standardisierungskommission te Hamburg.
Op I juli 1955 werd tezamen met Dr. W. FEEKES een bijeenkomst
van de „Arbeitsgruppe für Rostkrankheiten und Mehltau" van de
„Arbeitsgemeinschaft für Krankheitsbestimmung und Resistenz
züchtung bei Getreide und Hülsefrüchten" bijgewoond. Deze bijeen
komst was in hoofdzaak aan het gele-roestprobleem gewijd en werd
gehouden te Weiszenhaus (a/d Oostzee).
Op 2 december 1955 werd tezamen met Dr. Ir. N. H. H. ADDENS
en Ir. J. J. DE JONG de jaarlijkse winterbijeenkomst van de Deense
landbouwconsulenten en Landbouwvoorlichtingsdienst te Kopen
hagen bijgewoond. In aansluiting op een voordracht van Dr. ADDENS
over „De organisatie van het landbouwkundige onderzoek in Neder
land" werd onzerzijds aan de hand van een serie lichtbeelden de
organisatie en wijze van werken van onze objectassociatie toegelicht.
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7 - 3 Deelname aan andere Commissies en Werkgroepen

De Stichting was in de persoon van de Deskundige in de volgende
Commissies en Werkgroepen vertegenwoordigd :
Werkgroep Tarwe-Haver-Gerst van de Nederlandse Kwekersbond;
Werkgroep Rogge van de Nederlandse Kwekersbond;
Commissie voor de Coördinatie van het Onderzoek van Landbouwzaaizaden, ingesteld door het Centraal Orgaan;
Commission pour la Recherche sur l'Adaptation des Céréales au
Climat ;
Commissie inzake Kwaliteitsverbetering van Inlandse Tarwe, inge
steld door de Directie van de Voedselvoorziening;
Sub-commissie Meel en Brood, groep 664.6/7 van de Classificatie
commissie, ingesteld door het N.I.D.E.R.
8. BIBLIOTHEEK EN LITERATUURDOCUMENTATIE

8.1 Bibliotheek
Het bibliotheekbezit werd in de loop van 1955 niet onaanzienlijk
uitgebreid, hoofdzakelijk door ruiling van de publikaties van de Stich
ting. Het omvat thans 310 boeken, 3050 overdrukken en 107 tijd
schriften en seriepublikaties.
Het aantal uitleningen bedroeg 24.
De nieuwe aanwinsten werden in de Literatuur-Mededelingen van
de Stichting gepubliceerd.
8.2 Literatuurdocumentatie
De documentatie van literatuur op graangebied, die mede dient
voor de publikatie van nieuw verschenen literatuur in het Jaarboekje,
werd voortgezet.
8.3 Landbouwdocumentatie
De medewerking aan het samenstellen van referaten ten behoeve
van het Centrum voor Landbouwdocumentatie werd eveneens voort
gezet.
9. PUBLIKATIES
9.1 Jaarboekje
In juli 1955 verscheen het 5de Cocobro-Jaarboekje in een oplage van
1004 exemplaren.
9.2 Technische Berichten
Er werd één Technisch Bericht gepubliceerd, nl. de door het
K.N.M.I. samengestelde „Daglengtentabel" (Techn. Ber. nr. 8,
april 1955, oplage 510 exx.).
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Mededelingen
Er verschenen 2 Mededelingen, ni. :
Meded. nr. 8 - De kwaliteit van de inlandse tarwe voor de broodbe
reiding, door Dr. S. BROEKHUIZEN. Overdruk uit
Jaarboek 1953/1954 van de Algemene Bond van Oud
leerlingen van inrichtingen M.L.O., blz. 199-205
(maart 1955)Meded. nr. 9 - Vijf Jaren COCOBRO, door Dr. S. BROEKHUIZEN (mei
1955)- Van deze Mededeling verschenen afzonderlijk
de volgende vertalingen :
Meded. nr. 9a - La COCOBRO a cinq ans
Meded. nr. 9b - Five Years COCOBRO
Meded. nr. 9c - Fünf Jahre COCOBRO
9-3

9.4 Literatuur-Mededelingen
Van deze publikatie-serie verschenen in 1955 twee nummers, resp.
op 25 maart en 22 augustus.
9.5 Verslag Tienjarenplan
In oktober 1955 verscheen het eerste verslag over het onderzoek in
het kader van het tienjarenplan, nl. het Verslag over 1954, in een op
lage van 769 exemplaren.
10. PERSONEEL
Aan Mej. M. M. C. BOTTEROP werd op haar verzoek wegens ge
zondheidsredenen met ingang van 31 juli 1955 ontslag verleend.
Door verschillende omstandigheden werd in 1955 geen nieuwe
steno-typiste meer aangesteld.
Met ingang van 1 november 1955 trad Ir. M. S. H. KHALIL in tijde
lijke dienst van de Stichting voor het bewerken van de resultaten der
internationale zaaitijdproeven.
Wageningen, 30 oktober 1956
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VERBREIDING EN OPBRENGST DER IN 1955
IN NEDERLAND VERBOUWDE GRANEN1)

Distribution, and grain and straw yield of cereals grown in the
Netherlands in 1954 and 1955
TARWE (Wheat)

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

Verbouwde oppervlakte zomertarwe
(Spring wheat)
waarvan: Peko (roodzadig)
Andere zomertarwerassen

ROGGE (Rye)

Totaal verbouwde oppervlakte

waarvan: Petkuser winterrogge
Dominant
Petkuser zomerrogge en andere roggerassen

I9SS

1954
(ter vergel.)

89.214 ha 110.146 ha
34-747 ha
81 %
8%

S%
2%
i%
i%
2%

54467

99%
1%

58.832 ha
56%
25%
9%
6%
2%

1%
1%

ha

51.314 ha
95%
5%

153.885 ha 166.988 ha
96%
2%
2%

96%
2%
2%

3.925 kg
3.862 kg
3-965 kg
3.022 kg

3.604 kg
3.869 kg
3-301 kg
3.086 kg

4.641 kg
4.012 kg
5.042 kg
4.786 kg

4.098 kg
3.697 kg
4-558 kg
4-587 kg

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

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

x) Gegevens, ontleend aan de oogstramingen 1954 en 1955 van het C.B.S. en aan
de 31ste Rassenlijst (voor 1956).
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1955
GERST (Barley)

Totaal verbouwde oppervlakte
Verbouwde oppervlakte wintergerst
(Winter barley)
waarvan: Urania
Vinesco
Vindicat
Trias . . _
Andere wintergerstrassen

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

HAVER (Oats)

Totaal verbouwde oppervlakte

waarvan: Marne (witzadig)
Zonne II (witzadig)
Abed Minor (witzadig)
Adelaar (witzadig)
Libertas (witzadig)
Goudenregen (geelzadig)
Andere haverrassen

69.979 ha
3.655 ha
59%
28%
S%
4%
4%

66.324 ha
43%
12%
11%
i°%
8%
8%
4%
4%

170.680 ha
67%
8%
6%
S%
4%
2%
8%

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

Gemiddelde stro-opbrengst per ha :
(Straw yield per ha)

gerst (totaal) (barley)
wintergerst (winter barley)
zomergerst (spring barley)
haver (oats)
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3.770 kg
3-840 kg
3.766 kg
3-4H kg

2.865 kg
3.670 kg
2.821 kg
3.888 kg

DE WINTERTARWE-OPBRENGSTEN IN 1955
EN DE WEERSOMSTANDIGHEDEN
Dr. W. H. VAN DOBBEN
Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek, Wageningen
(Summary see p. 23)

In de vorige jaarboekjes hebben wij ons bij de beschouwingen over
de jaarlijkse opbrengsten steeds beperkt tot de directe weersinvloeden.
Het gaat echter niet aan, om over de ontwikkeling van de winter
tarwe in 1955 te spreken, zonder enige aandacht te besteden aan het
optreden van de gele roest (Puccinia glumarum) in dat jaar. Hiervoor
is te meer reden, omdat ook dit optreden stellig met de weersomstan
digheden samenhangt. Jammer genoeg is er over deze samenhang
weinig met zekerheid bekend. Het is verleidelijk, om de epidemie van
1955 in verband te brengen met het koude en late voorjaar, maar voor
een dergelijke gedachte ontbreekt een goede fundering; ook in een
zacht voorjaar kan roest optreden.
Over het tot staan komen van de aantasting begin juli zijn we wat
beter geïnformeerd; deze mogen we toeschrijven aan het warme zo
merweer. Dit heeft er toe geleid, dat de schade meeviel en in Gronin
gen, waar de aantasting laat begon, vrijwel kon worden verwaarloosd.
Volgens indrukken, in de praktijk opgedaan, was de aantasting het
ergst in de Noordhollandse bouwpolders, Zeeland en Westbrabant.
Het is wel eens interessant om na te gaan, of dit ook valt af te lezen
uit de provinciale oogstramingen van 1955. Dit is wel te verwachten,
immers 81 % van het areaal werd ingenomen door het ras Heine's VII,
dat zich speciaal gevoelig toonde.
TABEL I. OOGSTRAMING VAN DE WINTERTARWE-OPBRENGSTEN VOLGENS HET C.B.S.

Provincie

Groningen
Friesland
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland

Gemiddelde opbrengst in kg/ha
I947-I9S3

1955

35°o
3800
3870
3800
3750

3826
4126
3780
4209
3823

Bij deze cijfers valt op te merken, dat door verandering van werk
wijze het niveau van de schattingen in 1955 waarschijnlijk wat hoger
heeft gelegen dan in vorige jaren. Het is ons hier echter te doen om de
regionale verhoudingen.
Zoals uit de eerste kolom is te zien, is er over een periode van 6 jaar
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gemiddeld weinig verschil te zien tussen de ha-opbrengsten van win
tertarwe in onze zeeklei-provincies. Alleen Groningen ligt geregeld
wat lager, hetgeen toegeschreven mag worden aan het feit, dat elders
meestal hakvruchten aan de tarwe voorafgaan, in Groningen is de
voorvrucht vaak granen, dus minder goed.
In Ï955 is de verhouding anders dan in de vorige jaren. Friesland
en Zuid-Holland liggen zoals gewoonlijk boven Groningen, NoordHolland en Zeeland niet. Dit komt dus overeen met de indruk, die
omtrent de aantasting in de praktijk werd verkregen.
We mogen dus aannemen, dat de gele roest plaatselijk de op
brengsten wel iets heeft gedrukt. Deze indruk wordt bevestigd door
de gegevens van de rassenproefvelden. Wanneer men de opbrengsten
van Heine's VII, die sterk werd aangetast vergelijkt met die van het
meer resistente ras Staring, komt de Heine's VII er in 1955 slecht af,
speciaal in het midden en zuiden.
TABEL 2. VERHOUDING TUSSEN DE KORRELOPBRENGST VAN HEINE'S VII EN STARING
VOLGENS DE RESULTATEN VAN DE RASSENPROEFVELDEN, GEPUBLICEERD DOOR
HET I.V.R.O. (ZAADOPBRENGSTEN IN VERHOUDINGSGETALLEN)
Noordelijke zeeklei

Gemiddelde cijfers uit
Rassenlijst
1955

Centrale zeeklei

Z.W. zeeklei

HeineWil

Staring

Heine'sVII

Staring

Heine'sVII

Staring

103

IOI

104

99

83

IOO
IOO

105

95

IOO
IOI

82

Ondanks het feit, dat de gele roest in het voornaamste ras duidelijk
schade heeft aangericht, ligt de oogstraming-1955 voor wintertarwe
(3850 kg/ha) weinig lager dan die van het vorig jaar (4000 kg/ha). De
opbrengst was in het algemeen goed (vergelijk ook tabel 5).
Dit wekt de indruk, dat afgezien van de roest, de weersomstandig
heden voor tarwe zeer gunstig zijn geweest en dat de koude perioden
in mei en juni als zodanig geen schade hebben gedaan.
Deze indruk stemt overeen met de praktijkervaring, dat een koud
voorjaar wel een late oogst, maar geen slechte oogst geeft.
Nu zijn wij, dank zij de rassenproefvelden van de voorlichtingsdienst
weer in de gelegenheid, om de oogstcompositie te vergelijken en wij
kiezen hiervoor het ras Staring, dat ons door een goede resistentie
tegen de gele roest in staat stelt, om deze ziekte verder buiten be
schouwing te laten en ons verder tot directe weersinvloeden te be
perken.
Als wij, evenals vóór 1954, Staring omrekenen op het oude stan
daardras Juliana, vinden wij voor 1955 de in tabel 3 weergegeven
waarden.
Wat de zaadopbrengst betreft, deze heeft sinds 1951 op een vrij
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TABEL 3. GEMIDDELDE WAARDEN VAN HET RAS STARING OP DE RASSENPROEVEN IN HET
ZEEKLEIGEBIED, OMGEREKEND OP JULIANA1)
Jaar

Korrel
opbrengst
in kg/ha

Stro
opbrengst
in kg/ha

Korrel :
stro-verh.

Lengte
stro

1000korrel
gewicht

Aantal
korrels
per m8
(:1000)

121,4
41.2
10,9
0,56
Gem. 1940-1948 . . .
44IO
7890
I33)°
12,1
10400
0,52
5400
44» 7
1949
121,0
41,0
9,6
8580
0,46
3930
1950
118,0
8100
IO,7
0,58
44.0
4700
I9SI
II,I
122,0
0,52
42,3
4700
8930
1952
io,s
124,0
8270
42,4
0,54
4430
1953
12,1
122,0
8200
0,60
5000
41.4
1954
11,6
121,4
4i>2
8150
0,58
4780
1955
1) Voor de wijze van omrekening zie (1) blz. 21. 1954 is berekend op basis van de
opbrengst van Heine's VII

gelijkmatig hoog niveau gelegen, met een kleine inzinking in 1953.
Ook in 1955 was de opbrengst goed. De korrel-stro-verhouding was
vrijwel normaal. Het iooo-korrelgewicht lag iets beneden het ge
middelde der jaren 1950-1954, terwijl het korrelaantal hier duidelijk
boven lag. In dit opzicht staat 1955 slechts achter bij de record-jaren
1949 en 1954.
Voor het korrelgetal is in de eerste plaats de ontwikkeling van het stro
van belang. De stro-opbrengst is vrijwel normaal geweest (mede in aan
merking genomen het lage vochtgehalte door het mooie oogstweer).
De zonneschijn in de periode 20 maart-10 mei, die hiervoor van
belang is gebleken, was overigens boven normaal, nl. 49% tegen
40 %. Dit in aanmerking genomen is de lengte van het stro wat achter
gebleven bij de verwachting; dit kan aan het koude weer tijdens het
schieten hebben gelegen. Onze gegevens leiden tot de slotsom, dat
het korrelgetal relatief wat hoger was, dan overeenkomt met de ont
wikkeling van het stro, zij het niet in die mate als in het vorig jaar.
Ook in 1955 is dus waarschijnlijk de periode van bloei, waarin bij
tarwe ten slotte de eindbeslissing valt voor het korrelgetal, gunstig ge
weest. We weten dat in dit verband speciaal hitte en overmatige
regenval gevaarlijk zijn.
De bloei viel zeer laat, zodat we naast de cijfers van de laatste decade
van juni, ook die uit de eerste decade van juli in de beschouwing be
trekken.
Het blijkt, dat het weer tijdens de bloei van de tarwe koel is ge
weest. Bovendien was het droog. De regenval in de laatste decade van
juni en de eerste decade van juli bedroeg plm. 17 mm tegen plm. 50
normaal. Dit is de ideale combinatie, die ook in 1949 en 1954 tot een
goede korrelzetting heeft geleid. Het hoge korrelgetal is dus geheel
volgens de verwachting.
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TABEL 4. TEMPERATUREN IN DE DERDE DECADE VAN JUNI (BLOEI VAN DE WINTERTARWE)

Gemiddelde
maximumtemp. in °C
Normaal . .
1935 . . . .

21

1936
1947
1949
1950

24
26
20
21
18,4
20,S

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

1951 . . . .
1952 . . . .
1953 . . . .

1954 • • • •
1955 juni III
juli I .

25

25
17,8
20,7
19,6

Hoogste
temperatuur
in °C

Korrelaantal

Korrelgewicht

28
28
21

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

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

25
25

hoog

normaal

31
31
36
24
28

25

Het iooo-korrelgewicht was normaal. Wellicht kunnen we dit op
vatten als de resultante van een gunstige omstandigheid, nl. de geringe
regenval in een minder gunstige, de vrij hoge temperatuur tijdens de
afrijping. Het eindresultaat is geweest, dat de opbrengst (dus: afge
zien van de invloed van de gele roest) op hetzelfde hoge peil lag als in
de jaren 1951, '52 en '54, dank zij een hoog korrelgetal, hetgeen wij
danken aan een koele en droge bloeiperiode na een vegetatieve ont
wikkeling (stro-ontwikkeling) die vrijwel met die van de laatste jaren
overeenkwam. De schade, aangericht door de gele roest is ten slotte
meegevallen; wellicht omdat de aantasting bij warm weer in juli tot
staan kwam.
Ten slotte nog iets over de andere granen. Ook voor deze is 1955
geen slecht jaar geweest (tabel 5).
Wat de wintertarwe betreft, is in de C.B.S.-cijfers (81% Heine'sVII)
de schade door gele roest verdisconteerd en de proefveldcijfers (Sta
ring) niet.
Zoals men ziet lagen de officiële oogstramingen van rogge, gerst en
haver in 1955 iets boven de gemiddelden van de voorafgaande 5 jaren.
De opbrengsten van de rassenproeven vertonen deze strekking duide
lijker, afgezien van de haver op zandgrond.
Zodra wij andere granen in de beschouwingen gaan betrekken, rijst
de vraag, of er zo iets bestaat als een graanklimaat, dat voor allen
geldt. Tarwe, rogge, haver en gerst hebben ongetwijfeld veel gemeen
wat betreft groeiwijze en reactie op het milieu.
Het is opmerkelijk, dat de schommelingen van hun opbrengsten dik
wijls gelijk opgaan, zodat inderdaad van goede en slechte graanjaren
gesproken kan worden. Wij menen nu wel reeds te kunnen zeggen,
22

TABEL 5. HA-OPBRENGSTEN VAN 1955 IN VERGELIJKING MET EEN GEMIDDELDE OVER
DE JAREN 1950-1954, VOLGENS DE OOGSTRAMINGEN VAN HET C.B.S. EN VOL
GENS DE GEMIDDELDE OPBRENGSTEN VAN HET STANDAARDRAS OP DE INTER
PROVINCIALE RASSENPROEVEN, BEREKEND UIT DE DOOR HET I.V.R.O. GE
PUBLICEERDE CIJFERS.

Oogstraming C.B.S.
Gewas

wintertarwe
winterrogge
zomergerst
westelijke klei
zandgrond
haver
klei
zand

Gemiddelde
1950-1954

1955

3940
2840
3630

3850
3000
375°

3240

Proefveldopbrengst standaardras
Gemiddelde
I9SO-I9S4

1955

4550
3800

4780
4050

4380
359°

4680
4280

4900
395°

5230
3870

3400

dat een zonnig voorjaar en droog, koel weer tijdens de bloei voor alle
4 granen bevorderlijk is. Echter de oecologie van onze granen ver
toont ook verschillen tussen de soorten, zoals wel gebleken is in 1947,
toen de zomergerst op kleigrond een hoge opbrengst leverde, terwijl
alle andere granen sterk van de hitte leden.
Sindsdien hebben proeven de betrekkelijke hitteresistentie van zo
mergerst bevestigd. In de komende jaren hopen wij van de ecologie
van rogge, gerst en haver een voldoende overzicht te krijgen om ook
voor deze granen jaarlijks een „prognose-achteraf" te kunnen geven,
zoals dit voor de wintertarwe reeds enkele jaren is geschied.
LITERATUUR
i. DOBBEN, W. H. VAN: De wintertarwe-opbrengsten in 1952 en de weersomstan
digheden. 3e Cocobro-Jaarboekje (1953) 20-24.
Summary
THE YIELD OF WINTER WHEAT IN 1955 AND THE
WEATHER CONDITIONS
In 1955 the variety Heine's VII (81 % of the total average winter wheat) suffered
locally from yellow rust. This attack resulted in a slight yield depression.
Apart from this effect of disease winter wheat yields were satisfactory.
The straw yields were normal. Especially the numbers of kernels per ha were high.
The flowering period of the wheat was rather cool and very dry, which on our
experience is favourable for kernel initiation. The 1000 kernel weight was normal.
According to official data and results from experimental plots all cereals gave good
yields in 1955.
It is supposed that wheat, rye, barley and oats to some extent react in a similar
way on climatic conditions.
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D E GRAAN K W A L I T E I T VAN OOGSTJAAR 1955
Dr. S. BROEKHUIZEN
Stichting Nederlands Graan-Centrum, Wageningen
(Summary, see p. 30)

ALGEMEEN

De bijzonder slechte weersomstandigheden gedurende het najaar
van 1954 hebben niet alleen de graanoogst van 1954 ongunstig be
ïnvloed, maar zij hebben ook het volgende graangewas op merkbare
wijze beïnvloed. Vooral in het noorden van het land waren in 1954 de
oogstwerkzaamheden dermate vertraagd, dat slechts weinig winter
graan kon worden uitgezaaid. Maar ook elders in het land was de uit
zaai van het wintergraan aan belangrijke vertraging onderhevig.
De late vorstperiode in het voorjaar van 1955, die tot ongeveer half
maart duurde, droeg er eveneens toe bij, dat de stand van de granen bij
het begin van de zomer nog duidelijk ten achter was bij de normale
ontwikkeling. Enige sprekende cijfers hierover zijn vermeld in het
Landbouwverslag over 1955 van noordelijk Groningen. Agio zomergerst kwam pas op 23 juni in de aar, terwijl dit in 1954 op 11 mei het
geval was; Peko zomertarwe kwam in de aar op 4 juni en in 1954 op
29 mei. In hetzelfde verslag wordt als bijzonderheid vermeld, dat op
i juni 1955 nog tarwe van oogst 1954 van het land werd gedorst.
De ongunstige invloed van de herfst van het jaar 1954 heeft zich wel
zeer lang doen gevoelen!
De zomermaanden waren voor de afrijping van het graan zeer
gunstig. De maanden juli en augustus hadden minder neerslag dan
normaal (zie tabel 1), waardoor ook de oogsttijd onder gunstige om
standigheden inzette. Als gevolg van deze omstandigheden is dan ook
practisch geen schot in de granen opgetreden (zie fig. 1).
In de tweede decade van september viel echter vrij veel regen. Op
sommige plaatsen, o.a. in het noorden van ons land, leidde dit er toe
dat velen, uit vrees voor een herhaling van de ongunstige omstandig
heden bij de oogst als in 1954, de oogst nu te snel binnenhaalden.
Hierdoor is weer in verschillende gevallen broei in de schuur opge
treden, waardoor de kwaliteit van het graan nadelig werd beïnvloed.
TARWE

Aangaande de tarwekwaliteit laten wij hier eerst het overzicht vol
gen, dat de Heer W. VERBEEK kort voor zijn overlijden voor het Jaar
boekje schreef.
„De uitzaai van de wintertarwe werd door het vrij natte najaar be
lemmerd, waardoor de bietencampagne en het aardappelrooien veel
tijd en moeite kostten. De daarna optredende vrij strenge winter
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TABEL I. REGENVAL IN MM (Rainfall in mm)

Decade

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

Groningen

Den Helder

56

53

43

27

80

72

81
67

Oudenbosch

Vlissingen

42

41

55

10

50

52

63

36

68

24

66

40

72

57

71

35

63

70

77

86

67

J'
3j
*71
12
5J
iol
75
16J

74

a = neerslag per dekade (rainfall per decade)
b = neerslag per maand (rainfall per month)
c = gemiddelde neerslag over het tijdvak 1921-1950 (average rainfall in the period
1921-1950)

werkte evenmin mede aan een gunstige ontwikkeling van het gewas.
Als gevolg hiervan werd in totaal slechts ca. 35.000 ha wintertarwe
geoogst, tegen 54.000 ha zomertarwe. De verdere ontwikkeling gedu
rende voorjaar en zomer was zeer gunstig. Een koud voorjaar en een
warme zomer zorgden in de meeste gevallen voor een naar Nederland
se maatstaven zeer goede oogst. De opbrengst bedroeg bijna 4.000 kg
per ha, terwijl speciaal in de noordelijke provinciën de kwaliteit uit
stekend mag worden genoemd.
Het eerste gedeelte van de oogstperiode kenmerkte zich door warm,
droog en zonnig weer, waardoor bij de vroeg geoogste rassen als
Heine VII in de provincies Zeeland, Brabant, Limburg en de N.O.P.
veelal een vochtgehalte van 15 à 16 % werd vastgesteld, hetgeen spe
ciaal in Zeeland de gelegenheid tot bewaren opende, waarvan veel ge
bruik werd gemaakt. De zeer goede gerstoogst in Zeeland, die veel
export van brouwgerst mogelijk maakte, welke snel verladen werd,
vergrootte de mogelijkheid tot latere levering van de inlandse tarwe
nog meer.
In de noordelijke provinciën, waar voornamelijk het zomertarweras
Peko werd verbouwd, viel de oogstperiode 3 à 4 weken later, waardoor
minder van het goede weer kon worden geprofiteerd. Het gemiddelde
vochtpercentage van de tarwe uit deze gewesten bedraagt ca. 19%.
Daar de andere akkerbouwprodukten, die hier hoofdzakelijk worden
verbouwd, t.w. haver en rogge vrij lage prijzen opbrachten, werd
de aanvoer van tarwe krachtig gestimuleerd.
In het zuiden en westen van ons land kwamen ook dit jaar weer
klachten over roestschade voor, waardoor de kwaliteit ongunstig werd
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FIG. I. Het voorkomen van schot in

tarwe en rogge van oogst 1955.
Fig. i. The occurrence of sprouting
in the 1955 erop.

beïnvloed. Het hl-gewicht kwam hier dan ook nauwelijks boven de
75 kg, terwijl in Groningen, Friesland en Drente het hl-gewicht 78/79
kg bedroeg.
Tenslotte moge niet onvermeld blijven, dat in de oogst 1955 practisch geen schot in de inlandse tarwe voorkwam, terwijl ook dit jaar
witte tarwe, en speciaal goede kwaliteit witte tarwe schaars was."
Met betrekking tot de tarwekwaliteit in de noordelijke gebieden,
deelde de heer U. KOOPMANS ons nog het volgende mede.
„In de noordelijke tarwegebieden moest de uitzaai van Heine VIIwintertarwe en de „witte Staring" wegens uitvriezen voor een groot
gedeelte worden omgeploegd. Hoewel Heine VII geacht wordt een
zeer resistente wintertarwe te zijn, is het zeer natte herfstweer van
1954 oorzaak geweest van een slechte ontwikkeling van de jonge
plantjes met als gevolg weinig winterweerstand. Een groot gedeelte
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van ons wintertarweareaal, zeker wel 70%, werd opnieuw met Pekozomertarwe (roodzadig) ingezaaid.
De wintertarwe, die stand heeft gehouden, had een matige op
brengst; de zomertarweproduktie was daarentegen hoog, nl. ca. 38004300 kg per ha. De kwaliteit was schotvrij, in het algemeen waren de
korrels goed gevuld, hoewel holnadige voorkwamen. De kleur was
ezond, niet vaal. Het vochtgehalte was in de eerste oogstweken nogal
oog, vele partijen hadden een vochtgehalte van meer dan 20%;
meestal was dit z.g. „combine"-tarwe. Veel tarwe werd tengevolge
hiervan niet voldoende droog in de schuur geborgen. Later, bij het
aanbod, bleken deze partijen min of meer gebroeid te hebben. Te
nauw contact met broeiende haver was soms ook oorzaak van aan
tasting bij enkele partijen. In het algemeen gezien zijn broeipartijen een
verliespost, want ondanks een lagere prijs heeft de veevoedersector
weinig waardering voor een dergelijke kwaliteit. Het zal in de toe
komst dan ook wel wenselijk zijn het vroege oogsten en het te vochtige
afdorsen tot het uiterste te beperken. Met snel en oordeelkundig
drogen is in deze wel veel goed te maken, doch het is niet de bedoeling,
dat de met zoveel zorg en kennis van zaken omringde tarweverbouw,
in de slotphase van het produktieproces een terugslag krijgt."

f

GERST

„De meest geteelde wintergerstrassen waren Vinesco en Urania en in
mindere mate Trias en Atlas. Vindicat is vrijwel geheel van het toneel
verdwenen. De kwaliteit was in het algemeen goed; de Urania heeft
een wat bruinachtige bast, welke door de pellers minder gewenst
wordt. De gemiddelde opbrengst was ca. 4300 kg per ha, doch plaat
selijk wel veel hoger.
De meest voorkomende zomergerstrassen zijn Agio, Frisia en ook
Piroline. Het „stuk" van deze soorten vindt men in net algemeen klei
ner dan van de „Mansholt-zomergerst". De opbrengsten van deze
rassen zijn ongeveer gelijk aan die van de wintergerstrassen, terwijl
Piroline er in bijzondere gevallen nog boven uit kwam. Enkele partijen
werden „onfris" op de markt gebracht, aangezien deze min of meer
hadden gebroeid." (KOOPMANS).
HAVER

,,Er was in 1955 een bijzonder grote haveruitzaai. Van de verbouw
de soorten noemen wij Minor en Marne, in mindere mate Major en
soms Binder en als nieuw ras Pendek met een hl-gewicht van ca.
53 kg. Van de beste soorten, waaronder Minor, was de opbrengst in
het noorden tot ca. 5300 kg per ha. De overige soorten hadden een hlgewicht van ca. 50 kg en een gemiddelde opbrengst van 4500 kg per
ha. Minor, een wat korte en dikke soort is zeer geschikt voor kippenhaver en wordt voor dit doel dan ook veel gevraagd. Het type Marne is
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slanker en leent zich meer voor de industrie. Pendek werd in het al
gemeen wat fijn van korrel gevonden.
„Evenals bij tarwe kwam er dit jaar nogal broei voor in de pas ge
dorste haver. Dit is hoofdzakelijk te wijten aan het regenachtige weer
in de oogsttijd, maar wellicht ook aan het wat te vroeg maaien. Op
vallend was, dat ogenschijnlijk goed droge partijtjes toch begonnen te
broeien. Het wordt niet onmogelijk geacht, dat de korrel door te vroeg
maaien niet voldoende is „nagerijpt" en dus in zekere zin nog te zacht
is en daardoor vatbaarder voor de werking van micro-organismen."
(KOOPMANS).

Ook uit andere delen van het land werd de aandacht gevestigd op
het hoge percentage partijen haver met broei. Wij noemen b.v. de
volgende cijfers:
Groningen
35 % broei
tamelijk veel broei
Sappemeer
zeer veel broei
Franeker .
Oostwolde
25 % broei
Assen . .
ongeveer 65 % broei
Nieuw-Amsterdam - zeer veel broei
Meppel .... - 5 % met sterke broei,
30 % met lichte broei,
40% met broeikorrels
25 % zonder broei
Vroomshoop . . - 25 % der partij met matige
tot sterke broei
ROGGE

Ook de uitzaai van de rogge is door de slechte weersomstandigheden
in het najaar van 1954 zeer vertraagd. In het Verslag over de Bedrijfs
voorlichting in 1955 in de Veenkoloniën (Zuidelijk Groningen) wordt
in dit verband vermeld, dat gewoonlijk de rogge vóór de Zuidlaarder
markt, d.i. vóór de derde dinsdag in oktober, wordt gezaaid. In het
najaar van 1954 was er echter vóór de Zuidlaarder markt nog geen
korrel rogge in de grond en heeft het zaaien van de rogge ongeveer tot
half december voortgeduurd.
Aangaande de kwaliteit van de rogge schrijft de heer U. KOOPMANS
het volgende.
„In Drente, Groningen en oostelijk Friesland maakte de gemaaide
rogge te velde een uitstekende indruk: lang stro, behoorlijke aren en
behoorlijk droge toppen van de schoven. De roggekorrels zelf waren
in het algemeen behoorlijk zwaar en goed van kleur en stuk. Toch
waren er ook aren met kleinere korrels, waarvan enkele wat miskleurig
en dit heeft natuurlijk enige invloed gehad op het algemene oogstbeeld.
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„Het vochtgehalte van de aangevoerde boerenpartijen was nogal
onregelmatig, nl. sommige partijen waren kurkdroog, andere daaren
tegen bepaald vochtig (16-22 °/p vocht). Een enkele maal werd een
ideale partij aangetroffen: stukkig, glad, grijsgroen, met een zwaar hlgewicht van ca. 74 kg. Een dergelijke partij zou men bij voorkeur voor
bakrogge ontvangen. Een partijtje z.g. Goliath-rogge (tetraploïde
rogge) was zeer grof, had een goede kleur, maar was overigens rimpe
lig en deed wat hol aan.
Samenvattend kan dus wel gesproken worden van een goede ge
middelde oogst met weinig of geen schot. De opbrengst-cijfers, die
tussen 2800 en 3500 kg per ha lagen, kunnen dan ook als een gemid
delde oogst worden beschouwd."
In verband met de verschillende opmerkingen over broei,zouden wij
nog gaarne hieraan willen toevoegen, dat het zeer noodzakelijk is dit
euvel te voorkomen. Vochtig graan kan worden gered door drogen;
graan met schot kan ook nog door de veevoedersector worden ver
werkt. Wanneer het graan andere afwijkingen heeft, b.v. te fijne
korrel, miskleurige en holle korrels,_ wordt de waarde hierdoor ver
minderd, maar indien de partij overigens gezond is, kan zij toch nog
wel worden ondergebracht. Gebroeid graan echter heeft een slechte
kwaliteit en is moeilijker te verwerken, ook in de veevoedersector,
naarmate het verschijnsel ernstiger is.
VOCHTGEHALTE

Zoals reeds in het voorgaande werd opgemerkt, had in het begin
van de oogst het graan over het algemeen een lager vochtgehalte dan
in de tweede helft, toen er meer regen viel. De Coöperatie te Emmeloord meldt in dit verband een gemiddeld vochtgehalte van de winter
tarwe van 15^-16 % en voor zomertarwe van 18-19%. Ook in Zee
land werd een dergelijk verschil geconstateerd. Zo meldt de Cooperatie te Zierikzee voor het begin van de tarweoogst een gemiddeld
vochtgehalte van 15,6% en voor het laatste deel van de oogst een ge
middeld vochtgehalte van 16,5-17%.
Ten slotte volgen wederom de gegevens over het vochtgehalte der
granen, die ons werden verstrekt door het Produktschap voor Granen,
Zaden en Peulvruchten.
Van 1947 af is aanvankelijk door het Bedrijfschap en thans door
genoemd Produktschap in samenwerking met het Aan- en Verkoop
kantoor voor Akkerbouwprodukten, ieder jaar nagegaan, welk vocht
gehalte de inlandse granen, berekend over het gehele land, gemiddeld
hebben. Hiertoe wordt in de produktiegebieden twee maal per jaar
het vochtgehalte bepaald van een groot aantal monsters uit telers
partijen, nl. in de loop van de maanden september en oktober en ge
durende de maanden januari en februari. Voor deze bemonstering
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worden de monsters zoveel mogelijk uit pas gedorste telerspartijen
genomen, waarbij naar een zodanige spreiding van de plaatsen van
bemonstering wordt gestreefd, dat voor ieder gebied een zo represen
tatief mogelijk beeld wordt verkregen. Uitgaande van de oppervlakten
der verschillende graangewassen in de verschillende gebieden worden
dan de gemiddelde vochtpercentages voor het gehele land berekend.
De aldus vastgestelde gemiddelde vochtpercentages van de granen van
oogst 1955 zijn in tabel 2 weergegeven.
TABEL 2. GEMIDDELD VOCHTGEHALTE IN % VAN DE GRANEN VAN OOGST 1955. Average

moisture content in % in home-grown cereals of the 1955 crop
Oogst
Crop

Tijdstip van vaststelling
Period of sampling

1955
Gemidd. :)
Average: j

Tarwe
Wheat

Rogge
Rye

Gerst
Barley

Haver
Oat

aug.-okt. 1955
febr. 1956

17.5
18

16,5
18,5

16,5
17

ïS,S
17

sept.-okt. 1947-54
jan.-febr. 1947-54

17.4
18,1

17,2
18,9

16,9
17.3

15,3
15,9

BESLUIT

Gaarne willen wij dit overzicht weer besluiten met een woord van
dank aan allen, die ons hiervoor de gegevens verstrekten. In het bij
zonder geldt deze dank de heer U. KOOPMANS (Leeuwarden), VAN
STOLK'S KON. COMMISSIEHANDEL (Rotterdam), de Directie van het
Produktschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten (Den Haag), het
„CENTRAAL BUREAU" (Rotterdam) en vele van de hierbij aangesloten
verenigingen. Eveneens werden enige gegevens ontleend aan verslagen
van enkele Rijkslandbouwconsulentschappen.
LITERATUUR
1. Verslag van het Landbouwkundig Onderzoek in noordelijk Groningen over het
jaar 1955. Directie van de Landbouw, 1955, 6-11.
2. Verslag van het Landbouwkundig Onderzoek in noordelijk Friesland in 1955.
Directie van de Landbouw, 1955, 7-11.
3. Bedrijfsvoorlichting 1955 ten behoeve van de Landbouwers in het ambtsgebied
van de Rijkslandbouwconsulent voor zuidelijk Groningen, 1956, 7-10.
Summary
THE GRAIN QUALITY OF THE 1955 CROP IN HOLLAND
Bad weather conditions during the autumn of 1954 retarded the sowing of winter
cereals considerably. For instance, the sowing of homegrown rye is completed
normally before the 3rd Tuesday of October (the Zuidlaarder fair); now sowing of
rye continued until the middle of December. Owing to these circumstances, and
also to a period of frost during February and March, the development of the cereal
crops was retarded. For instance, earing of Agio spring barley was in the northern
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part of the country about 6 weeks later than normal. However, fine weather during
the summer months favoured further development and ripening of the crops.
Unfortunately a heavy attack of yellow rust in winter wheat caused serious losses
in yield, and besides, had an unfavourable influence on the grain quality.
In the southern parts of the country moisture content of wheat was about 15-16%.
In the northern provinces mainly Peko spring wheat was grown. Here the harvest
was 3-4 weeks later, and as a result of a wetter period the average moisture content
was about 19%.
Only a very low percentage of kernels were sprouted.
As a result of the fact that in several cases wheat sheaves, which were not yet
fully dry on the field, had been stored in barns or on stacks, spontaneous heating
occurred in those batches. Especially in oats heating occurred frequently, probably
in consequence of harvesting at a too early stage. As the quality of heated grain is
unsuitable both for forage and for industrial handling, farmers should avoid these
errors.
The quality of winter and spring barley and of rye was generally good.
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ONDERZOEK NAAR HET VOORKOMEN VAN
RO E ST, PUCCINI A SPP., BIJ GRANEN IN 1955
Ir. J. A. J. VEENENBOS
Plantenziektenkundige Dienst, Wageningen
(Summary see p. 37)

INLEIDING

Evenals dit in de drie voorgaande jaren het geval was (1), werd ook
in 1955 een onderzoek ingesteld naar het optreden van roest bij
granen.
Het doel van deze enquête bleef ongewijzigd. Dit was het nagaan
van de roestsoorten die dit jaar in ons land voorkwamen, èn het ver
zamelen van gegevens over de gemiddelde roestaantasting voor alle
roestsoorten tezamen en over het aandeel daarin van elke roestsoort
afzonderlijk.
WERKWIJZE

Medewerking werd verleend door 13 over het gehele land verspreid
gelegen kringkantoren van de Plantenziektenkundige Dienst. In de
omgeving van deze plaatsen werd een aantal (totaal ca. 20) praktijk
percelen wintertarwe, winterrogge, haver, zomer- en wintergerst op
gezocht.
Daarna werden in te voren bepaalde perioden, n.l. 8-10 juni, 29
juni-i juli en 20-22 juli, op deze percelen waarnemingen verricht en
een monster verzameld. Elk monster bestond uit 10 planten, die ver
spreid over het gehele perceel waren verzameld. Van dit monster werd
nagegaan:
1. de roestsoorten die er op voorkwamen
2. de mate waarin het gewas was aangetast volgens de waarderings
schaal van Peterson e.a. (2). Deze schaal loopt van o % tot 100 %,
waarbij 100 % de maximale roestaantasting aangeeft.
RESULTATEN
WINTERTARWE werd dit jaar in zeer ernstige mate door gele roest

aangetast. Dit komt tot uiting bij een vergelijking van de mate van
aantasting in 1953, '54 en '55 (Tabel 1).
Dat deze zware aantasting in 1955 vrijwel geheel voor rekening
kwam van de gele roest (Puccinia glumarum) blijkt uit Tabel 2 en 3.
De eerste berichten over een opvallend sterke aantasting door gele
roest op enkele percelen Heine's VII wintertarwe werden eind april
ontvangen (Noord-Beveland, Wieringermeer). Begin juni waren
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TABEL I. TOTALE ROESTAANTASTING IN PROCENTEN VOOR WINTERTARWE VOLGENS DE
SCHAAL VAN PETERSON OP DRIE DATA IN 1953, *54 EN 'SS

(Degree of rust intensity after Peterson on different periods of observation in
1953. '54 and '55)
Waarnemingsperiode
(Period of observation)

10/6

1/7

22/7

0,1
0,1
4

0,4
i
7

i
2,5
5

1953
1954
1955

TABEL 2. AANDEEL (IN %) IN DE TOTALE ROESTAANTASTING, DAT VEROORZAAKT WERD
DOOR GELE, BRUINE EN ZWARTE ROEST IN 1953, 'S4 EN '55 »U WINTERTARWE
WAARNEMINGSPERIODE A, B EN C OP I0/6, 1/7 EN 22/7

(Part of each individual rust in the total attack, in %)
Waarnemingsperiode
(period of observation)
gele roest (stripe rust)
bruine roest (leaf rust)
zwarte roest (stem rust)

1953

1954

a

b

c

a

b

33
67
0

62
38
0

7
80
13

93
7
0

73
27
0

1955
c

a

63 100
37 +
0
0

b

c

99

89
11
0

I

0

TABEL 3. PERCENTAGE VAN HET AANTAL ONDERZOCHTE PERCELEN WINTERTARWE AAN
GETAST DOOR GELE, BRUINE OF ZWARTE ROEST EN ZONDER ROEST IN 1953, '54
EN '55. WAARNEMINGSPERIODE A, B EN C OP IO/6, 1/7 EN 22/7

(Percentage of winterwheat parcels attacked by different rusts in 1953, '54 en
'55)
Waarnemingsperiode
(Period of observation)
gele roest (stripe rust)
bruine roest (leaf rust)
zwarte roest (black rust) ....
zonder roest (no rust)

1953

1954

1955

a

b

c

a

b

c

a

i
55
0
94

5
46
0
52

10
72
10
30

7
4
0
92

28
34
0
57

52
72
0
29

59
i
0
40

b

c

96 100
4 29
0
0
0
4

vooral het westen en het zuidwesten al in sterke mate aangetast (Tabel
4). Daarentegen was in de rivierkleistreken en het noordoosten van
het land nog slechts sprake van een sporadische aantasting of kwam
daar zelfs in het geheel nog geen roest voor.
Eind juni breidde de aantasting zich in noordoostelijke richting in
sterke mate uit. Slechts Groningen en Limburg waren op dat moment
nog nagenoeg vrij van gele roest.
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TABEL 4. MATE VAN ROESTAANTASTING BEREKEND VOLGENS PETERSON VOOR ALLE
ROESTSOORTEN TEZAMEN BIJ ENKELE WINTERTARWERASSEN IN DE DRIE
WAARNEMINGSPERIODEN A, B EN C (RESP. Io/6, 1/7 EN 22/7) (- = GEEN
WAARNEMINGEN; X = GEWAS AFGESTORVEN)

Degree of rust intensity after Peterson of several winter wheat varieties at the
periods of observation a, b and c (resp. 10/6, 1/7 and 22/7). The geographical
position of the places of observation is indicated as follows: N = north, C =
centre, etc. (- = no observations; x = the straw had already died off.)
Ras
( Variety)

Heine's VII

Staring

Alba

68

6

2

Aantal percelen
(,Number of parcels)

Waarnemingsperioden

a

Werla

1

c

a

b

c

a

b

c

Terneuzen
Roosendaal . . . .
Rotterdam
Amsterdam . . . .
Sint Paneras . . . .
Wageningen . . . .
Emmeloord . . . .
Leeuwarden . . . .
Winschoten . . . .
Roermond

21 4 5
2 6 2
10 il
1
5 36 X
NW 6 9 7
C
+ 3 9
C
+ il 12
8 7
N
NE
0 -f- 5
SE
0 I
2

+

3
+

6
+

+

+

I

0

0

+

X

0

+

+

Gemiddeld (Average)

S

+

I

1.5

(Periods of observation)

Standplaats
Places of observation

b

c

a

b

0

12

+

0

12

+

(,geographical
position)

SW

sw
w
w

9

6

0
0
0

O

+

I

+

+

I

Op 20 juli bleek de gele roest tot in Groningen te zijn doorgedron
gen. Limburg bleef vrijwel vrij van roest, doch ook daar kwam dit jaar
gele roest voor, hetgeen in voorgaande jaren niet het geval is geweest.
Dat in deze enquête de mate van aantasting in streken, waar deze
aanvankelijk ernstig was, naderhand terugliep, is te verklaren uit het
feit dat de zwaar aangetaste bladeren vrij snel afsterven en deze bij een
volgende beoordeling niet meer mee worden gerekend, terwijl de topblaaeren naar verhouding minder sterk werden aangetast. Een over
zicht (Tabel 4) van de roestaantasting bij verschillende rassen toont
aan, dat vooral het in 1955 zo algemeen verbouwde ras Heine's VII in
ernstige mate werd getroffen. De dominerende positie van dit ras in
het wintertarwe areaal (ca. 80 % was Heine's VII) komt ook uit de
enquête naar voren. De enkele percelen van andere rassen, die bij deze
enquête werden onderzocht, waren met uitzondering van het ras
Werla, niet zwaarder aangetast dan dit in voorgaande jaren het geval
was.
Aangenomen mag worden dat de gele roestaantasting dit jaar de
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vorm van een calamiteit heeft kunnen aannemen door het algemeen
voorkomen van een tot nu toe in ons land onbekend fysiologisch ras
van deze roestsoort. Een snelle verspreiding van dit fysio over het
gehele land was mogelijk, doordat een voor dit fysio zeer vatbaar
tarweras zo algemeen werd verbouwd.
Op grond van gegevens uit de praktijk wordt de opbrengstderving
als gevolg van de roestaantasting voor het zuidwesten van ons land op
ca. 20 % en voor het noordoosten op ca. 5 % geschat.
Wat het voorkomen van andere roestsoorten bij tarwe betreft, blijkt
dat er tegen het einde van het groeiseizoen een geringe aantasting door
bruine roest (Puccinia triticina) optrad.
Zwarte roest (P. graminis) werd eerst kort voor het afrijpen, dus na
afloop van de enquête, waargenomen.
Bij andere gewassen (Tabel 5) lag de roestaantasting ongeveer op
het niveau van voorgaande jaren.
Op WINTERROGGE werd vrijwel alleen bruine roest (P.dispersa)aange
troffen. De verspreiding van deze roestsoort over ons land vond op de
zelfde wijze plaats als bij de gele roest van tarwe, namelijk van uit het
zuidwesten naar het noordoosten. Evenals bij de dwergroest (P. sim
plex) van GERST was de mate van aantasting vooral aanvankelijk slechts
zeer gering, om naderhand tot hetzelfde peil van voorgaande jaren op
te lopen. Een soortgelijk beeld kwam dit jaar bij de groei van de ge
wassen tot uiting, omdat deze zich als gevolg van het koude voorjaar
aanvankelijk slechts traag ontwikkelden om naderhand bij gunstig
zomerweer tot een vlotte groei over te gaan.
Bij gerst werd éénmaal gele roest (P. glumarum) aangetroffen.
HAVER was in zeer lichte mate door kroonroest (P. coronifera) aange
tast. Deze aantasting bleef beperkt tot de kustprovincies.
LITERATUUR
1. VEENENBOS, J. A. J.: Onderzoek naar het voorkomen van roest, Puccinia spp., bij
granen. Cocobro-jaarboekje, 5, (1955), 44-51.
2. PETERSON, R. F., CHAMPBELL, A. B., HANNEL, A. E.: A diagrammatic scale for
estimating rust intensity on leaves and stems of cereals. Can. J. Res., C. 26, (1948),
496-500.
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Summary
INVESTIGATIONS ON THE OCCURRENCE OF RUST, PUCCINI A SPP.,
IN CEREALS IN THE YEAR 1955
In the year 1955 investigations on the occurrence of cereal rusts have been con
tinued. Winter wheat was very heavily damaged by stripe rust (P. glumarum).
The causes of this heavy attack are probably:
1. the occurrence of a new physio of stripe rust.
2. one variety of winter wheat (Heine's VII) occupied about 80 % of the total winter
wheat area.
3. Heine's VII was very susceptible for that new physio of stripe rust.
In wheat the attack by leaf rust (P. triticina) was of minor and that by stem rust
(P. graminis) of no importance. Rye was slightly attacked by leaf rust (P. dispersa).
No stem rust (P. graminis) was found on rye.
Winter and spring barley were damaged by leaf rust (P. simplex) and in one case
also by stripe rust (P. glumarum). On oats only crown rust (P. coronifera) was found.
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KAN WINTERGERST EEN GEWAS VOOR DE
ZANDGRONDEN WORDEN?
Ir. G. DANTUMA
Stichting voor Plantenveredeling, Wageningen
(Summary see p. 42)

I. INLEIDING

De totale omvang van de verbouw van wintergerst in Nederland be
draagt jaarlijks ca. 10.000-15.000 ha. In 1953 werd bij een totale opper
vlakte van 15.300 ha, de volgende hoeveelheid wintergerst in de ver
schillende zandgebieden verbouwd (tevens is ter vergelijking de op
pervlakte zomergerst vermeld) : x)
Wintergerst
Limburg
N. Brabant
Utrecht
Gelderland Veluwe ....
Gelderland Graafschap . .
Overijssel
Drenthe
Friesland

ca. 600
>, 600
minder dan 50
minder dan 50
ca. 200
minder dan 50
ca. 200
minder dan 50

ha
„
„
„
„
„
,,
„

Zomergerst
ca. 1700 ha
„ 6700 „
„ 200 „
,, 800 „
„ 200 „
„ 300 „
„ 200 „
„ 100 „

Uit bovenstaande cijfers (1) blijkt, dat voor de verbouw van gerst in
verschillende zandgebieden wel belangstelling bestaat, doch dat deze
overwegend is gericht op de zomergerst. Wintergerst blijkt van vrijwel
geen betekenis voor de zandgronden te zijn en als reden hiervoor kan
worden genoemd, dat de beschikbare wintergerstrassen zonder meer
ongeschikt zijn tot verbouw op de gemiddelde Nederlandse zandgron
den.
Toch hebben winterrassen verschillende voordelen boven zomerrassen, waarvan bv. te noemen het beter benutten van de watervoor
raad die in het voorjaar in de grond aanwezig is, de vroeg vrijkomende
stoppel en de bodembedekking in het voorjaar (stuivende gronden in
de maanden maart en april).
Dat ondanks deze voordelen de verbouw van zomergerst aanmerke
lijk belangrijker is dan die van wintergerst, is o.a. het gevolg van de
volgende omstandigheden.
i. De veredeling van zomergerst heeft meer de aandacht van vele
kwekers getrokken dan die van wintergerst, zodat kan worden aan') De gegevens van 1954 en 1955 zijn hier niet bruikbaar vanwege de strenge winter
van i953/'54 en de natte herfst van 1954.
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genomen dat de opbrengstcapaciteit van wintergerst verhoudings
gewijs is achtergebleven bij die van zomergerst.
2. De winterhardheid van de beschikbare rassen is te gering voor de
zandgronden, waar de uitwinteringsschade practisch altijd groter
is dan op kleigrond.
3. Door de grotere aandacht, besteed aan onderzoek en kweken van
zomergerst en de daaruit voortvloeiende bredere rassenkeuze, be
staan er bij dit gewas meer mogelijkheden om voor bijzondere om
standigheden (bv. lage pH van ae grond) het juiste ras te kiezen dan
bij wintergerst.
Zal de wintergerst een rol van betekenis in het bouwplan van zandbedrijven gaan spelen, dan zullen hiervoor geschikte rassen gekweekt
dienen te worden.
In het volgende zullen eerst de mogelijkheden voor het bereiken van
de allereerst vereiste eigenschappen, n.l. betere winterhardheid en
tolerantie tegen lage pH, worden besproken.
2. DE WINTERHARDHEID VAN WINTERGERST
Tot voor kort leek het er nog niet op, dat het probleem van belang
rijke verhoging van de winterhardheid van wintergerst binnen afzien
bare tijd zou kunnen worden opgelost. In de eerste plaats waren er
geen rassen bekend die in winterhardheid de bekende meest winter
harde rassen (als bv. het Duitse ras Friedrichswerther Berg) wezenlijk
overtroffen en verder bleken de gevonden transgressies in winterhard
heid in verschillende kruisingen nog niet de gewenste resultaten te
leveren.
De winterhardheid van Roemeense overgangsgerst die, in de herfst
gezaaid, een goede winterhardheid vertoont, doch in het voorjaar ge
zaaid zich als zomergerst gedraagt, deed NILSSON EHLE vermoeden,
dat deze vorm van winterhardheid op andere factoren zou berusten
dan die van de Westeuropese rassen. Door combinatie van deze fac
toren zou er kans bestaan op transgressie t.a.v. winterhardheid en zo
werd in 1929 de kruising Mansholts Groninger X Roemeense landgerst gemaakt. ANDERSSON (2) vond in deze kruising, door middel van
vriesproeven transgressie in kouderesistentie, doch deze was niet van
zoveel betekenis, dat van een grote vooruitgang kon worden gesproken.
Veel verder gaande resultaten geeft WIENHUES (5) en wel bij selec
ties ontwikkeld uit meeldauwresistente zomervormen, die meerdere
malen met wintergerstrassen zijn gekruist. Terwijl te Voldagsen in de
winter I9S3/'S4 wintertarwerassen als Heine VII en Carsten V zeer
sterk uitvroren, werd de overwintering van de beste wintergerstselecties met een 6 beoordeeld en één dezer leverde een opbrengst van
4800 kg/ha. Verder vertoont dit materiaal een vroege voorjaarsont
wikkeling en een vroege afrijping.
Andere wintergerstrassen, o.a. Friedrichswerther Berg, Peragis
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XII en Breustedts Atlas gingen in deze winter te Voldagsen volkomen
te gronde. Hieruit blijkt wel, dat t.a.v. een belangrijk kweekdoel bij
wintergerst, een grote vooruitgang is geboekt.
In dezelfde winter kon bij proeven van de Stichting voor Planten
veredeling eveneens grote vooruitgang in winterhardheid van jonge
populaties en selecties worden vastgesteld. In het kader van het krui
singsprogramma van het io-jarenplan voor graanonderzoek uitge
voerd door de Stichting voor Plantenveredeling, wordt momenteel een
groot kruisingsprogramma van wintergerst uitgevoerd, waarin aan de
factor winterhardheid bijzondere aandacht wordt besteed.
Er zijn redelijke kansen dat over enkele jaren kweekmateriaal be
schikbaar komt, dat in vergelijking met de nu verbouwde rassen over
een aanzienlijke betere winterhardheid zal beschikken.
3. TOLERANTIE TEGEN EEN LAGE PH
Zoals in het voorgaande reeds is vermeld, dient naast de winterhard
heid aandacht te worden geschonken aan tolerantie tegen een lage pH.
In het algemeen prefereert gerst een grond met een neutrale tot
licht basische reactie, ze vertoont bij een lage pH al spoedig ziektever
schijnselen. Gelukkig bestaan ten aanzien hiervan uitzonderingen en
in de literatuur worden enkele zomergerstrassen vermeld, die ten aan
zien van de pH minder hoge eisen stellen. Zo vermeldt NILSSON (4)
dat in Zweden in het kustgebied van Norrland landrassen van zomergerst voorkomen, die bij een lage pH goed groeien. Uit deze landrassen
zijn o.a. twee 4-rijïge zomergerstrassen, Stella en Vega, geselecteerd,
waarvan Vega zelfs bij eenpH=4,5 geen ziektesymptomen vertoonde.
Ten opzichte van het ras Dore, op basische grond gekweekt en ver
bouwd, is de opbrengst van Vega op basische grond ca. 6 % lager,
doch bij een pH=4,5 was de opbrengst van Dore slechts ca. 40 % van
die van Vega.
HEUSER (3), die een serie zomergerstrassen op zure gronden heeft
onderzocht, deelt mede dat het Duitse ras Hadostreng een grote tole
rantie tegen zure gronden bezit, waaruit de grote verbreiding van dit
ras in Oost-Duitsland op zure gronden wordt verklaard. De grootste
tolerantie tegen lage pH vond HEUSER bij het Finse zomergerstras
Halikko.
In de literatuur konden we dergelijke gegevens omtrent wintergerst
niet aantreffen, zodat we te dien aanzien aangewezen zijn op eigen
onderzoek.
Dank zij medewerking van de landbouwconsulent te Zutphen ir.
S. KINGMA en van dr. W. VAN DOBBEN van het Centraal Instituut voor
Landbouwkundig Onderzoek konden we in het najaar van 1955 op het
kalktoestandsproefveld Groot Gaffel II te Warnsveld een aantal wintergerstgeniteurs en -selecties uitzaaien op vier veldjes met een pH van
respectievelijk ca. 6,5 ; 5,5 ; 5,0 en 4,5.
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Hoewel het nog te vroeg is om belangrijke resultaten van deze proef
te verwachten, bleken er tijdens de najaarsgroei reeds aanzienlijke ver
schillen in de reactie op een lage pH tussen de verschillende géniteurs
en selecties te bestaan. Bij een pH = 4,5 liet het Amerikaanse ras Mo B
575 (dat in de winter van 1953/54 goed winterhard bleek te zijn en
dat tevens een vroege ontwikkeling vertoont) een volkomen normale
ontwikkeling zien, terwijl verschillende andere nummers sterke ver
gelingen en geringe uitstoeling te zien gaven. Genoemd ras zou, indien
de verdere groei gunstig blijft verlopen, een waardevolle géniteur
kunnen zijn, daar hierin verschillende belangrijke factoren zijn ver
enigd. Ter wille van de winterhardheid en vroege voorjaarsontwikke
ling is de laatste jaren van dit ras ruim gebruik gemaakt in het krui
singsprogramma.
Samenvattend kan worden gezegd, dat de mogelijkheden aanwezig
schijnen te zijn om gerstrassen te kweken, die tolerant zijn tegen een
lage pH, doch hiertoe dienen wij te beschikken over passende selectie
mogelijkheden. Een niet te droge zandgrond met een pH tussen 4,5 en
5,0 zou naar onze mening het meest geschikt zijn.
Hopelijk zal het doel bereikt kunnen worden door gebruik te maken
van geschikte wintergerstrassen, doch tevens zijn hiervoor verschillen
de zomergerstrassen in het kruisingsprogramma opgenomen.
Vanzelfsprekend dienen naast de zojuist besproken eigenschappen
nog andere eisen aan eventueel nieuwe wintergerstrassen te worden
gesteld. Eén hiervan is meeldauwresistentie; niet alleen vanwege het
opbrengstverlagende effect van deze ziekte, doch ook ter bescherming
van de winterhardheid. In een zachte herfst, bij weelderige groei, kan
vooral op zandgronden een sterke meeldauwaantasting optreden (bv.
herfst 1953). De planten gaan dan verzwakt de winter in, doordat het
hardingsvermogen tegen vorst sterk wordt verminderd. Het blijkt nu
zeer goed mogelijk te zijn meeldauwresistentie, winterhardheid en opbrenestvermogen te combineren (zie bv. 5) waarbij de wilde gerst
Hordeum spontaneum nigrum (kleine zwarte korrel en brosse aarspil)
een zeer gunstige géniteur blijkt te zijn. Zij is resistent tegen de meeste
bekende fysiologische rassen van meeldauw. Verschillende kruisin
gen met deze wilde gerst vertonen belangrijke transgressies t.a.v.
winterhardheid, zodat twee belangrijke factoren gecombineerd worden.
Helaas gaat de meeldauwresistentie tot nu toe in al ons materiaal ge
paard met vatbaarheid voor gele roest ; een koppeling die niet gemak
kelijk te doorbreken schijnt.
4. SAMENVATTING
In het voorgaande zijn slechts enkele eisen, die aan op zandgrond
te verbouwen wintergerst moeten worden gesteld, besproken. Het
komt ons echter voor dat deze eisen zeer belangrijk zijn. Ten aan41

zien van deze eisen kunnen de volgende conclusies worden getrokken.
X. De beschikbare wintergerstrassen zijn, door grote kans op uitwintering en een ongunstige oogstbeïnvloeding bij lagere pH in het al
gemeen ongeschikt voor de verbouw op zandgronden.
2. Bij aanwezigheid van oogstzekere rassen is de wintergerst, vooral
ook door de geschiktheid als veevoeder, een aantrekkelijk gewas
voor de zandgronden.
3. Het is mogelijk wintergerstrassen te kweken, die een betere winter
hardheid en grotere tolerantie tegen lage pH bezitten dan de nu
gebruikte rassen. In deze richting wordt thans door de S.V.P. met
een uitgebreid wintergerstkruisingsprogramma gewerkt.
LITERATUUR
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Summary
IS WINTER BARLEY TO BE USED AS A CROP FOR SANDY SOILS?
In the foregoing only a few demands have been discussed which should be made on
winterbarley varieties for sandy soils. The following conclusions can be drawn :
1. The available winterbarley varieties are in general unsuitable for cultivation on
sandy soils, on account of their susceptibility to frost and their unfavourable in
fluence on the harvest on low pH-values.
2. If reliable varieties were available, winterbarley would be a recommendable crop
for sandy soils, also because of its suitability as a fodder crop.
3. It is possible to breed winterbarley varieties which have a better winterhardiness
and a greater tolerance to a low pH than the varieties which are now in use.
With an extensive winterbarley-breedingprogramme these trends are now under
development at the S.V.P. (Foundation for Agricultural Plant Breeding), Wageningen.
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Verschillen in tolerantie tegen lage pH bij wintergerstrassen.
V.l.n.r. Mo B 575 en Vinesco bij pH =4,5 (pH HaO) en Mo B 575 en Vinesco bij
pH -- 5.
Differences in tolerance against low pH in winterbarley varieties.
From left to right Mo B 575 and Vinesco at pH - 4,5 (pH H20) and Mo B 575 and
Vinesco at pH = 5.

Morphologische ontwikkeling van het groeipunt van tarwe
Morphological development of the wheat apex

FIG. 3. Verdere ontwikkeling van de zij-

FIG. 4. Zijaanzicht van fig. 3.

aartjes.
Fig. j. Development of spikelet primordia.

Fig. 4. Side view of fig. 3.

DE OVERGANG VAN HET VEGETATIEVE
NAAR HET GENERATIEVE STADIUM IN DE
ONTWIKKELING VAN TARWE
Dr. Ir. M. S. H. KHALIL
Laboratorium voor Plantenphysiologie der Landbouwhogeschool,
Wageningen
(iSummary see p. 48)

1. INLEIDING

Er is slechts weinig literatuur over de allereerste ontwikkeling van
de tarweaar. Niettemin zijn er echter enige interessante studies ver
schenen over de aarontwikkeling bij verschillende gramineeën. Wat
de tarwe betreft, leidden oudere onderzoekingen als van CARRUTHERS
(1892), BARANETZKY (1897), JENSEN (1918), PERCIVAL (1921) en
ARTSCHWAGER (1925) reeds tot een beter begrip van de anatomische en
morfologische ontwikkeling. Nadien werden door PERVIS (1934 en
later) onderzoekingen gepubliceerd over de ontwikkeling van granen
in verband met vernalisatie en fotoperiodiciteit en door BONNETT
(1935 en 1936) over de aarontwikkeling bij tarwe en gerst. BONNETT
combineerde zijn studies met microfoto's om de ontwikkeling van
het groeipunt aanschouwelijk te maken. In dit verband kan er op
worden gewezen, dat voordien slechts tekeningen van de vroegste aar
ontwikkeling waren gepubliceerd, o.a. door KISSSELBACH en SPRAGUE
(1926) en NOGUCHI (1929). Meer recente onderzoekingen over de mor
fologische ontwikkeling van het groeipunt bij gramineeën zijn die
van SHARMAN (1945, 1947) en BARNARD (1955). Laatstgenoemde on
derzoeker bestudeerde de ontwikkeling van het celweefsel van bloeiwijze en bloemen van de tarwe (Triticum aestivum) en ontwikkelde op
grond van deze studie een verklaring voor het tot ontwikkeling komen
van de aar.
Het is mijn bedoeling in dit opstel een overzicht te geven van de
thans verworven kennis aangaande de overgang van het vegetatieve
naar het generatieve stadium bij tarwe en de hierop van invloed zijnde
factoren, waarbij ten dele ook de resultaten van eigen onderzoek zijn
verwerkt (KHALIL, 1956).
2. MATERIAAL EN METHODIEK
Voor mijn studie van de ontwikkeling van het groeipunt bij tarwe
werd gebruik gemaakt van het subtropische tarweras Hindi (Triticum
vulgare), waarvan het zaad afkomstig was van de Botanische Afdeling
van het Egyptische Ministerie van Landbouw. De zaden werden tot
ontwikkeling gebracht in potten met zand, waaraan regelmatig een
voedingsoplossing werd toegevoegd (ni. de standaardvoedingsoplos43

sing vanHoAGLANü). Bovendien werden gedurende de gehele ontwikke
ling tot en met het in aar komen van de planten de omstandigheden
van temperatuur en daglengte volledig geregeld. De proef verliep bij
een daglengte van 16 uren en bij een temperatuur van 20-24 °C. Ge
durende de 16 uren daglengte ontvingen de planten een aanvullende
lichtenergie van fluorescentie-TL-buizen
van 40 Watt; de lichtinten
siteit bedroeg ongeveer 80.000 ergs/cm2/sec. gemeten met de spherische lichtmeter.
Voor het bestuderen van de ontwikkeling van het groeipunt werden
van 2 weken na het begin van de kieming af tot aan het stadium van de
volledige bloemvorming met regelmatige tussenpozen monsters onder
zocht. Na verwijdering van de buitenste blaadjes werd het plantenmateriaal eerst gefixeerd in 96%-ige alcohol; voor het uitprepareren van het groeipunt werden de monsters echter in 50 %-ige alcohol
overgebracht. Bij het uitprepareren van het groeipunt werd de tech
niek gebruikt, zoals deze door IDA LUYTENen MARTHA VERSLUYS (1921)
is beschreven; hierbij wordt een sterke oplossing van jood-joodkali
gebruikt om het groeipunt te kleuren. Ik wil er op wijzen, dat voor
het kleuren van het groeipunt jodium betere resultaten geeft dan de
fuchsine-glycerinemethode, omdat deze laatste vrijwel steeds licht
reflecties veroorzaakt bij het maken van microfoto's. Voor het vervaar
digen van microfoto's van het groeipunt werd een Zeiss Optan stereo
microscoop gebruikt met een 6,5 X 9 Zeiss Winkel camera. In dit ver
band kan worden gewezen op de uitstekende publikatie van BALL
(1941) over de bij het vervaardigen van microfoto's van groeipunten
toe te passen techniek.
3. DE WEDERZIJDSE BETREKKING TUSSEN FYSIOLOGISCHE EN MORFOLO
GISCHE ONTWIKKELING BIJ DE TARWEPLANT

Het is niet gemakkelijk bij tarwe het juiste moment van de overgang
van het vegetatieve naar het generatieve stadium te onderkennen aan
bepaalde aspecten van de morfologische ontwikkeling zoals b.v. de
ontwikkeling van bladen of spruiten en het doorschieten van de sten
gel. Deze aspecten zijn geheel afhankelijk van een complex van uit
wendige omstandigheden, die tijdens de groei optreden. Het is zelfs
zo, dat de overgang van het vegetatieve naar het generatieve stadium
voornamelijk wordt beïnvloed door temperatuur en daglengte, als
aan andere factoren is voldaan. Er treden echter bij de ontwikkeling
enige morfologische veranderingen op, die als aanwijzingen kunnen
worden beschouwd, dat de plant reeds in het generatieve stadium is
overgegaan. Zo zien wij b.v., dat nadat de aar is gevormd, de halm gaat
doorschieten en de vorming van nieuwe spruiten tot stilstand komt. De
beste manier echter om de opeenvolgende stadia, die het groeipunt tot
de vorming van de aar doorloopt te vervolgen, is het uitprepareren van
het groeipunt.
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Bij het ras Hindi, zoals dit onder de hiervoor genoemde omstandig
heden werd opgekweekt, vond de overgang van het vegetatieve naar
het generatieve stadium 3 tot 5 weken na de kieming plaats, toen ten
minste reeds 3 tot 4 bladeren zichtbaar waren. In dit stadium begint de
groeitop, die tot dit moment nog volledig door jonge, onontwikkelde
blaadjes is bedekt, zich snel te verlengen (fig. 1). Tezelfdertijd valt ook
de verlenging van de vegetatieve hoofdas waar te nemen, ofschoon het
nog niet bekend is of deze verlenging gelijktijdig dan wel voor de ver
lenging van de groeitop plaats vindt. Op de verlengde groeitop worden
nog wel bladprimordia aangelegd, maar deze komen niet tot ontwikke
ling..
Tijdens dit stadium - en misschien ook even er voor - kon worden
waargenomen, dat het proces van overgang van vegetatief naar genera
tief stadium onder invloed van bepaalde uitwendige factoren ook om
keerbaar is. Wanneer b.v. tarweplanten in dit stadium, waarin de over
gang van vegetatieve naar generatieve ontwikkeling juist wordt inge
luid, van de lange dagomstandigheden (16 uren daglengte) werden
overgebracht in een korte dag (7 uren daglengte) nam het aantal door
de plant gevormde bladeren weer toe tot hetzelfde aantal als bij plan
ten, die voortdurend bij korte dagomstandigheden waren opgekweekt.
Dit betekent, dat de plant weer zijn vegetatieve groei had hernomen.
Het niet tot ontwikkeling komen van de bladprimordia op de ver
lengde groeitop staat in rechtstreeks verband met de vorming van de
zijknop-primordia, waaruit zich later de zijaartjes zullen ontwikkelen.
De vorming van deze zijknop-primordia kan het eerst worden onder
kend door het verschijnen van zeer kleine uitstulpingen in de oksels
van de bladprimordia. Deze uitstulpingen ontwikkelen zich geleidelijk
tot het stadium van de zgn. „double ridge" is bereikt (fig. 2). Is dit
„double ridge" stadium eenmaal bereikt, dan is ook de omkeerbaar
heid van het ontwikkelingsproces van vegetatief naar generatief stadium
niet meer mogelijk. Wanneer de tarweplant in dit stadium onder on
gunstige omstandigheden t.a.v. daglengte of temperatuur wordt ge
bracht, schijnt dit nog slechts een vertraging in de ontwikkeling van de
aar te kunnen bewerkstelligen, maar het gemiddelde aantal door de
plant gevormde bladprimordia blijft praktisch constant.
Bij het voortschrijden van de aarontwikkeling gaan de oorspronke
lijke bladprimordia spoedig schuil onder de zich snel ontwikkelende
aartjesprimordia, vooral in het midden van de aar. De onderste blad
primordia blijven naar verhouding het langst zichtbaar. Bovendien is
gebleken, dat aan deze basale bladprimordia vrij duidelijk een „voet"
en een „top" van het blad zijn te onderscheiden.
Belangrijk is ook het door verschillende onderzoekers waargenomen
feit, dat de ontwikkeling van de aartjes verschillend is in verband met
hun plaats. De aartjes, die juist boven het midden van de aar zijn ge
plaatst, vertonen de snelste ontwikkeling. Echter vertoonde in sommige
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gevallen het topaartje een even vlugge of zelfs vluggere ontwikkeling
dan de overige zijaartjes.
De differentiatie van kelk- en kroonkafjes begint onder aan de aar en
schrijdt geleidelijk naar de top voort. In de oksel van elk kroonkafje be
vindt zich een celweefsel, waaruit zich de eigenlijke bloemdelen ontwik
kelen. De differentiatie van dit weefsel tot de bloemdelen verloopt even
eens van de onderste kroonkafjes naar de bovenste. Dit betekent echter
niet, dat alle kroonkafjes op de as van een aartje worden gevormd, voor
dat de differentiatie van de bloemdelen begint. Bij het ras Hindi begint
de differentiatie van de eerste bloem, nadat het derde of het vierde kroon
kafje is gevormd. Het aantal bloempjes, dat aan de as van ieder aartje
wordt gevormd, is afhankelijk van de plaats van het aartje in de gehele
aar, maar het kan niettemin verschillend zijn bij aartjes die ongeveer in
dezelfde positie verkeren. Het is wel gebleken, dat het totaal aantal
bloempjes, wat bij eenzelfde ras werd geteld, duidelijk afhankelijk is
van de uitwendige omstandigheden waaronder de plant is gegroeid. In
dit verband dient er op gewezen te worden, dat niet alle bloemprimordia, die in de oksels van de kroonkafjes zijn aangelegd, tot ontwikkeling
komen. De beschrijving van de bloemontwikkeling valt echter buiten
dit opstel; hiervoor zij verwezen naar de beschrijving van de morfo
logische ontwikkeling van de graanbloem in de desbetreffende hand
boeken.
4. NABESCHOUWING
Met betrekking tot de ontwikkeling van de tarweplant van het vege
tatieve naar het generatieve stadium dient men onderscheid te maken
tussen de beide volgende fasen :
A. de inductieve of inleidende fase
B. de consoliderende fase
De eerste fase treedt in de plant op onder de invloed van bepaalde
omstandigheden, die over het algemeen in de natuur worden gereali
seerd door de opeenvolgende afwisseling van dag en nacht met ver
schillende lengte en temperatuur gedurende de verschillende jaarge
tijden. Deze omstandigheden konden eveneens kunstmatig worden
verwezenlijkt door de planten onder gecontroleerde omstandigheden
van temperatuur en fotoperiodiciteit te laten groeien. Onder voor de
plant gunstige omstandigheden kan de ontwikkeling van het vegetatieve
naar het generatieve stadium plaats vinden zonder enige uitwendige
morfologische aanwijzing. Hierdoor is het praktisch onmogelijk om
met juistheid aan te geven op welk moment de inleidende fase begint
en hoe lang deze duurt. In feite wordt gedurende deze fase de fysio
logische overgang van het vegetatieve naar het generatieve stadium ver
wezenlijkt en volgens LYSENKO (1928) verloopt deze overgang volledig
onafhankelijk van de vegetatieve groei van de plant.
De consoliderende fase volgt direct op de inductieve fase en is mor
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fologisch te onderkennen door de veranderingen in het topweefsel,
zoals deze hiervoor reeds werden beschreven en die in het algemeen
eindigen met de vorming van de rijpe aar. Hierbij dient op het zeer be
langrijke feit te worden gewezen, dat de uitwendige omstandigheden
die voor een goed verloop van deze fase vereist worden, aanzienlijk
verschillen van die, welke voor de inductieve fase noodzakelijk zijn.
Bovendien is de plant tijdens de consoliderende fase gevoeliger voor
bijkomende factoren, zoals lichtintensiteit, bemesting, enz. In dit op
zicht kan de consoliderende fase worden beschouwd als een bepaalde
vorm van vegetatieve groei. In het licht van deze factoren is de veelal
vermeende tegenstelling tussen het vegetatieve en het generatieve sta
dium in werkelijkheid teruggebracht tot een tegenstelling tussen twee
verschillende vormen van vegetatieve groei. Deze tegenstelling is hoofd
zakelijk het gevolg van een felle concurrentie om de voedingsenergie,
waarvan de distributie althans ten dele door een hormoonachtige stof
schijnt te worden beheerst.
Wat de omkeerbaarheid van de overgang van het vegetatieve naar
het generatieve stadium betreft, lijkt het waarschijnlijk dat het eerste
deel van de consoliderende fase zeker even gevoelig is voor een be
ïnvloeding van fotoperiodiciteit en temperatuur als de inductieve
fase zelf. Indien echter dit stadium onder gunstige omstandigheden
met goed gevolg is doorlopen, is de omkeerbaarheid van het proces on
mogelijk geworden. Indien de plant anderzijds echter gedurende deze
periode van haar ontwikkeling is blootgesteld aan ongunstige om
standigheden, kan het zijn dat zij haar vegetatieve groei herneémt, het
geen tot uiting komt in de vorming van nieuwe bladeren en spruiten.
In een dergelijk geval wordt de inleidende fase voor de overgang van
het vegetatieve naar het generatieve stadium, die fysiologisch reeds in
de plant was verwezenlijkt, door de nieuw optredende, ongunstige
omstandigheden ongedaan gemaakt.
Wij hebben bij ons onderzoek vast kunnen stellen, dat de ontwikke
ling van de aar tot het stadium van bloeirijpheid gepaard gaat met het
doorgroeien (het schieten) van de halm. Deze waarneming ondersteunt
dus de conclusie, dat de vorming van de aar als zodanig de vegeta
tieve groei niet volledig uitschakelt. Het ligt meer voor de hand aan te
nemen, dat de energie, die eerst werd gebruikt voor de vorming van
nieuwe spruiten en bladeren, tijdens de generatieve periode wordt ge
stuwd in de richting van aarontwikkeling en stengelgroei.
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Summary
THE TRANSITION FROM THE VEGETATIVE TO THE REPRODUCTIVE
STAGE IN WHEAT
The aim from this study is to throw some light on the transition of the shoot apex
from the vegetative to the reproductive stage with special reference to the reversal
process. For this study the seeds were grown in sand culture under controlled con
ditions of temperature and day length in the Laboratory of Plant Physiological Re
search at Wageningen.
Concerning the development of the plant from the vegetative to the reproductive
stage two phases have been distinguished : a. the phase of induction, and b. the exe
cutive phase.
The first phase takes place under certain conditions which are generally fulfilled in
nature by the sequence of day and night with different length and different tempera
ture during different seasons of the year. This phase, in fact, represents the physio
logical transition from the vegetative to the reproductive stage.
The executive phase is subsequent to the induction phase and could be recognized
morphologically by the changes in the apical meristena, which generally ends with
the formation of the mature spike.
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Concerning the reversal process, it seems probable that the first part of the execu
tive stage is rather sensitive to photoperiodism and temperature as well as the induc
tion phase itself. If, however, this part is successfully passed under favourable con
ditions, the reversal process becomes impossible. If the plant, on the other hand, is
subjected to unfavourable conditions during this part of its life, it is expected that it
reassumes its vegetative growth by developing new leaves and tillers. In such a case,
the induction which has already been fulfilled in the plant, is hindered by the new
unfavourable conditions prevailing.
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DE GRONINGER GRAANBEURS
GESCHIEDENIS EN BETEKENIS
H. H. GARRELDS
Voedselcommissaris voor de provincie Groningen
(Summary see p. 57)
Van Lauwerszee tot Dollard tou,
Van Drente tot aan't Wad,
Doar gruit, doar bluit ain wonderlaand
Rondom ain wondre stad.
(Grunnens laid)

Deze „wondre stad", Groningen, is ontstaan in de elfde of twaalfde
eeuw, op de punt van de Drentse Hondsrug, op de plaats waar de
Hunze en de Drentse Aa samenvloeien, om als Reitdiep naar de
Lauwerszee te stromen. Vóórdien, op het eind van de achtste eeuw
wordt reeds gesproken van bloeiende dorpen temidden van bomen,
gebouwd op terpen, welke voorkwamen in het gebied tussen Lauwers
zee en Dollard. In tegenstelling tot de stad, waar de Drent zich nestel
de, stond het gebied tussen Lauwerszee en Dollard, de Ommelanden,
onder Friese invloed. Uit de onderlinge wrijving tussen Fries en Drent,
uit de vestiging van beide in het zich krachtig ontwikkelende Gronin
gen, uit de wederzijdse handelsbetrekkingen vermengd met markttwist en rasvete, ontwikkelde zich in de veertiende eeuw de toestand,
welke in de vijftiende eeuw de stad Groningen meer en meer de heer
schappij verzekerde over haar Friese omgeving, waar de bronnen van
haar handelswelvaart lagen. Omstreeks 1490 bereikte deze heerschap
pij haar hoogtepunt; de krachtige koopliedenstand handelde in de
landbouwprodukten van de Ommelanden met Friesland over de
Eems, met Holland over de Zuiderzee, het Westfalenland, met Dene
marken, met de Oostzeelanden en met de grote Hanze.
In de veertiende eeuw heeft de stad, Hunsingoo en Fivelgoo reeds
onder zich doen bukken, en in de vijftiende eeuw heeft zij haar macht
gevestigd over het Oldambt, Westerwolde, Ooster- en Westergoo.
Was Groningen door haar gunstige ligging als door de natuur aan
gewezen tot een marktplaats, daarnaast is ook het beleid van het stads
bestuur een belangrijke faktor geweest in haar ontwikkeling tot han
delsstad. Het stadsbestuur had steeds een open oog voor de belangen
van de handel, vooral van de graanhandel. Voor de oorsprong van deze
handel moeten wij zeker terruggaan tot de vijftiende eeuw, tot de be
palingen van het „Stapelrecht". Reeds in zeer vroege tijd had Gronin
gen zich een stapelrecht aangematigd. De stad moest de stapelplaats
worden voor alle ommelandse Produkten; uitvoer naar buiten mocht
niet anders dan over de Groningse markt geschieden.
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Omstreeks 1430 vaardigde de Raad een ordonnantie uit, waarbij aan
ieder niet-burger van Groningen handel in de Ommelanden werd ver
verboden, tenzij hij te Groningen „buurmaal" en „gildrecht" had ge
wonnen. Deze ordonnantie van hernieuwde stapelbepaling werd niet
lang streng toegepast; zij werd in haar geheel nooit door de Omme
landen erkend. De Ommelander kon dus ook vrij granen uit de land
streek uitvoeren.
Bij het verbond van 1473 stemden de Ommelanden er in toe, dat
geen ommelands koren uit haar landstreek zou worden uitgevoerd,
maar dat alle graan te Groningen ter markt moest worden gebracht.
Nu zal graan in de middeleeuwen voor de Ommelanden moeilijk een
handelsartikel kunnen worden genoemd, temeer daar er slechts weinig
werd verbouwd. Toch scheen het om velerlei redenen wenselijk, op dit
punt een algemeen, voor ieder geldend verbod van uitvoer af te kon
digen, voornamelijk opdat de stedelijke brouwerij zich steeds ver
zekerd zou kunnen houden van grondstoffen tegen niet te hoge prijs.
Daarnaast had het stapelrecht tot doel de vreemde handelaar uit te
sluiten uit het rondom om de stad liggende gebied. Zowel graanpolitiek als handelspolitiek speelden dus een rol.
Het stapelrecht is een bron van aanhoudende twist en processen ge
weest.
Politiek werd de macht van de stad beknot door Karei V in 1536.
Groningen werd een provinciestad in het nieuwe Bourgondische Rijk,
en behield alleen de zeer betwiste economische heerschappij over zijn
Ommelanden. Na het uiteenvallen van het Bourgondische Rijk werd
de stad in 1594 gedwongen tot het „traktaat van Reductie", waardoor
aansluiting bij de Republiek der Verenigde Nederlanden plaats vond.
Ook de Reductie beslechtte de geschillen tussen de Stad en Omme
landen niet; ommelander produkten moesten in de stad ter stapel wor
den gebracht; van buiten ingevoerde waren konden vrij worden ver
handeld. Bepaald werd, dat voor de goederen, wanneer zij ter stapel,
d.w.z. in de stad waren gebracht, een voormiddag aldaar markt moest
worden gehouden. Was aan deze verplichting voldaan, dan mochten
de goederen vrij worden uitgevoerd, wanneer een tol - „stapelrecht" was betaald, waarvoor een „stapelrechtscedul" werd afgegeven, welke
als vrijbrief voor uitvoer gold.
Niet alleen tussen Groningen en de Ommelanden bestonden ge
schillen inzake het stapelrecht; ook tussen Groningen en Appingedam
bestonden deze. Bij het vonnis van de Staten-Generaal van 3 juli 1615
werd ook aan Appingedam toegestaan Ommelander koren, dat binnen
de Dam ter markt was gebracht en verkocht, vrijelijk uit te voeren.
In het begin van de zeventiende eeuw schijnt de Groningse graan
handel wel het een en ander betekend te hebben, ook de handel in
graan, dat uit de Ommelanden kwam. De hoofdprodukten waren haver
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en gerst; rogge werd weinig verhandeld. De haveruitvoer was niet on
belangrijk. Wanneer in het land een algemeen verbod van uitvoer van
granen werd afgekondigd, werd in Stad en Lande steeds moeite ge
daan, hierop een uitzondering voor haver te krijgen.
De stadsregering deed alles, om, door het aanbrengen van facilitei
ten, de handel naar Groningen te lokken. De vaarwegen naar de Stad
werden aangelegd of verbeterd.
Aan de stadskorenmeters, welk instituut reeds in de zestiende eeuw
werd ingesteld, werd in 1616 een bepaalde plaats midden in de stad
aangewezen ; een instructie voor hun werk en het meetloon werd reeds
in de Raadsresoluties van het begin der zeventiende eeuw vastgesteld.
Alle granen in de stad moesten door een raadsheer en een hopman
worden genoteerd.
Bij resolutie van december 1649 werd aan de roggeverkopers toege
staan, hun koopwaar op de Grote Markt aan te bieden; de eerste offi
ciële beurs werd in de openlucht gehouden.
Het jaar 1680 bracht voor Groningen een geheel vernieuwde marktwetgeving. Er werden „tot beneficieringe van de commercie ende
negotie dezer Stadt ende tot gerijff van de burgeren ende ingesetenen
van Stadt ende Lande mitsgaders van de vreemde kooplieden twee ge
privilegieerde ende extraordinaris mercktdagen" gehouden: elke dins
dag en vrijdag. Ieder -[ burger, inwoner, vreemdeling - mocht deze
beide dagen zijn waren en koopmanschappen als tarwe, rogge, gerst en
haver - vrij ter markt brengen of - en dit was een belangrijke bepa
ling - „door een staal laten presenteren". Dat er naar staal mocht
worden verkocht was een grote vooruitgang. De stadsregering zag in,
dat verkopen op staal noodzakelijk was voor de beurshandel, die ze zo
graag binnen haar muren had.
Tezelfdertijd gaf de Raad een lastgeving aan de Stadsbouwmeester
„tot meerdere accomodatie en gerijff van de respective kooplieden een
Korenbeurse, te laeten oprichten en maeken". Er verrees echter geen
beursgebouw of iets dat er op leek. Naar het aangevoerde koren op de
marktdagen verkreeg het pleintje de naam van „Koornpleine", terwijl
het erbij gelegen voetpad de naam „Koornriepe" ontving. De open
luchtkorenbeurs is nimmer tot bloei gekomen.
In het midden van de achttiende eeuw verscheen weer een belangrijk
plakkaat van Burgemeester en Raad omtrent de graanhandel. „Om den
ingezetenen te lande en het debit van derzelver goederen en produkten
te meer te begunstigen, en alle doenlijk gemak toe te brengen, en de
uitheemsche cooplieden mede te animeren, om hier te kunnen koopen
en door onderlinge naaijver den hyslieden (landbouwers) de hoogste
markt te doen erlangen" wordt besloten, dat hier „een openbaere algemeene Beurs of vergaderplaats van cooplieden en handelaren in allerley zoorten van waaren en coopmanschappen, en inzonderheid ook van
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granen" zal worden gehouden. Een beursgebouw wordt nog niet opge
richt.
Op 19 maart 1774 werd op aandrang van de graanhandelaren, een
beurs aanbesteed, en de bouw aangenomen voor f 2700,—. Op 31 mei
van dat jaar werd het werk reeds opgeleverd. Het gebouw had de vorm
van een „houten loge", en heeft ruim een halve eeuw de Groningse
graanhandel gehuisvest. Op deze beurs - en nergens anders - mochten
die granen op staal verkocht worden, die „in natura" in de Ommelan
den aanwezig waren. Door het bouwen van een beurs werd de con
trole over het verhandelde koren gemakkelijker. Om de graanhandel te
bevorderen werd een zilveren korenschaal met het stadswapen uitge
loofd aan hem, die in een jaar tijds de grootste hoeveelheid graan had
uitgevoerd. Groningen was wel laat met het oprichten van een ge
bouw; Amsterdam verkreeg reeds een korenbeurs in 1616, Rotterdam
had er reeds een in 1597.
Hoewel in den beginne veel Ommelanders bezwaren hadden tegen
het houden van een beurs, omdat zij niet gedwongen wilden worden
hun graan op bepaalde dagen en uren te moeten verkopen, en in het
geheim veel partijen elders werden verkocht, getuigde de Stadsregering
reeds in 1780, dat de Beurs „boven alle verwagting floreerde". Een jaar
daarvoor waren zelfs 146 scheepsladingen graan uit de stad gevaren.
Deze bloei werd vooral veroorzaakt doordat de betekenis van Gro
ningen, als graanverbouwende provincie eigenlijk pas begonnen is in
de tweede helft van de achttiende eeuw, toen de veepest het omzetten
van groenland in bouwland sterk bevorderde en ook verschillende in
polderingen plaats vonden. In het laatst van de achttiende eeuw komt
er meer welvaart, de handel wordt vrij ; de revolutie maakte een eind
aan het stapelrecht.
In 1825 werd de eerste beurs afgebroken, en werd een groter stenen
gebouw gesticht. De graanhandel ging steeds vooruit, en weldra bleek
ook deze Beurs te klein. In 1865 maakte het tweede gebouw plaats voor
de huidige beurs, met veel glas en zijn kwasie klassiek front. Bij de
opening van dit gebouw hield de Burgemeester Mr. W. DE SITTER een
inwijdingsrede, waaraan wij het volgende ontlenen:
„Wanneer de plannen tot verbetering onzer gewestelijke scheep
vaartkanalen zullen zijn uitgevoerd, wanneer schepen van een grooter
charter dan tot hiertoe mogelijk was, hun ladingen in de hoofdplaats
van dit gewest zullen kunnen lossen en innemen, wanneer daardoor
meer vlaggen van vreemde natiën in onze havens zullen wapperen dan
thans, wanneer de stoom ons langs de ijzerbaan in alle richtingen zal
doen voortsnellen, wanneer geen plaatselijke tolliniën het binnenlandsch verkeer in Nederland meer zullen belemmeren- en gelukkig de
vervulling van die wenschen is ons verzekerd en ligt zelfs in geen ver
wijderde toekomst - dan zullen alle bronnen van volkswelvaart nog mil
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der kunnen vloeien en het tijdstip is nu reeds niet ver verwijderd, waar
op de ruime zaal van dit beursgebouw zal blijken niet te ruim te zijn."
Het front van de Beurs wordt gedragen door vier kolommen, terwijl
een drietal beelden het gebouw versieren. Ter weerszijden van de in
gang staan Neptunus, de god van de zee, en Ceres, de godin van de
landbouw. Boven van het gebouw kijkt Mercurius, de god van de
handel, over de ruime Vismarkt.
Hoewel het gebouw uit architectonisch oogpunt wel vele bezwaren
zal hebben en de O.-zijde van de A-kerk practisch voor het oog ver
bergt, is het door het goede licht bij uitstek een plaats om de monsters
van de aangevoerde partijen te beoordelen. De ligging in het centrum
der stad biedt vele voordelen. Toen het na de bevrijding in 1945 een
tijdlang leek, dat het huidige gebouw zou worden afgebroken en in het
wederopbouwplan van de stad zou worden opgenomen, pleitten het
College van Commissarissen van de Korenbeurs, de Bond van Gronin
ger Graanhandelaren, de Commissionairsvereniging en de Vereniging
„De Beurs" onmiddellijk bij B. en W. voor een voorname plaats van
de beurs in het centrum van de stad. De plannen tot verplaatsing van
het gebouw zijn nu eerst wel van de baan.
Indien wij de situatie van de laatste tijden bezien, kunnen wij con
stateren, dat van de in Groningen verbouwde granen, zaden en peul
vruchten, de produkten van het gehele Hogeland en een groot gedeelte
van het Oldambt, de Woldstreek en de Veenkoloniën ter beurze wor
den verhandeld. In dit verband moge worden opgemerkt, dat van de
totale graanoogst welke door de boeren in ons land wordt afgeleverd,
een 25 % afkomstig is uit de provincie Groningen (van haver 40 %).
Bovendien wordt zeker een 60 à 70 % van de granen en peulvruchten
uit de Noordoostpolder en een deel van de granen uit Drente en
Friesland hier ter beurze verkocht. Hoewel het niet eenvoudig is een
enigszins nauwkeurige berekening te maken, menen wij wel te mogen
aannemen dat jaarlijks zeker een f 55 à f 60.000.000,— aan boeren
partijen worden verhandeld. Daarnaast vinden zeer veel transacties
plaats tussen handelaren onderling en tussen de handel en de industrie.
In de jaren 1931 tot 1946 was tarwehandel niet mogelijk, terwijl de
overige granen en ook de zaden en peulvruchten van 1939 tot '46 ook
door de overheid werden ingenomen. Gelukkig is ook ten tijde van de
regeringsinname het instituut van de commissionairs gehandhaafd,
zodat, toen verkoop door boer aan handelaren in 1946 weer mogelijk
werd, de commissionairs klaar waren, hun oude werkzaamheden te
hervatten. Behalve in de kop van Friesland en thans in de N.O.-polder
treft men in het gehele land niet de commissionairs aan, zoals men ze
in de provincie Groningen kent. Zij treden op als vertrouwensman van
de boer en verkopen de partijen op eigen naam. De handelaar rekent af
met de commissionair, die aan de boer doorbetaalt onder aftrek van de
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FIG. I .

De Korenbeurs en de AaKerk in 1856 te Groningen.
Fig. I .
The Corn-Exchange and the
Aa-Church at Groningen in
the year 1856.

FIG. 2.

Een dinsdag in Groningen
vóór de Graanbeurs.
Fig. 2.
On Tuesday at Groningen be
fore the Corn-Exchange.

vastgestelde provisie. Veelal hebben de commissionairs ten aanzien van
de te bedingen prijs blanco volmacht. Hieruit spreekt wel sterk de ver
trouwensfunctie welke zij bekleden. Een verschijnsel dat wij de laatste
jaren in iets toenemende mate menen te mogen constateren, vooral bij
de jongere commissionairs, is dat van het „keurbod" en van „het ver
kopen tegen notering".
Het „keurbod" houdt in, dat de commissionair het bod van de han
delaar in principe wel accepteert, maar dat de boer de uiteindelijke
beslissing heeft. Het „verkopen tegen notering", betekent dat de com
missionair akkoord gaat met de verkoop, welke plaats vindt tegen de
hoogste notering welke die dag tot stand komt. In beide gevallen tellen
deze partijen niet mee bij het vaststellen van de noteringen. Naar onze
mening spreken in deze gevallen het gemis aan vakbekwaamheid van
de commissionair en een onjuiste verhouding tot de boer mee tot het
volgen van deze o.i. minder juiste handelwijze. Het zou van veel be
lang zijn de vak- en handelskennis van de jongere commissionairs - de
goeden niet te na gesproken - te verhogen.
In het gebied, waar de commissionairs werken hebben de coöpera
ties voor de afzet van granen, zaden en peulvruchten practisch geen be
tekenis.
Het grote voordeel van de beurs - waar dagen voorkomen met meer
dan 1500 bezoekers - is, dat men hier een volledige uitwisseling van
vraag en aanbod heeft. Door het grote aantal handelaren, ook uit Hol
land en andere gebieden, zijn prijsafspraken tussen de handel niet
mogelijk. De in Groningen gevestigde vemen verrichten vooral voor
de handelaren buiten de provincie een belangrijke taak.
Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, wordt elke
koop of verkoop van granen, zaden en peulvruchten geacht te hebben
plaats gehad op de condities van de Groninger Graanbeurs, wanneer
de verkoop heeft plaats gehad door een commissionair, lid van de ver
eniging „De Beurs" te Groningen. Deze condities houden bepalingen
in omtrent de levering, betaling, kwaliteitscontrole en arbitrage. De
hiervoren genoemde vereniging „De Beurs" is sinds 1878 de enige ver
eniging, die de belangen van verkopers en kopers aan de Groninger
Beurs behartigt en telt onder haar leden handelaren, commissionairs
en landbouwers. Naast het vaststellen van de condities verzorgt de
vereniging de officiële notering op de beursdagen; deze notering houdt
in: „levering stad Groningen" en is „inclusief commissionairspro
visie". De vaststelling van de noteringen vindt plaats door een paritair
uit handelaren en commissionairs samengestelde commissie. De note
ringen zijn waardebepalend voor de inlandse granen voor het gehele
land, waar men nergens een beurs in deze vorm en met dergelijke om
zetten aantreft. Wat Rotterdam voor de buitenlandse granen betekent,
is Groningen voor de inlandse.
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Was voor een vijfentwintigtal jaren de graanhandel grotendeels
geconcentreerd in de stad Groningen, waar ook de graanpakhuizen
waren gelegen, de laatste tijden zijn ook vele pakhuizen in de produktiecentra in de provincie verrezen. Het voordeel hiervan is dat de
vrachten voor de aanvoer, welke thans veel per auto geschiedt, lager
zijn. Bij afvoer naar de consumptiegebieden, veelal per schip, zijn deze
echter iets hoger. De partijen worden in het algemeen wel op de beurs
gekocht.
Deze verplaatsing van de pakhuizen bracht met zich mede, dat het
instituut van beëdigde meter-wegers in de stad Groningen, dat meer
dan 350 jaar heeft bestaan, in 1947 werd geliquideerd. De aan deze
weging verbonden kosten brachten voor de stad-Groningse handelaren
een ongelijke concurrentie-positie met zich mede, wat te begrijpen
valt als we weten dat de winstmarges op granen zich in het algemeen
om bedragen van f 0,10 tot f 0,25 per xoo kg bewegen. Over het tijdvak
van 1868-1945 werd door het Corps beëdigde meter-wegers gemid
deld 133.000.000 kg per jaar gewogen.
De Groninger Korenbeurs en alles wat daarmee samenhangt is een
belangrijke peiler van het leven en de bedrijvigheid van de stad Gro
ningen. Verwacht mag worden dat het Gemeentebestuur niets zal na
laten om de outillage van het gebouw aan de hoogste eisen te laten vol
doen.
Voor de toekomst zouden nog veel grotere mogelijkheden aanwezig
zijn, de afstand Groningen-Bremen en Groningen-Utrecht is onge
veer gelijk; het gebied ten oosten van Groningen in Duitsland is
momenteel in ontginning. Een vrijer handelsverkeer en betere verbin
dingen zijn voor een verdere ontwikkeling een eerste vereiste.
Voor de graanverbouwende boeren in Groningen - en zelfs in ge
heel Nederland - voor de graanhandel en voor de stad Groningen is de
beurs van uitermate grote betekenis. Laten zij haar in ere houden.
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Summary
THE HISTORY OF THE CORN-EXCHANGE AT GRONINGEN
In the Middle Ages only few cereals, mostly barley and oats, were grown in the
province of Groningen. In this connection corn trade was not very important, and
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took place on a square in the city of Groningen in the open air. The first Corn-Ex
change was built in 1774, when in the second half of the 18th century, as a result of
the rinderpest, pastures were converted to arable land, and the growing of cereal crops
became gradually more important. In 1825 the wooden Corn-Exchange was replaced
by a stone building (see figure 1), but soon this building too proved to be too small,
and in 1865 the present Corn-Exchange was built (see figure 2). Now in this building
yearly lots of grain with a total value of 55 till 60 millions of guilders are sold. On
some days the Corn-Exchange is visited by more than 1500 visitors. The advantage
of this institution is the full exchange of supply and demand. Its quotations are lea
ding for the valuation of the home-grown cereals of the whole country.
What the Corn-Exchange at Rotterdam means for the imported grains, is the posi
tion of the Corn-Exchange at Groningen with reference to the home-grown cereals.
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DE BAKKWALITEIT VAN DE IN NEDERLAND
VERBOUWDE TARWERASSEN. OOGST 1954
Ir. E. K. MEPPELINK
(Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek T.N.O., Afdeling Graan-,
Meel- en Broodonderzoek, Wageningen)
(Summary see p. 65)

X. INLEIDING

Door het Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek T.N.O., afd.
Graan-, Meel- en Broodonderzoek wordt sinds 1946 jaarlijks een
onderzoek ingesteld naar de bakkwaliteit van een aantal inheemse
tarwerassen. In overleg met het Instituut voor Rassenonderzoek wordt
hiertoe een keuze gedaan uit het rassensortiment, terwijl door bemid
deling van het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek
de tarwemonsters, afkomstig van interprovinciale proefvelden, worden
ontvangen. De belangrijkste resultaten van dit bakwaarde-onderzoek
worden periodiek gemeld en zijn te vinden in de Cocobro-Jaarboekjes
( 1 .2, 3 , 4 ) Het navolgende verslag handelt over de resultaten verkregen aan
monsters van oogst 1954. Het bakwaarde-onderzoek beperkte zich tot
het ongebuilde meel, dat gebruikt wordt voor de bereiding van bruin
brood en volkorenbrood.
2. HET ONDERZOCHTE MATERIAAL
De volgende roodzadige rassen werden onderzocht :
Wintertarwe
Zomertarwe
Heine's VII
Peko
Leda
Strube's 4090
Werla
Carsten's VI
Van deze rassen zijn Werla en Strube's 4090 sinds enige jaren in
beproeving bij het I.V.R.O.; Strube's 4090 (Carpo) heeft inmiddels als
nieuw ras zijn intrede gedaan in de 31ste Beschrijvende Rassenlijst
voor Landbouwgewassen 1956.
De monsters werden ontvangen van de volgende proefvelden :
NNH 1615 en 1667 (Wieringermeerpolder, proefboerderij te Wieringerwerf)
ZZH 747 en 758 (Zuid-Holland, proefboerderij Z.H.E. te Westmaas)
NGr 1877 en 1911 (Groningen, proefboerderij te Nieuw-Beerta)
VoNOP 333 en 395 (Noordoostpolder, proefboerderij ,,De Kande
laar" te Marknesse)
ZL 1776 (Limburg, proefboerderij „Hoosterhof" te Beesel)
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3- METHODEN VAN ONDERZOEK

De beoordeling van de bakwaarde der rassen wordt gebaseerd op de
resultaten, verkregen van gestandaardiseerde bakproeven. Omtrent de
verschillende factoren, die op het bakproces van invloed zijn en waar
mee bij de standaardisatie rekening dient te worden gehouden, wordt
verwezen naar het artikel van BROEKHUIZEN (5).
Na vermaling van het tarwemonster in de BÜHLER laboratorium
molen, werden van het ongebuilde meel broden van ca. 400 g gebak
ken, overeenkomend met een droge stof van ten minste 240 g. Aan het
meel werden de volgende doses kaliumbromaat als bakverbetermiddel
toegevoegd: o (blanco), 30 en 60 mg bromaat per kg meel; elk der drie
genoemde bakproeven werd met 3 broden uitgevoerd.
Bij de beoordeling van het bakresultaat wordt gelet op het brood
volume en de „overige broodeigenschappen". Het broodvolume wordt
gemeten volgens de koolzaadverdringingsmethode (8). Onder de
„overige broodeigenschappen" wordt verstaan:
1. de kleur van de korst
2. de stand en scheuring van het brood
3. de kruimstructuur
4. de kruimkleur.
Het waarderingscijfer van deze „overige broodeigenschappen"
wordt verkregen als de som van puntenwaarderingen van elk der vier
genoemde eigenschappen afzonderlijk; het waarderingscijfer dat hier
bij maximaal bereikt kan worden is 27. Tevens werd het brood met de
hand beoordeeld op eventuele klefheid van de broodkruim; de ge
bruikte waarderingsschaal loopt van o (zeer klef) tot en met 4 (niet
klef).
Aangezien de ongunstige weersomstandigheden tijdens de tarwe
oogstperiode in 1954 bevorderlijk waren voor het optreden van schot,
is van elk monster eveneens het a-amylasegehalte bepaald. Toegepast
werd een viscosimetrische bepaling, berustend op de mate van zetmeelvervloeiing, welke toegeschreven wordt aan a-amylase. Het ge
halte van a-amylase wordt hierbij uitgedrukt in HosKAM-eenheden
(6).

4. DE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK

a. Broodvolume en „overige broodeigenschappen"
Na wiskundige bewerking van de gegevens, verkregen uit de bak
proeven, kon worden vastgesteld, dat de bakeigenschappen niet sig
nificant beïnvloed werden door de standplaatsverschillen (bodem en
klimaat) en door de volgorde, waarin de monsters onderzocht werden.
Dat standplaatsverschillen hun invloed kunnen doen gelden is duide
lijk. Het is echter bekend, dat tijdens langdurige opslag van tarwe een
merkbare verandering in bakeigenschappen kan plaatsvinden (7). Aan59

TABEL I. BROODVOLUME IN ML PER IOO G MEEL. RASGEMIDDELDEN VAN TARWE, OOGST

1954
Table 1. Loaf volumes (ml per 100 g wholemeal) for the 1954 crop
Winter tarwe

Zonder bromaat

30 mg bromaat/kg

60 mg bromaat/kg

Winter wheat varieties

Without bromate

bromate per 1 kg meal

bromate per 1 kg meal

318 (100)
352 (100)
364 (100)
375 (100)

326 (102,s)
372 (105,7)
383 (105,2)
392 (104,5)

335 (105,3)

326 (100)
353 (100)

334 (102,5)
367 (104,0)

338 (103,7)
366 (103,7)

Heine's VII
Leda
Werla
Carsten's VI

....

393 (i",6)
392 (107,7)
389 (103,7)

Zomertarwe
Spring wheat varieties

Peko
Strube's 4090 ....

TABEL 2. WAARDERINGSCIJFER DER „OVERIGE BROODEIGENSCHAPPEN". RASGEMIDDELDEN VAN TARWE, OOGST 1954

Table 2. Total evaluation of the other loafproperties (colour of the crust, general
appearance and break shred, crumb texture and colour of the crumb) for the
19S4 cr°P

30 mg bromaat/kg

60 mg bromaat/kg

Wintertarwe

Zonder bromaat

Winter wheat varieties

Without bromate

bromate per 1 kg meal

bromate per 1 kg meal

7,°

12,1
12,2
12,2

7,8
13,3
14,0
13,4

8,5
14,5
15,0
13,0

6,5
13,3

7,5
14,3

8,0
14,7

Heine's VII
Leda
Werla
Carsten's VI ....
Zomertarwe
Spring wheat varieties

Peko
Strube's 4090 ....

gezien het uitvoeren van bakproeven een tijdrovende bezigheid is en
er gedurende het bakonderzoek der tarwemonsters, oogstjaar 1954,
een periode van 6 weken gelegen was tussen het bakken van het eerste
en het laatste monster, scheen het mogelijk, dat de volgorde van het
onderzoek een zekere invloed zou uitoefenen op de bakresultaten. De
ze ongewenste invloed bleek in het onderhavige geval niet significant
aanwezig te zijn.
Gezien de afwezigheid van genoemde significante verschillen kon
den op eenvoudige wijze voor alle rassen onderling vergelijkbare ras
gemiddelden berekend worden. In Tabel 1 en 2 worden deze gemid
delden vermeld voor het broodvolume en voor het waarderingscijfer
der „overige broodeigenschappen", bij de doseringen 0-30 en 60 mg
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kaliumbromaat per kg meel. Tevens zijn deze gegevens in fig. i over
zichtelijk weergegeven, op soortgelijke wijze als dit voor oogst 1952 en
1953 in de laatstverschenen Cocobro-Jaarboekjes is geschied (3, 4).
Beziet men fig. 1 dan valt allereerst op, dat het bromaatefFect (d.i.
het verbeterend effect door toevoeging van kaliumbromaat) op het
broodvolume vrijwel parallel loopt met dat op de „overige brood
eigenschappen". Weliswaar liggen voor elk ras de beide lijnen niet op
overeenkomstig niveau, paarsgewijs lopen de lijnen nagenoeg even
wijdig. Deze correlatie is wel begrijpelijk, wanneer men bedenkt dat er
zeker verband bestaat tussen het broodvolume en b.v. de eigenschap
pen : stand en scheuring, alsmede kruimstructuur.
0

30

BROMAATOOSIS
60

0

30

BROMAATOOSIS
60

FIG. I. Broodvolume (in ml per 100 g meel) en „overige broodeigenschappen"

(waarderingscijfer) van inheemse tarwerassen, oogst 1954, met toevoeging
van 0-30 en 60 mg bromaat per kg meel.
Fig. i. Left: loaf volumes (ml per 100 g whole meal) and right: total evaluation of the
other loafproperties (colour of the crust, general appearance and break shred,
crumb texture and colour of the crumb) of several home-grown wheat varieties of
the 1954 crop, with addition of 0-30 and 60 p.p.m. potassium-bromate.

Aangaande de grootte van het bromaatefFect ziet men een duidelijk
verschil tussen de onderzochte rassen. Enerzijds yertonen de rassen
Leda, Werla, Heine's VII en Peko een meer of minder sterke toene
ming bij een stijgende bromaatdosering, anderzijds reageert vooral
Carsten's VI, en in zekere mate Strube's 4090, negatief op de 60 mg/kg
bromaatdosis : men kan hier van een overdosering spreken. Gunstig is
dit oogstjaar het bromaateffect op het nieuwe ras Leda gebleken.
Om te komen tot een eindwaardering worden het broodvolume en
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de „overige broodeigenschappen" tezamen in beschouwing genomen.
Uit fig. i blijkt reeds, dat de onderzochte rassen hierbij in twee groe
pen zijn te verdelen, nl. de groep Leda, Werla, Carsten's VI en
Strube's 4090, wier bakkwaliteit op een hoger niveau is gelegen dan die
van de groep Heine's VII en Peko. Inderdaad wordt door statistische
berekeningen bevestigd, dat de verschillen tussen beide groepen signi
ficant zijn. Wil men de tarwerassen een cijfer geven voor de „bak
kwaliteit voor bruinbrood", zoals dat in de Beschrijvende Rassenlijsten
voor Landbouwgewassen geschiedt, dan wordt de eerste groep (Leda,
Werla, Carsten's VI en Strube's 4090) gewaardeerd met 66 en de groep
Heine's VII en Peko met 6.
Er zij op gewezen, dat Heine's VII en Peko - beide rassen met een
geringe bakwaarde - de laatste jaren het meest in Nederland verbouwd
worden. Tezamen namen deze rassen in 1954 ruim 73% en in 1955
zelfs 92 % van het totale tarwe-areaal in.
b. Klefheid van de broodkruim
Een belangrijk probleem in de landen van NW-Europa is het op
treden van schot. Regenachtig weer tijdens de oogstperiode bevordert
deze voortijdige kieming van de korrel, terwijl hierbij uiteraard ook de
mate van schotresistentie der tarwerassen een rol speelt. Het is b.v. be
kend, dat in het algemeen de roodzadige tarwerassen een grotere schot
resistentie bezitten dan de witzadige.
Tijdens de kieming hebben in de korrel biochemische veranderingen
plaats, die de bakkwaliteit ongunstig kunnen beïnvloeden. Dit is
hoofdzakelijk te wijten aan de aanwezigheid van het enzym a-amylase,
dat gedurende de kieming aanzienlijk in concentratie toeneemt. Een te
hoog gehalte aan a-amylase veroorzaakt tijdens het rijs- en bakproceste
sterke afbraak van het zetmeel, hetgeen klefheid van de broodkruim
ten gevolge heeft. Het is duidelijk, dat bij het onderzoek op bakkwali
teit van schottige tarwe niet alleen het broodvolume en de „overige
broodeigenschappen" beschouwd moeten worden, doch ook de klef
heid van het brood. Immers, ondanks een voldoende volume kan het
brood minderwaardig zijn door zijn klefheid.
De weersomstandigheden ten tijde van de tarweoogst in 1954 waren
bevorderlijk voor het optreden van schot. De meesten van de door ons
ontvangen monsters vertoonden geen zichtbaar schot, de mogelijkheid
van verborgen of latent schot was echter ruimschoots aanwezig. Der
halve werden de tarwemonsters onderzocht op het a-amylasegehalte van
het meel en op de klefheid van het uit dit meel vervaardigde brood.
In fig. 2 is het verband weergegeven tussen het a-amylasegehalte,
uitgedrukt in HoSKAM-eenheden, en de broodwaardering volgens klef
heid. Reeds eerder is gebleken dat deze laatste een significante corre
latie vertoont met de logarithme van het a-amylasegehalte, ni. r = 0,75
± 0,10 (6).
62
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AMYLASE GEHALTE

BROODWAARDERING
VLGS. KLEFHEID

Verband tussen a-amylasegehalte (in H.E.) en broodwaardering
volgens klefheid. Rasgemiddel
den van tarwe, oogst 1954.
Fig. 2. Correlation between alpha-amylase content (in Hoskam units) and
stickiness of bread crumb, for the
1954 crop.

FIG.

SCHOTRESISTENTIE
VLGS. RASSENL'JSr

FIG. 3. Verband tussen tx-amylasegehal-

te (in H.E.) en schotresistentie.
Rasgemiddelden van tarwe,
oogst 1954.
Fig. 3. Correlation between alpha-amylase content and resistance to
sprouting in the ear, for the 1954
crop.

Hoe hoger het gehalte aan a-amylase in het meel, des te kleffer is de
broodkruim. Inderdaad werd dit voor de tarwemonsters, oogstjaar
1954, bevestigd: tussen beide grootheden werd een correlatiecoëffi
ciënt berekend van r = 0,77 ± 0,08. Hierbij, evenals bij de beoorde
ling van fig. 2, dient in aanmerking te worden genomen, dat de hand
beoordeling van de klefheid uiteraard geen exacte meetmethode is.
In fig. 2, welke betrekking heeft op de rasgemiddelden, komen ver
schillen tussen de onderzochte rassen naar voren, die samenhangen
met de meerdere of mindere schotresistentie dezer rassen. Om dit aan
schouwelijk te maken is in fig. 3 het verband weergegeven tussen het
a-amylasegehalte en het cijfer voor schotresistentie, dat in de Beschrij
vende Rassenlijst voor Landbouwgewassen 1955 is opgenomen voor
de betreffende rassen.
Door vergelijking van de figuren 2 en 3 kan men trachten voor
Werla en Strube's 4090, die niet in deze rassenlijst staan vermeld, de
cijfers voor schotresistentie te voorspellen; op deze wijze zou Strube's
4090 het cijfer 5-6 en Werla het cijfer 8 krijgen. Hoewel het aantal
punten in de grafiek gering is, blijkt uit fig. 3 het gemiddelde a-amy
lasegehalte der onderzochte rassen vrij goed overeen te stemmen met
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de algemene ervaring omtrent hun resistentie tegen zichtbaar schot.
Tevens blijkt hieruit dat het gehalte aan a-amylase een redelijke maat
staf is voor het optreden van schot, i.e. verborgen schot (6).
Uit het voorgaande komt de belangrijkheid van het schotprobleem
duidelijk naar voren. Reeds bij verborgen schot, wanneer dus aan het
uitwendige der korrels nog niets is te bemerken, hebben in de korrel
dusdanige biochemische veranderingen plaats dat de bakkwaliteit
merkbaar beïnvloed wordt. Er ontstaat onder meer een ophoping aan
a-amylase, welke resulteert in een zekere klefheid van de broodkruim.
Wederom blijkt hieruit het belang om bij de tarweveredeling tevens de
nodige aandacht te besteden aan de schotresistentie.
5. SAMENVATTING
Evenals voorafgaande jaren werd het ongebuilde meel van een aan
tal inheemse tarwerassen, oogstjaar 1954, onderzocht op bakkwaliteit.
Volgens de resultaten der bakproeven, waarbij aan het meel kaliumbromaat was toegevoegd in doseringen 0-30 en 60 mg per kg meel,
konden de onderzochte rassen in 2 groepen verdeeld worden, nl. de
roep Leda, Werla, Carsten's VI en Strube's 4090 ( = Carpo), waarvan
et broodvolume en de waardering der „overige broodeigenschappen"
(stand en scheuring van het brood, kleur van de korst, kruimstructuur
en kleur van de kruim) op een hoger niveau lagen dan die van de groep
Peko en Heine's VII.
In verband met de mogelijke aanwezigheid van schot, werden de
meelmonsters onderzocht op het a-amylasegehalte en werd het brood
met de hand beoordeeld op klefheid van de broodkruim. Hoewel de
meeste tarwemonsters geen zichtbaar schot vertoonden, bleek het aamylasegehalte vaak dusdanig hoog te zijn dat tijdens het bakproces
een meer of minder kleffe broodkruim ontstond. Het a-amylasegehalte
bleek samen te hangen met de mate van schotresistentie der rassen.
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Summary
THE BAKING VALUE OF WHEAT VARIETIES GROWN IN THE
NETHERLANDS
In continuation of previous publications on this subject (1, 2, 3, 4), data are given
concerning the baking quality of whole meal from 6 home-grown wheat varieties of
the 1954 crop (see table 1 and 2); 0-30 and 60 mg potassiumbromate per kg whole
meal was added.
As a result of the baking tests the varieties under examination could be divided
into 2 groups, viz. the group of Leda, Werla, Carsten's VI and Strube's 4090
( = Carpo), of which the loaf volume and the evaluation of the other loaf properties
(colour of the crust, general appearance and break shred, crumb-texture and colour
of the crumb) were higher than those of the group of Peko and Heine's VII (see fig. 1).
Because the wet weather during the harvest could have stimulated sprouting in the
ear, the wheat samples were tested for alpha-amylase content and the loaves were
evaluated by hand on stickiness of the bread crumb. Though most of the wheat
samples showed no visible sprouting, the alpha-amylase content appeared to be in
most cases considerably high so that a sticky bread crumb resulted. The alpha-amy
lase content was correlated with the degree of varietal resistance to sprouting (see fig.
2 and 3).
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DE BAKKWALITEIT VAN DE IN NEDERLAND
VERBOUWDE TARWERASSEN. OOGST 1955
Ir. E. K. MEPPELINK
(Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek T.N.O., Afd. Graan-, Meelen Broodonderzoek, Wageningen)
(Summary see p. 82)

1. INLEIDING

Sedert een tiental jaren worden door de Afdeling Graan-, Meel- en
Broodonderzoek van het Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek
T.N.O. jaarlijks onderzoekingen verricht inzake de bakkwaliteit van de
in ons land verbouwde tarwerassen (5, 8, 9, n, 12, 13). In overleg met
het Instituut voor Rassenonderzoek wordt daartoe bepaald welke
rassen onderzocht zullen worden, terwijl door bemiddeling van het
Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek het benodigde
korrelmateriaal - afkomstig van interprovinciale veldproeven - wordt
ontvangen. Hierbij wordt ernaar gestreefd van elk der te onderzoeken
rassen monsters te verkrijgen uit de diverse belangrijke tarwegebieden
van ons land.
Het bakwaarde-onderzoek beperkte zich sinds 1950 tot het vast
stellen van de geschiktheid der rassen voor de bereiding van bruin
brood en volkorenbrood, hetgeen aan de hand van vergelijkende bakproeven met ongebuild meel wordt bepaald. In afwijking daarvan wer
den de monsters van oogst 1955 - d.m.v. bakproeven met bloem tevens onderzocht op meerdere of mindere geschiktheid voor de be
reiding van wittebrood.
2. HET ONDERZOCHTE MATERIAAL
De volgende rassen werden onderzocht:
wintertarwe
zomertarwe
Carsten's VI
Heine 13037
Leda
Heine 13161
Koga II
Staring
Panter
Carpo (Strube's 4090)
Hybrid 46
Dippe's Triumph
Cappelle Desprez
Een aantal van deze rassen wordt in de praktijk nog niet verbouwd,
doch is in beproeving bij het Instituut voor Rassenonderzoek. Zo wer
den de wintertarwerassen Hybrid 46 en Dippe's Triumph in 1955 voor
het eerst in de interprovinciale veldproeven opgenomen, terwijl Panter
zich als nieuw ras een plaats heeft veroverd in de 3 iste Beschrijvende
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Rassenlijst voor Landbouwgewassen 1956. Eveneens verkeren de
zomertarwerassen Heine 13037 en Heine 13x61 nog in het stadium van
beproeving, waarnaast Carpo en Koga II als nieuw, resp. als U-ras zijn
opgenomen in de Rassenlijst 1956. Al deze nieuwe rassen zijn roodzadig.
Opmerkelijk is het feit, dat de laatste jaren een steeds grotere plaats
in het Nederlandse rassensortiment wordt ingenomen door de roodzadige tarwerassen. Voor de bereiding van bruin brood en volkoren
brood geeft men in Nederland echter onmiskenbaar de voorkeur aan
witzadige tarwe.
Van de bovenvermelde wintertarwerassen werden monsters ont
vangen, afkomstig van de volgende interprovinciale proefvelden :
ZL 1810: Limburg, proefboerderij „Hoosterhof" te Beesel - leemhoudend zand
ZNH 416: Noord-Holland, Wed. S. v. d. Geest te Hoofddorp - klei
NNH 1725 : Wieringermeerpolder, proefboerderij te Wieringerwerf
- zavel
Z 1808: Zeeland, proefboerderij „De Scheidemonden" te Bruinisse
- zavel
NOP 1393: Noordoostpolder, kavel D 30, proefv. Directie Wieringermeer - lichte zavel
De monsters van vorengenoemde zomertarwerassen waren afkom
stig van de volgende interprovinciale proefvelden :
NNH 1749 : Wieringermeerpolder, proefboerderij te Wieringerwerf
- zavel
NGr 2016: Groningen, proefboerderij te Hornhuizen - lichte zavel
NOP 1398: Noordoostpolder, kavel D 30, proefv. Directie Wieringermeer - lichte zavel
3. METHODEN VAN ONDERZOEK
Elk tarwemonster werd onderworpen aan de volgende proeven:
I. Bepalingen aan de vermalen korrel
Nadat een hoeveelheid korrelmateriaal in de MIAG laboratoriumschrootmolen was vermalen, werden aan het schrootmeel de volgende
bepalingen verricht:
a. vochtgehalte: drogen gedurende ii uur in een vrij ventilerende
droogstoof bij 130 °C.
b. ruw-eiwitgehalte: bepaald volgens KJELDAHL in een PARNAS-WAG
NER apparaat (eiwitfactor 5,7).
c. gehalte aan prae-existerende maltose: volgens methode VAN DER
LEE (14) werd de in het schrootmeel aanwezige hoeveelheid redu
cerende suikers bepaald, uitgedrukt in grammen maltose per 100 g
schrootmeel.
d. maltosegetal: volgens methode VAN DER LEE (14) werd de hoeveel67

heid reducerende suikers bepaald, uitgedrukt in grammen maltose
per ioo g schrootmeel, na autolyse van een waterige schrootmeelsuspensie gedurende i uur bij 27 °C.
e. a-amylasegehalte: de viscosimetrische bepaling van het gehalte aan
a-amylase, uitgedrukt in HosKAM-eenheden, werd uitgevoerd vol
gens de door BELDEROK beschreven methode (1).
ƒ. Tevens werd van elk monster het gecorrigeerd maltosegetal bepaald :
deze grootheid, die verkregen wordt door het gehalte aan praeexisterende maltose van het maltosegetal af te trekken, geeft aan de
hoeveelheid reducerende suikers welke tijdens de onder d genoemde
autolyse gevormd zijn.
II. Bepalingen aan bloem
a. asgehalte: bepaald door verassing tot constant gewicht in een
moffeloven bij 600 °C.
b. Tevens werd per ras de bloem van de betreffende proefveldmonsters
samengevoegd tot een mengmonster, waaraan het maltosegetal en
het gehalte aan prae-existerende maltose werden bepaald.
III. Bakproeven
De gereinigde graanmonsters werden - na op het juiste vochtgehalte
te zijn gebracht - in de BÜHLER laboratorium-proefmolen gemalen tot
bloem, resp. ongebuild meel ; de bloemopbrengst bedroeg hierbij ge
middeld 71,7 %.
De vergelijkende bakproeven werden, onder toevoeging van 2 % gist
en 2 % keukenzout, uitgevoerd volgens de gestandaardiseerde werk
wijze, zoals die op ons Instituut gebruikelijk is en waarvan de richtlijnen
reeds eerder gepubliceerd zijn (4). De C02-produktie in het deeg werd
gedurende het gehele verloop van het rijsproces gemeten met behulp
van de S.J.A. „Fermentation recorder". Elke bakproef bestond uit 3
broden van ca. 400 g, elk overeenkomende met minstens 240 g droge
stof.
Teneinde van de verschillende monsters een indruk te krijgen om
trent hun reactie t.o.v. bakverbetermiddelen, werden - naast de zgn.
blanco bakproeven - tevens bakproeven uitgevoerd na toevoeging van
verschillende hoeveelheden kaliumbromaat. Zo werd aan het ongebuilde meel o (blanco), 25 en 40 mg bromaat per kg meel toegevoegd
en aan de bloem 0 (blanco), 15 en 25 mg per kg bloem. Deze bromaatdoseringen werden vastgesteld aan de hand van oriënterende bak
proeven, waarbij een algemeen mengmonster werd getoetst op zijn
bromaatreactie.
Ter beoordeling van de bakkwaliteit werd ongeveer 1 uur na afloop
van het bakproces het broodvolume gemeten d.m.v. de koolzaadverdringingsmethode (14), terwijl ca 18 uur daarna een puntenwaardering
plaats had van elk der „overige broodeigenschappen" :
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1.
2.
3.
4.

korstkleur
- puntenschaal o t/m 6
stand en scheuring van het brood ,,
o t/m 6
kruimstructuur
„
o t/m 10
kruimkleur
„
o t/m 5
Door sommering wordt het waarderingscijfer der „overige brood
eigenschappen" verkregen: de maximum waarde, welke hierbij bereikt
kan worden, is 27. In dit waarderingscijfer wordt - gezien de punten
schaal o t/m 10 - een relatief grote plaats ingenomen door de belang
rijke factor: kruimstructuur. Opgemerkt zij, dat een puntenaantal van
27 ook voor de beste (import) baktarwes niet bereikt kan worden zon
der toevoeging van o.m. vethoudende hulpstoffen.
Tevens werd het brood met de hand beoordeeld op klefheid van de
broodkruim. In tegenstelling met de monsters van oogst 1954, die ge
kenmerkt waren door een veelvuldig optreden van verborgen schot
(11), werd bij het onderzoek van oogst 1955 geen of slechts zeer geringe
klefheid waargenomen, om welke reden de resultaten der klefheidsbe
oordeling in het navolgende niet zijn vermeld.
4. RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK
I. Bakproeven met ongebuild meel
Zoals bekend, kan tijdens langdurige opslag van tarwe een merkbare
verandering in bakeigenschappen plaats vinden (3). Waar het bakwaarde-onderzoek verscheidene maanden in beslag nam, zouden even
tuele veranderingen tijdens de bewaring tot verkeerde conclusies aan
leiding kunnen geven. Dientengevolge werden de monsters in een dus
danige volgorde onderzocht, dat het effect van deze bewaarinvloeden
voor alle rassen zoveel mogelijk gelijk zou zijn.
De variantie-analysen toonden, voor wat betreft het broodvolume
en het waarderingscijfer der „overige broodeigenschappen", bij de
monsters der wintertarwerassen zeer significante (P = 0,01) ras- en
proefveldverschillen. Daarentegen waren bij de monsters der zomertarwerassen vrijwel uitsluitend significante (P = 0,05) rasverschillen
aanwezig. Dit gold zowel voor de uitkomsten der blanco bakproeven
als voor die, waarbij 25 en 40 mg bromaat per kg ongebuild meel was
toegevoegd.
In tabel 1 zijn voor de onderzochte tarwerassen het gemiddelde
broodvolume en het gemiddelde waarderingscijfer der „overige brood
eigenschappen" vermeld. Er zij op gewezen, dat hierbij het vermelde
gemiddelde van elk wintertarweras gebaseerd is op de gegevens van 5
proefvelden, het gemiddelde van elk zomertarweras op de gegevens
van 3 proefvelden. De tabel verschaft per kolom bovendien de mini
mum waarde voor een significant verschil, d.w.z. de waarde waaraan
het verschil van 2 te vergelijken rasgemiddelden minimaal moet vol
doen om wiskundig betrouwbaar te zijn. Zo verschillen b.v. de ge
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middelde broodvolumina (zonder bromaat) van Staring en Leda sig
nificant van elkaar, in tegenstelling tot Staring en Panter. Deze mini
mum waarden zijn berekend volgens de methode van SCHEFFÉ (15) en
berusten op de 95 % betrouwbaarheidsbasis (P = 0,05).
TABEL I. BROODVOLUME, ALSMEDE WAARDERINGSCIJFER DER „OVERIGE BROODEIGENSCHAPPEN". RASGEMIDDELDEN VAN TARWE, OOGST 1955; BAKPROEVEN MET
ONGEBUILD MEEL

Tablez. Loaf volume and total evaluation of the „other loaf properties" (colour of
the crust, general appearance and break shred, crumb texture and colour of the
crumb) for the 1955 crop. Variety means, baking tests with whole meal

Wintertarwe
Winter wheat varieties

Loaf volume (ml per 100 g whole meal)

bromaat
0 mg/kg

Carsten's VI
Leda
Staring
Panter
Hybrid 46
Dippe's Triumph . .
Cappelle Desprez . .
minimum waarde voor
significant verschil
(P = 0,05)

Waardering „overige
broodeigenschappen"

Broodvolume in ml/100 g
ongebuild meel

326 (100)
337 (100)
311(100)
309 (100)
312(100)
349 (100)
342 (100)
15

bromaat
25 mg/kg

bromaat
40 mg/kg

evaluation of the „other
loafproperties"

bromaat bromaat bromaat
0 mg/kg 25 mg/kg 40 mg/kg

334(102,5) 32S ( 99.7) 9.4
349 (103,6) 348(103,3) 10,4
321 (103,2) 319 (102,6) 6,2
318(102,9) 312 (iOI.o) 6,6
321 (102,9) 323(103,5) 6,6
361 (103,4) 364(104,3) 12,6
353 (103,2) 347(101,5) 10,8

9,8

9,6

12,4

12,4

6,8

6,8

6,8
7.4
13.4
11,2

7.0
7.6
11,4

2,8

3.2

3.5

329(103,8) 324(l02,2) 9.7
376(101,3) 376(101,3) 15.3
361 (102,6) 358(101,7) 14,0
339 ( 99,i) 337 ( 98,5) 13.0

10,7

10,7
17,0

2,6

3.1

18

20

14,0

Zomertarwe
Spring wheat varieties

Heine 13037
Heine 13161
Koga II
Carpo
minimumwaarde voor
significant verschil
(P=°,o5)
minimum value for
significant difference

317(100)
371 (100)
352 (100)
342 (100)
27

29

26

15.3
15.3
13.7

15.7
12,7

4.4

De gemiddelde broodvolumina der verschillende rassen, oogst 1955,
zijn overzichtelijk weergegeven in fig. 1, op soortgelijke wijze als dat
voor oogst 1952, 1953 en 1954 is geschied (11, 12, 13).
Beziet men fig. 1, dan blijken de onderzochte rassen vrijwel gelijk te
reageren op de toevoeging van 25 mg bromaat per kg meel; het ras
Carpo (Strube's 4090) vormde een uitzondering. Onder de gegeven
proefomstandigheden betekende de hoogste bromaatdosering - 40
mg/kg - voor de meeste rassen een overdosering: alleen de in beproe70
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FIG. I. Gemiddeld broodvolume (ml per IOO g ongebuild meel) van tarwerassen,

oogst 1955, bij de doseringen o, 25 en 40 mg kaliumbromaat per kg meel.
Links: wintertarwerassen, rechts: zomertarwerassen.
Fig. 1. Average loaf volume (ml per 100 g whole meal) of several homegrown wheat
varieties of the 1955 crop, with addition of o, 25 and 40 mg potassium bromate
per kg whole meal.
Left: winter wheat varieties, right: spring wheat varieties.

ving zijnde rassen Hybrid 46, Dippe's Triumph en Heine 13161 ver
toonden bij deze dosis nog een positieve bromaatreactie.
Om te komen tot een eindwaardering omtrent de bakkwaliteit der
rassen worden de broodvolumina en „overige broodeigenschappen"
tezamen in beschouwing genomen (tabel 1). Wil men hierbij de onder
zochte tarwerassen een cijfer geven voor de „bakkwaliteit voor bruin
brood", zoals dat in de Beschrijvende Rassenlijsten voor Landbouw
gewassen geschiedt, dan worden Staring, Panter en Hybrid 46 gewaar
deerd met een 6; Heine 13037 en Carsten's VI met 6,5; Leda, Cappelle Desprez, Dippe's Triumph, Carpo en Koga II met 6,5-7; en
Heine 13161 met 7,5.
Men bemerkt dat van de rassen, welke sinds kort in beproeving zijn
bij het Instituut voor Rassenonderzoek, de rassen Hybrid 46 en Heine
13037 onder de proefomstandigheden van oogst 1955 geen hoge bakwaarde bleken te bezitten. Dippe's Triumph en vooral Heine 13161
zijn daarentegen veelbelovend.
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Van de diverse factoren, welke een rol spelen bij de broodbereiding
nemen het ruw-eiwitgehalte en het diastatische vermogen van het meel
een speciale plaats in. Het is derhalve van belang te onderzoeken in
hoeverre de resultaten der bakproeven beïnvloed zijn door deze beide
factoren.
a. Ruw-eiwitgehalte van het meel
Herhaaldelijk is in Nd-Amerika aan de hand van bakproeven aange
toond, dat er een duidelijke, positieve correlatie bestaat tussen het ruweiwitgehalte van de korrel en het broodvolume (6, 7, 10). Men beden
ke echter hierbij, dat de Nederlandse omstandigheden aanzienlijk ver
schillen van de Nd-Amerikaanse, zowel wat betreft de bakkwaliteit
van de tarwe als de wijze van broodbereiding.
Teneinde na te gaan of ook bij onze onderzoekingen een dergelijk
verband aangetoond kon worden, werd van alle graanmonsters oogst
1955 het ruw-eiwitgehalte bepaald. Uit de wiskundige bewerking van
de analysegegevens kwam naar voren, dat t.a.v. het ruw-eiwitgehalte
der monsters geen systematische rasverschillen te onderkennen waren,
doch wel significante proefveldverschillen. Dit is in overeenstemming
met het bekende verschijnsel, dat het ruw-eiwitgehalte van de tarwe
korrels vooral beïnvloed wordt door standplaatsfactoren: bodem en
klimaat.
Uit correlatieberekeningen (zie tabel 2) blijkt, dat het ruw-eiwitge
halte van de tarwekorrels- en derhalve van het ongebuilde meel - geen
significante samenhang vertoont met het blanco broodvolume (geen
TABEL 2. CORRELATIECOËFFICIËNTEN VOOR ALLE 47 MONSTERS, RESP. VOOR DE PROEF
VELDGEMIDDELDEN

Table 2. Correlation within the 47 wheat samples, resp. the trialfield means

ruw-eiwitgehalte - blanco broodvolume
protein content
- loaf volume
(without bromate)
„
— max. broodvolume
- max. loaf volume
(with bromate)
„
- bromaateffect1)
bromate effect

Alle monsters
All samples

Proefveldgem.
Trialfield means

r = 0,16

r = 0,30

r = 0,30*

r = o,5S

r = 0,46**

r = 0,73*

* significant op het P = 0,05 punt (significant on P — 0,05 level)
** significant op het P = o,oi punt (significant on P = 0,01 level)
r) Onder bromaateffect is hier verstaan de maximale volumeverbetering verkregen
als gevolg van de bromaattoevoeging (bromate effect — max. improvement of the loaf
volume by bromate)
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bromaat toegevoegd). Iets dergelijks werd ook gevonden bij het bakwaarde-onderzoek der monsters van oogst 1954.
Beschouwt men echter het broodvolume, hetwelk maximaal bij elk
der bakproeven verkregen werd met gebruikmaking van kaliumbromaat als bakverbetermiddel, dan blijkt er wel een significante samen
hang te bestaan met het ruw-eiwitgehalte - hoewel de betreffende cor
relatiecoëfficiënt niet hoog is. Inderdaad toont tabel 2, dat de maxi
male volumeverbetering als gevolg van de bromaattoevoeging (het
zgn. bromaateffect) zeer duidelijk gecorreleerd was met het ruw-eiwit
gehalte van het ongebuilde meel.
Resumerend kan derhalve geconcludeerd worden, dat bij het bakwaardeonderzoek van oogst 1955 slechts dan sprake was van een meer
of minder duidelijk verband tussen het broodvolume en het ruw-eiwit
gehalte van het ongebuilde meel, wanneer aan elk meel-monster een
optimale dosis kaliumbromaat was toegevoegd.
b. Diastatisch vermogen van het meel
Van alle monsters werden het maltosegetal en het gehalte aanpraeexisterende maltose bepaald. Hieruit liet zich het gecorrigeerd maltose
getal berekenen, hetwelk beschouwd kan worden als een maatstaf voor
het diastatisch vermogen van het meel, d.w.z. het vermogen van de
tarwe-enzymen oc- en ß-amylase om reducerende, vergistbare suikers te
vormen.
Het gecorrigeerd maltosegetal der monsters bleek niet hoog te zijn,
hetgeen min of meer te verwachten was. De droge, warme weersom
standigheden tijdens de oogstperiode in 1955 waren niet bevorderlijk
voor het optreden van schot. Hiermede in overeenstemming werd bij
de monsters een overwegend laag a-amylasegehalte gevonden; schot
gaat nl. onder meer gepaard met een verhoging van het a-amylasege
halte der korrels. Voorts bleek tussen het a-amylasegehalte en het ge
corrigeerd maltosegetal een zeer significante correlatie te bestaan (zie
tabel 3).
Volgens de variantie-analysen waren zowel bij het a-amylasegehalte,
als bij het gecorrigeerd maltosegetal der tarwemonsters significante
rasverschillen te onderkennen. Duidelijke proefveldverschillen werden
daarentegen niet geconstateerd.
Teneinde na te gaan of het betrekkelijk lage diastatische vermogen
van het ongebuilde meel een nadelig effect had op de resultaten van de
bakproef-i.c. het blanco broodvolume-werd voor elk der monsters de
COa-produktie van het deeg gemeten tijdens de periode: 30-60 minu
ten na beëindiging van het kneedproces. Genoemd tijdsinterval kwam
vrijwel overeen met de periode van de laatste rijs (busrijs) bij de be
reiding van het volkorenbrood. Uit tabel 2 bleek het gecorrigeerd mal
tosegetal geen duidelijke samenhang te vertonen met de C02-produktie tijdens deze periode. Tevens werd geen significante correlatie ge
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vonden tussen bedoelde C02-produktie en het broodvolume (zonder
bromaat).
Hieruit kan men derhalve concluderen, dat het diastatische vermogen
der onderzochte monsters geen beperkende factor is geweest bij de
COa-produktie en derhalve geen nadelige invloed kon hebben uitge
oefend op het blanco broodvolume. Zulks in tegenstelling tot de bakproeven met bloem, welke later besproken zullen worden.
TABEL 3. CORRELATIECOËFFICIËNTEN, GEBASEERD OP DE GEGEVENS VAN ALLE TARWEMONSTERS
Table 3. Correlation coefficients, based on data of all wheat samples

a-amylasegehalte
a amylase content
gecorr. maltosegetal
adjusted maltose figure
COa produktie (30-60 min.)
C02 production (30-60 min.)

- gecorr. maltosegetal
- adjusted maltose figure
- C02 produktie (30-60 min.)
- C02 production (30-60 min.)
- broodvolume (zonder bromaat)
- loaf volume (without bromate)

r = 0,64**
r = 0,06
r = -0,1 2

** Significant op het P = 0,01 punt (significant on P — 0,01 level).

II. Bakproeven met bloem
In aansluiting op de bakproeven met ongebuild meel werden de
tarwemonsters in dezelfde volgorde onderzocht op hun geschiktheid
voor de wittebroodbereiding, door het uitvoeren van bakproeven met
bloem.
Tijdens het malen in de BÜHLER laboratorium-proefmolen, waarbij
de gemiddelde uitmaling 71-72 % bedroeg en een gemiddeld asgehalte
van de bloem werd verkregen van 0,51 % (op droge stof), namen de
monsters van Koga II een uitzonderlijke plaats in. Bij dit ras was nl.
een lage uitmaling (gemiddeld 67,4 %) gecombineerd met een hoog
asgehalte van de bloem (gemiddeld 0,68 %); tevens bleek in vergelij
king met de overige onderzochte rassen het gecorrigeerd maltosegetal
van de bloem belangrijk hoger te zijn, nl. 1,45 % (op droge stof). De
oorzaak hiervan moet waarschijnlijk gezocht worden in het afwijkende
gedrag der Koga Il-monsters tijdens het maalproces. De volgende ar
gumenten wijzen nl. op een karakteristiek verschil in „maalbaarheid"
van de Koga Il-monsters, vergeleken met de monsters der overige
rassen :
1. Het asgehalte, evenals het gecorrigeerd maltosegetal van de gehele
korrel bleek ten opzichte van de overige onderzochte rassen geen
afwijking te vertonen.
2. De lage uitmaling van de Koga Il-monsters bleek hoofdzakelijk
veroorzaakt door een hoog percentage fijne afvallen, nl. 1,5-2 maal
meer dan bij de overige rassen. Het percentage grove afvallen
(zemelen) was niet afwijkend.
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De bakproeven met bloem werden eveneens met enige bromaatdoseringen uitgevoerd, en wel met o (blanco), 15 en 25 mg kaliumbromaat per kg bloem. Uit de wiskundige bewerking van de bakproefresultaten kwam naar voren, dat zowel bij de zomer- als bij de wintertarwerassen significante ras- en proefveldverschillen aanwezig waren.
Op gelijke wijze als bij de proeven met ongebuild meel, worden
voor de onderzochte tarwerassen in tabel 4 het gemiddelde broodvo
lume en het gemiddelde waarderingscijfer der „overige broodeigen
schappen" vermeld.
Om te onderzoeken of er bij de monsters van oogst 1955 een ver
band bestond tussen de resultaten der bakproeven met bloem resp.
TABEL 4. BROODVOLUME, ALSMEDE WAARDERINGSCIJFER DER „OVERIGE BROODEIGENSCHAPPEN". RASGEMIDDELDEN VAN TARWE, OOGST 1955; BAKPROEVEN MET
BLOEM

Table 4. Loaf volume and total evaluation of the „other loaf properties" (colour of the
crust, general appearance and break shred, crumb texture and colour of the
crumb) for the 1955 crop. Variety means, baking tests with flour
Broodvolume in ml/100 g bloem
Wmtertarwe

Evaluation of the „other
loaf properties"

bromaat
15 mg/kg

bromaat bromaat bromaat
0 mg/kg 15 mg/kg 25 mg/kg

Winter wheat varieties

bromaat
0 mg/kg
Carsten'sVI
Leda
Staring
Panter
Hybrid 46
Dippe's Triumph . .
Cappelle Desprez . .
minimum waarde voor
significant verschil
(P = 0,05)

Waardering „overige
broodeigenschappen''

Loaf volume {mlper 100 g flour)

bromaat
25 mg/kg

448 (100) 469 (104,7) 469 (104,7) 7>o
480 (100) 503 (104,8) 520(108,3) 9.2
452 (100) 465 (102,9) 473 (104,6) 5.2
407 (100) 430(105,7) 438 (107,6) 4.8
432 (100) 451 (104,4) 463 (107,2) 6,2
S3S(100) 551 (103,0) 559(104,5) 11,4
511 (100) S31 (103.9) 526 (102,9) 9.8

7.8

8,0

5.6
7.6

II.4
7.0
6,2
8,4

13.0
12,0

13.0
12,0

3.5

3.7

4.2

457 (108,6) 470(111,6)
4.3
529(101,9) 516 ( 99,4) 11.7
528 (106,9) Si I (103,4) 11,0
464 (101,1) 452 ( 98,5)
5.3

13.0
12,3

7.7

9,0
12,7

4.7

11.7
5.0

2,7

2.7

3.4

10,8
6,2

-

SO

58

57

Zomertarwe

Spring wheat varieties

Heine 13037
Heine 13161
Koga II
Carpo
minimum waarde voor
significant verschil
(P = 0,05)
minimum value for
significant difference

421(100)
519(100)
494(100)
459 (100)

59

38

37
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TABEL 5a. VERBAND TUSSEN BROODVOLUME-ONGEBUILD EN BROODVOLUME-BLOEM
(BAKPROEVEN ZONDER BROMAAT)

Tablera. Correlation between loaf volume-whole meal and loaf volume-flour (baking
tests without bromate)

wintertarwe (winter wheat) ....
zomertarwe (spring wheat) ....
zomer- en wintertarwe (spring and
winter wheat)

Alle monsters

Rasgemidd.

Proefveld
gemiddelden

All samples

Variety means

Trialfield means

r — 0,83 **
r — 0,79 **

r= 0,94 **
r = 0,99**

r= 0,85
r= 1,00**

r — 0,81 **

r = 0,94 **

r = 0,88**

** significant op het P = 0,01 punt (significant onP = 0,01 level)
TABEL 5b. VERBAND TUSSEN DE WAARDERINGSCIJFERS DER „OVERIGE BROODEIGENSCHAPPEN" VOOR ONGEBUILD MEEL RESP. BLOEM (BAKPROEVEN ZONDER
BROMAAT)

Table 5b. Correlation between the evaluation of the „other loaf properties" for whole
meal resp. flour (baking tests without bromate)

wintertarwe (winter wheat) ....
zomertarwe (spring wheat) ....
zomer- en wintertarwe (spring and
winter wheat)

Alle monsters

Rasgemidd.

Proefveld
gemiddelden

All samples

Variety means

Trialfield means

r = 0,80**
r — 0,82**

r = 0,91 **
r = 0,86

r= 0,92*
r = 0,91

r= 0,79 **

r = 0,88**

r = 0,88 **

* significant op het P = 0,05 punt (significant on P = 0,05 level)
** significant op het P = 0,01 punt (significant onP = 0,01 level)

met ongebuild meel (8), werden enige correlatieberekeningen uitge
voerd (tabel 5 a en s b).
Uit tabel 5a en 5b blijkt, dat de resultaten van de bakproeven met
ongebuild meel zeer duidelijk gecorreleerd waren met die van de bak
proeven met bloem, zowel met betrekking tot alle winter- en zomertarwemonsters als tot hun ras- en proefveldgemiddelden.
Ter illustratie wordt in fig. 2 voor de rasgemiddelden (oogst 1955)
een correlatiediagram gegeven voor het broodvolume-bloem verge
leken met het broodvolume-ongebuild.
Het diastatisch vermogen van de bloem
Op soortgelijke wijze als bij het onderzoek met ongebuild meel, is
het onderlinge verband nagegaan tussen het diastatisch vermogen van
de bloem en de CCVproduktie tijdens het rijsproces. Voor elk ras wer
den daartoe aan mengmonsters het maltosegetal en het gehalte aan
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FIG. 2. Verband tussen broodvolume - on-

gebuild en broodvolume - bloem
(ml per 100 g bloem c.q. meel); bakproeven zonder bromaat. Rasgemid
delden.
Fig. 2. Correlation between loaf volume whole meal and loaf volume - flour
(ml per ioo g flour c.q. whole meal);
baking tests without bromate. Variety
means.
• wintertarwerassen (winter wheat varieties)
A zomertarwerassen (spring wheat varieties)
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prae-existerende maltose bepaald. Voor alle monsters werden boven
dien aan de hand van de gistingscurven van de S.J.A. „Fermentation
recorder" de hoeveelheden CCVgas berekend, welke gedurende het
rijsproces werden geproduceerd in de perioden: 30-60, 60-90 en 90120 minuten na beëindiging van het deegkneden.
In fig. 3 merkt men duidelijk het verschijnsel op, dat o.a. ook door
BERLINER (2) is waargenomen. Het gecorrigeerd maltosegetal van de
bloem - dat als maatstaf voor het diastatisch vermogen beschouwd kan
worden - bleek een des te nauwer samenhang te vertonen met de door
de gist geproduceerde hoeveelheid CCVgas, naarmate het rijsproces
verder was voortgeschreden. Vooral gedurende het tijdsinterval „90120 minuten" was het verband tussen beide grootheden zeer signifi
cant, d.w.z. in deze rijsperiode liet het diastatisch (suikervormend) ver
mogen van de bloem zich duidelijk gevoelen als een limiterende factor
voor de C02-produktie.
Een uitzonderingspositie nam het ras Koga II in, waarvan de gege
vens niet in deze grafieken zijn opgenomen. Was van de overige onder
zochte tarwerassen het gecorrigeerd maltosegetal van de bloem gewoon
lijk iets lager dan dat van het ongebuild meel, de bloem van Koga II
vertoonde daarentegen - vermoedelijk als gevolg van een uitzonder
lijke uitmaling - een aanzienlijk hoger gecorrigeerd maltosegetal, nl.
i,4S % (op droge stof) tegenover gemiddeld 0,97 % in het ongebuilde
meel. In de genoemde perioden 30-60, 60-90 en 90-120 minuten na
beëindiging van het kneedproces werd bij Koga II gemiddeld resp.
172, 177 en 187 ml koolzuurgas gevormd. In beide eerstgenoemde
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FIG. 3. Verband tussen gecorrigeerd
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perioden lag de hoeveelheid geproduceerde C02 in dezelfde orde van
grootte als bij de overige rassen; tijdens het tijdsinterval „90-120
minuten" was de CCVproduktie echter opmerkelijk lager dan men op
grond van het relatief hoge gecorrigeerde maltosegetal zou verwachten.
In fig. 3 is tevens voor de rasgemiddelden het verband weergegeven
tussen het gecorrigeerd maltosegetal van de bloem enerzijds, en de
CCVproduktie in de periode „60-120 minuten" anderzijds. Genoemd
tijdsinterval stemde grotendeels overeen met de periode van de laatste
rijs (busrijs) bij de bakproeven met bloem. In fig. 3 bemerkt men, dat
in deze periode het cTiastatisch vermogen duidelijk als beperkende
factor voor de CCVproduktie bleek op te treden.
De CCVproduktie in de met de busrijs overeenkomende periode
„60-120 minuten" vertoonde een significant verband met het blanco
broodvolume: tussen beide grootheden werd - gebaseerd op de ge
gevens van alle 47 tarwemonsters - een correlatiecoëfficiënt berekend
van r = 0,36 (significant op het P = 0,05 punt). Dit kan beschouwd
worden als een aanwijzing, dat de gelimiteerde CCVproduktie tijdens
de busrijs een meer of minder ongunstige invloed had uitgeoefend op
het broodvolume. Men bedenke echter in dit verband, dat het brood
volume niet alleen beïnvloed wordt door het CCVproducerend ver
mogen van het deeg, doch bovendien afhankelijk is van de visco-elastische eigenschappen van het deeg.
In tegenstelling tot de bakproeven met bloem was bij de bakproeven
met ongebuild meel geconstateerd, dat het betrekkelijk lage diastatische vermogen der onderzochte monsters geen limiterende factor was
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geweest bij de C02-produktie tijdens het rijsproces. Dit is te begrijpen :
ten eerste lag voor de onderzochte rassen het gecorrigeerd maltosegetal van het ongebuild meel meestal iets hoger dan dat van de bloem,
met uitzondering van het ras Koga II. Ten tweede: bij de bakproeven
met ongebuild meel werd het rijsproces beëindigd ca 60 minuten na
het deegkneden, terwijl dit bij de bakproeven met bloem pas na onge
veer 120 minuten geschiedde.
5. DE PROEFRESULTATEN VAN HET ONDERZOEK OOGST 1955 VERGE
LEKEN MET DIE VAN OOGST I954

De weersomstandigheden tijdens de tarwe-oogstperiode in 1954
resp. 1955 verschilden aanzienlijk van elkaar. In 1954 viel tijdens de
afrijping en het oogsten van de tarwe veel regen, gepaard gaande met
een betrekkelijk lage dagtemperatuur; vooral in de maand juli was de
neerslaghoeveelheid buitengewoon groot. Dit ongunstige weer leidde
o.a. tot een veelvuldig optreden van schot. Daarentegen was in 1955 de
weersgesteldheid in de maanden juni, juli en augustus gekenmerkt door
overwegend warm en droog weer, hetgeen gunstig was voor een nor
male afrijping der tarwekorrels.
Houdt men in gedachten dat het optreden van schot onder meer
samengaat met een verhoging van het a-amylasegehalte der korrels,
dan blijkt inderdaad uit de nu volgende gegevens dat de 47 onderzoch
te tarwemonsters van oogst 1955 nagenoeg geen (zichtbaar of verbor
gen) schot vertoonden. Het a-amylasegehalte van deze monsters be
droeg nl. gemiddeld 0,4 H.E., variërend van o tot 3,5 H.E. De 27
tarwemonsters, die in verband met het bakwaarde-onderzoek van oogst
1954 werden onderzocht, bezaten daartegenover een van 0,5 tot 95,0
H.E. variërend a-amylasegehalte, met een gemiddelde van 10,1 H.E.
Bovendien kwamen ten aanzien van de tarwemonsters oogst 1955 de
volgende verschilpunten met die van oogst 1954 naar voren:
1. lager maltosegetal van het ongebuilde meel.
1954: gemiddeld 2,35 % (op droge stof), variatiebreedte 1,39-3,86 %
(27 monsters)
19SS: gemiddeld 0,97 % (op droge stof), variatiebreedte 0,65-1,49 %
(47 monsters)
2. lager ruw-eiwitgehalte van het ongebuilde meel.
1 9 5 4 : gemiddeld 12,4 % (op droge stof), variatiebreedte 11,3-13,9 %
(27 monsters)
1955 : gemiddeld 10,6 % (op droge stof), variatiebreedte 8,9-12,7 %
(47 monsters)
Een vergelijking van het bakwaarde-niveau in de beide oogstjaren
wordt bemoeilijkt door het feit, dat bij het jaarlijkse bakwaarde-onder
zoek niet steeds dezelfde rassen en proefvelden zijn betrokken. Uit de
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TABEL 6. VERGELIJKING VAN OOGST 1955 MET OOGST 1954: GEMIDDELDE BAKWAARDE
VAN 3 TARWERASSEN
Table 6. Comparison of the 1955 with the 1954 crop: average baking value of 3 wheat

varieties

Tarweras
Wheat variety

Carsten's VI . . .
Leda
Carpo (Strube's 4090)

Blanco broodvolume (ml/100 g
ongebuild meel) en waardering
„overige broodeigenschappen" 1)

Maximale broodvolume (ml/100 g
ongebuild meel) en waardering
„overige broodeigenschappen"*)

Loaf volume without bromate (mljlOO
g whole meal) and evaluation of the
„other loaf properties"1)

Max. loaf volume with bromate (mil 100
g whole meal) and evaluation of the
„other loaf properties" l)

1954

1955

1954

1955

375 (12,2)

326 (9,4)
337 (10,4)
342 (13.0)

395 (13.5)
394 (14.5)
371 (14.5)

335 (9.8)

352 (l2,l)
353 (13.3)

350 (10,2)

351 (14.0)

1)

Tussen haakjes is het gemiddelde waarderingscijfer der „overige broodeigen
schappen" vermeld.
*) In brackets is given the average evaluation of the „other loaf properties".

beschikbare gegevens - gebaseerd op bakproeven met ongebuild meel
- verkrijgt men niettemin de volgende aanwijzingen. In tabel 6 zijn de
gemiddelde proefresultaten weergegeven t.a.v. de 3 tarwerassen, waar
van in ons Instituut monsters onderzocht zijn zowel van oogst 1954 als
van oogst 1955. Uit deze proefresultaten kan men de conclusie trekken,
dat in 1955 de gemiddelcfe bakwaarde van de betreffende rassen op een
lager niveau lag dan in 1954. Dit geldt in het bijzonder voor Carsten s VI.
Daar de genoemde rassen in 1955 merendeels op andere proefvelden
verbouwd waren dan in 1954, zou men kunnen veronderstellen, dat
TABEL 7. VERGELIJKING VAN OOGST 1955 MET OOGST 1954: BAKWAARDE VAN MONSTERS
AFKOMSTIG VAN PROEFBOERDERIJ TE WIERINGERWERF
Table 7. Comparison of the 1955 with the ig$4 crop: baking value of samples from a

trialfield. at Wieringerwerf

Tarweras
Wheat variety

Carsten's VI . . .
Leda
Carpo (Strube's 4090)

Blanco broodvolume (ml/100 g
ongebuild meel) en waardering
„overige broodeigenschappen" 1)
Loaf volume without bromate (ml}100
g whole meal) and evaluation of the
„(other loaf properties" x)

Maximale broodvolurae (ml/100 g
ongebuild meel) en waardering
„overige broodeigenschappen" 1)
Max.loaf volume with bromate (mljlOO
g whole meal) and evaluation of the
„other loaf properties" *)

1954

1955

1954

1955

383 (15)
336 (H)
323 (15)

327 (9)

398 (17)
374 (14)
361 (15)

344 (10)
344 (11)
350 (15)

328 (6)

315 (14)

*) Tussen haakjes is het waarderingscijfer der „overige broodeigenschappen" ver
meld.
l) In brackets is given the evaluation of the „other loaf properties"
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hierdoor de zojuist geconstateerde bakwaardeverschillen wellicht ver
oorzaakt zouden zijn. Dit is naar alle waarschijnlijkheid echter niet het
geval, zoals blijkt uit tabel 7. De gegevens in tabel 7 hebben betrekking
op monsters, welke afkomstig waren van het enige proefveld dat voor
beide jaren gemeenschappelijk was. Samenvattend kan derhalve ge
concludeerd worden, dat er sterke aanwijzingen bestaan dat het bakwaarde-niveau in 1955, vermoedelijk als gevolg van klimaatsomstan
digheden, lager lag dan in 1954.
6. SAMENVATTING

In het kader van het jaarlijkse bakwaarde-onderzoek, waarbij de in
Nederland verbouwde tarwerassen onderzocht worden op hun ge
schiktheid voor de broodbereiding (5, 8, 9, 11, 12, 13), werden van
oogst 1955 7 winter- en 4 zomertarwerassen aan een uitgebreid onder
zoek onderworpen. Niet alleen werden bakproeven zowel met ongebuild meel als met bloem uitgevoerd, doch tevens werden aan de 47
tarwemonsters enige (bio)chemische bepalingen verricht. De belang
rijkste resultaten van dit onderzoek zijn :
1. De tarwemonsters van oogst 1955 onderscheidden zich van de
monsters, die t.b.v. het bakwaarde-onderzoek oogst 1954 zijn onder
zocht, door a. een lager a-amylasegehalte (vrijwel geen optreden van
schot), b. een lager ruw-eiwitgehalte en c. een lager maltosegetal (ge
ringer diastatisch vermogen). Tevens werden aanwijzingen verkregen
dat het bakwaarde-niveau in 1955, waarschijnlijk als gevolg van kli
maatsomstandigheden, lager lag dan in 1954.
2. In tegenstelling tot de bakproeven met ongebuild meel bleek bij
de bakproeven met bloem, dat tijdens de laatste rijs (busrijs) het be
trekkelijk lage diastatische vermogen der monsters oogst 1955 zich
duidelijk deed gevoelen als een beperkende factor voor de C02produktie.
3. De onderzochte rassen vertoonden een zeer duidelijk verband
tussen de bakwaarde voor wittebrood enerzijds en die voor bruin- en
volkorenbrood anderzijds.
4. Met betrekking tot de bakkwaliteit voor bruin- en volkorenbrood
konden de rassen van oogst 1955 als volgt gewaardeerd worden:
Staring, Panter en Hybrid 46 met een 6; Heine 13037 en Carsten's VI
met 6,5 ; Leda, Cappelle Desprez, Dippe's Triumph, Carpo en Koga
II met 6,5-7; en Heine 13161 met 7,5.
5. In maaltechnisch opzicht bleek Koga II zich karakteristiek te
onderscheiden van de overige onderzochte rassen: een betrekkelijk
lage uitmaling ging gepaard met een ongewoon hoog asgehalte van de
bloem.
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Summary
THE BAKING QUALITY OF WHEAT VARIETIES GROWN IN THE
NETHERLANDS. THE 1955 CROP
In connection with the yearly research into the baking quality of homegrown wheat
varieties (5, 8, 9, 11, 12, 13) 47 samples of 7 winter and 4 spring wheat varieties,
collected from several trialfields throughout the Netherlands and harvested in 1955,
were examined. The baking quality of each sample was estimated by means of
baking tests under standardised conditions with whole meal as well as flour. The
baking results are given in table 1 (whole meal) and table 4 (flour).
There proved to be a significant correlation between the results of the baking tests
with whole meal and those with flour (table 5a, 5b and fig. 2). As to the baking
quality of whole meal the varieties under examination could be classified as follows:
Staring, Panter and Hybrid 46 were evaluated with 6; Heine 13037 and Carsten's VI
with 6,5; Leda, Cappelle Desprez, Dippe's Triumph, Carpo (Strube's 4090) and
Koga II with 6,5-7; and Heine 13161 with 7,5.
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The millability of the samples of Koga II appeared to differ typically from the other
tested varieties: a relatively low flour yield was combined with a considerably high
ash content of the flour.
In comparison with the wheat samples which were involved in the examination of
the 1954 crop (11), the samples of crop 1955 showed the following differences:
a. lower a-amylase content (practically no sprouting in the ear)
b. lower protein content
c. lower maltose figure (relatively low diastatic activity)
In addition there were certain data (table 6 and 7) indicating a lower level of the
baking quality in 1955 than in 1954, which fact might be attributed to differences in
climatic conditions.
When the baking tests with whole meal were carried out without using bromate,
the loaf volume showed no significant correlation with the protein content of the
grain samples (crop 1955). However, a slight correlation between protein content
and loaf volume was found, when to each sample a suitable dose of bromate was added
(table 2).
The correlation between the adjusted maltose figure1) of the flours, which can be
considered a measure of diastatic activity, and the gas producing power of the cor
responding doughs appeared to be most significant during the latter stages of fermen
tation (fig. 3). As can distinctly be seen in fig. 3 the relatively low diastatic activity
acted as a limiting factor to carbon dioxide production during the period of 60-120
minutes after dough mixing, which interval corresponds to the final proof of the
dough in bread making. In baking tests with whole meal, where the final proof took
place during the interval of approximately 30-60 minutes after dough mixing, the
adjusted maltose-figure was no limiting factor (table 3).

1)

The maltose figure was adjusted by subtracting the content of the reducing
sugars (expressed as maltose), originally present in the sample.
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H E T O N D E R Z O E K O P GRAANGEBIED I N 1956
Evenals in de CocoBRO-jaarboekjes geschiedde, geven wij weder
om een overzicht van het onderzoek met betrekking tot de granen:
tarwe, rogge, gerst en haver, dat voor 1956 bij verschillende instituten
en laboratoria in ons land op het programma staat.
Gaarne danken wij de directies van al deze instellingen voor de ons
verstrekte gegevens.
Het onderzoek is gegroepeerd naar de volgende gezichtspunten:
A. Algemeen
B. Veredeling en rassenonderzoek
C. Graanziekten
D. Graanteelt
E. Drogen en bewaren
F. Be- en verwerking van graan en graanstro
G. Voedingswaarde
A. ALGEMEEN

Stichting Nederlands Graan-Centrum, Wageningen
In het kader van de doelstelling omvat het werkplan voor 1956 het
bevorderen van de hierna genoemde onderzoekingen.
ECOLOGISCH ONDERZOEK

1.

2.

3.
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Onderzoek naar de invloed van ecologische factoren (klimaat,
bodem, cultuur) op de ontwikkeling en de kwaliteit van tarwe en
rogge
Een nadere bestudering van de ecologische factoren klimaat en
bodem op ontwikkeling, opbrengst en kwaliteit van onze brood
graanrassen wordt wenselijk geacht voor het verkrijgen van een
beter inzicht in de mogelijkheden van onze tarwecultuur.
Bevordering van oogstanalytisch onderzoek
Door de T.T.C. is aan het oogstanalytische onderzoek bij ver
schillende tarwerassen reeds veel aandacht besteed. Niettemin
blijven er op dit gebied nog veel vragen te beantwoorden.
Daarom is het nuttig om veel meer waarnemingen te verrichten.
Voortzetting van het onderzoek inzake de spruitontwikkéling bij
tarwe
In het kader van het oogstanalytische onderzoek is een inzicht in
de ontwikkeling van het aantal spruiten in het verloop van de
groeiperiode der verschillende tarwerassen van zeer veel belang.

4.

5.

6.

Dit onderzoek is begonnen door het I.V.R.O. Voortzetting van
het onderzoek wordt wenselijk geacht.
De vegetatieve groei in afhankelijkheid van temperatuur en licht
Waar de vegetatieve groei de grondslag is voor de produktie, is
het gewenst om de groeisnelheid van graan onder verschillende
condities van temperatuur en belichting na te gaan.
Aangezien hierover vrijwel niet meer bekend is dan dat er grote
verschillen zijn ook tussen de rassen van één graansoort, dient
fundamenteel physiologisch onderzoek hierover te worden be
vorderd. Hierbij wordt gedacht aan onderzoekingen over het
verband tussen assimilatie enerzijds en temperatuur, straling en
daglengte anderzijds. Dit probleem is opgenomen in het tien
jarenplan voqr graanonderzoek (project C. 6); het onderzoek
wordt uitgevoerd door het C.I.L.O.
Onderzoek aangaande het microklimaat in graangewassen
In verband met het voorgaande punt dient ook het onderzoek
naar het verloop van het in een graangewas heersende micro
klimaat te worden bevorderd. Hierover weten wij nog practisch
niets.
Toch is een goed inzicht in de problemen van de klimaat
resistentie bij graangewassen pas mogelijk, indien dit onderzoek
wordt gecombineerd met microklimatologische metingen. Het
microklimatologische onderzoek heeft echter weinig waarde, in
dien het niet zo breed mogelijk wordt opgezet en niet wordt uit
gebreid tot verschillende klimaatgebieden.
Dit probleem is opgenomen in het tienjarenplan voor graan
onderzoek (project A. 6).
Het probleem van de afrijping van granen
Het is wenselijk, dat een nauwkeurig onderzoek wordt ingesteld
naar de afrijping van granen onder verschillende condities.
Uiteraard speelt het vochtgehalte hierbij een belangrijke rol.
Dergelijk onderzoek kan voor het maaidorsen van belang zijn.
Eveneens is het van belang om na te gaan, hoe de afzetting van
eiwit en zetmeel in de korrel tijdens het afrijpen verloopt. Voor
tarwe komt hierbij ook het vraagstuk van de bakkwaliteit naar
voren, omdat deze eigenschap in hoofdzaak afhankelijk is van de
eiwitkwaliteit in de korrel. Dit laatste probleem zal aan betekenis
winnen, naarmate de kwekers er in slagen het bakwaarde-niveau
van de tarwe te verbeteren, omdat juist bij een middelmatig goede
bakkwaliteit de bakwaarde het sterkst door de klimaatsomstan
digheden tijdens het afrijpen van de tarwe wordt beïnvloed.
Dit probleem is opgenomen in het tienjarenplan voor graan
onderzoek (project C. 5); het onderzoek geschiedt door het
C.I.L.O.
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RASSENONDERZOEK EN VEREDELING

7.

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

Onder auspiciën van de Werkgroep voor Klimaatresistentieonderzoek vallen de volgende werkzaamheden:
8. Kouderesistentie-onderzoek
8. i Verslag zal worden uitgebracht over het in de afgelopen jaren, in
samenwerking met C.I.L.O., S.V.P. en enige kweekbedrijven
voortgezette onderzoek naar de kouderesistentie en de koudebehoefte van het West-Europese tarwerassensortiment.
8.2 Bevordering van het kouderesistentie-onderzoek van kwekers
monsters. Dit onderzoek wordt thans uitgevoerd door de S.V.P.,
die hiertoe over een modern geoutilleerde apparatuur beschikt.
9. Resistentie-onderzoek in verband met de invloed van temperatuur
en daglengte tijdens de voorjaarsontwikkeling
Het is noodzakelijk een inzicht te krijgen in het gehele gecom
pliceerde vraagstuk van de voorjaarsontwikkeling. Dit is een van
de problemen, waarvan de oplossing de grondslag is voor het
verdere veredelingswerk.
Hierbij dient o.a. aan de invloed van de daglengte bijzondere
aandacht te worden geschonken. Dit probleem is opgenomen in
het tienjarenplan voor graanonderzoek (project A. 2).
xo. Het probleem van de hitteresistentie
Hitte tijdens en kort na de bloei geeft zeer ernstige opbrengst
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a.
h.
c.

dalingen en heeft ook grote invloed op de kwaliteit (het laatste
kan bij tarwe zowel ten kwade als ten goede zijn). Ook in het
Nederlandse klimaat is deze hitteschade een vaak voorkomend
verschijnsel.
De verwachting is gerechtvaardigd, dat resistentie tegen hitte
samen gaat met morphologische kenmerken en dit kan van groot
belang zijn voor het selecteren op deze eigenschap.
Ook dient te worden onderzocht, welke reacties van de plant de
hitteschade veroorzaken; zo moet worden nagegaan in hoeverre
het steriel worden van het stuifmeel hierbij een rol speelt. Dit
probleem is opgenomen in het tienjarenplan voor graanonderzoek (project C. 3) ; het onderzoek wordt uitgevoerd door het
C.I.L.O.
Resistentie tegen overmatige neerslag
Overmatige neerslag tijdens de bloei van de tarwe (in Nederland
niet ongewoon) doet eveneens veel vruchtbeginsels aborteren,
wat ernstige schade in opbrengst en kwaliteit ten gevolge heeft.
Haver schijnt hiertegen meer resistent te zijn.
Het is daarom gewenst na te gaan, wat de oorzaak hiervan is, of
er in dit opzicht rasverschillen zijn en of deze samenhangen met
bepaalde verschillen in bouw van de aar.
Ook dit probleem is opgenomen in het tienjarenplan voor graanonderzoek (project C. 4); het onderzoek wordt eveneens door het
C.I.L.O. verricht.
Schotresistentie-onderzoek
Overmaat van regen tijdens de laatste phase van de rijping en/of
tijdens het te velde staan van het geoogste graan heeft veelal het
optreden van schot ten gevolge. Ter bevordering van de schot
resistentie is nodig:
het vaststellen van de schotgevoeligheid van een uitgebreid
rassensortiment ;
de ontwikkeling van een betrouwbare, eenvoudige en weinig
materiaal vereisende methode voor het bepalen van schot
resistentie van kwekersmateriaal ;
fundamenteel onderzoek met betrekking tot het mechanisme
en de localisatie van het verschijnsel van schot.
Dit probleem is opgenomen in het tienjarenplan voor graanonderzoek (project A. 4) ; het onderzoek wordt verricht door het
I.V.R.O. en door de Afd. Graan-, Meel- en Broodonderzoek
van het C.I.V.O.
Droogte-resistentie
In verschillende tarwegebieden is het probleem van droogte
resistentie belangrijk. Voor Nederlandse omstandigheden met
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betrekking tot grondsoort en klimaat dient te worden nagegaan,
in hoeverre het nodig is bij de veredeling ook aan de droogte
resistentie van tarwe aandacht te schenken.
13.

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

14.

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

15.

Souplesse-onderzoek
Voor de verbreiding van een graanras is van zeer veel belang de
mate, waarin het ras zich aan extreme, klimatologische omstan
digheden kan aanpassen. Naast de internationale zaaitijdproeven
is het daarom eveneens van belang na te gaan, op welke wijze de
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16.
17.

souplesse van een ras kan worden bepaald (o.a. welke proefveld
techniek voor dit doel moet worden toegepast).
Bestudering van de mogelijkheden voor experimenteel onderzoek
met betrekking tot de problemen van de klimaatresistentie.

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

GRAANZIEKTEN

18.

Gele roest bij tarwe (en gerst)
Bevordering van onderzoek naar de biologie, de epidemiologie
en de bestrijdingsmogelijkheden van gele roest bij tarwe (en
gerst). Dit vraagstuk is opgenomen in het tienjarenplan voor
graanonderzoek (project E. 2); het onderzoek wordt verricht
door het Laboratorium voor Phytopathologie der L.H. in samen
werking met het I.P.O. enerzijds en door de P.D. anderzijds, het
geheel in nauw contact met de Werkgroep Graanziekten van het
N.G.C.

19.

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

KWALITEITSONDERZOEK IN VERBAND MET DE VEREDELING

20. Voortzetting van de werkzaamheden van de Werkgroep Ongebuild
20.1 De Afd. Graan-, Meel- en Broodonderzoek van het C.I.V.O.
zal het onderzoek van de in ons land verbouwde tarwerassen op
hun geschiktheid voor de bereiding van ongebuild meel voort
zetten. Dit onderzoek dient tevens voor het vaststellen van het
bakwaardecijfer voor ongebuild meel, dat in de rassenlijst wordt
vermeld.
20.2 Verbetering van het bakwaardeniveau der in Nederland verbouwde

tarwe

Dit probleem is van betekenis voor de bereiding van ongebuild

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

22.

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

23.

Onderzoek naar de invloed van onkruid-bestrijdingsmiddelen op de
kwaliteit van tarwe en rogge
Het is gebleken, dat de toepassing van sommige onkruidbestrij
dingsmiddelen (b.v. 2,4-D) in bepaalde ontwikkelingsstadia van
de tarweplant, een nadelige invloed kan hebben op opbrengst en
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kwaliteit van de tarwe. Het schijnt, dat de reactie niet gelijk is
voor alle tarwerassen; van meer belang is echter, in welk ont
wikkelingsstadium het gewas wordt behandeld.
Hoewel enerzijds bij de thans in ons land toegepaste herbiciden
(vrnl. DNC en MCPA) deze nadelen niet optreden, terwijl an
derzijds ook de omvang van de bespuitingen zeer gering is, zal
niettemin aan de ontwikkeling op dit gebied aandacht worden
geschonken.
24.

Het probleem van de strostevigheid
Bevordering van onderzoek aangaande het probleem van legering
en strostevigheid. Dit probleem is opgenomen in het tienjaren
plan voor graanonderzoek (project C. 1) ; het is in onderzoek ge
nomen door het C.I.L.O.

25.

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

KWALITEITSONDERZOEK IN VERBAND MET OOGSTEN, DROGEN EN OPSLAG

26.

Voortzetting van de werkzaamheden van de Werkgroep voor

Oogstbehandeling en Opslag

26.1 Aandacht zal worden geschonken aan de verdere ontwikkeling
van het maaidorsen van tarwe, speciaal in verband met de
kwaliteit.
26.2 Het is voor de kwaliteit van tarwe en rogge van zeer veel belang,
op welke wijze het gemaaide graan op het veld te drogen wordt
gezet, vooral in verband met het optreden van schot. Daarom
zal bijzondere aandacht worden geschonken aan de toe te passen
oogstmethoden en de invloed hiervan op de handelswaarde van
onze broodgranen.
26.3 Ten aanzien van nieuwe oogstmethoden zal de invloed hiervan
op de korrelkwaliteit worden nagegaan.
26.4 Aandacht zal worden geschonken aan de invloed van het bewa
ren op de consumptiekwaliteit van granen.
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27-

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

28.

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

KWALITEITSONDERZOEK IN VERBAND MET HET VERBRUIK
29.

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

30.

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

31.
31. i
31.2
31.3
31.4
32.

Puhlikaties
De Stichting Nederlands Graan-Centrum zal de volgende publikaties verzorgen :
de uitgave van het Jaarboekje ;
het laten verschijnen van „Mededelingen", waarin o.a. verslagen
over de verrichte werkzaamheden worden opgenomen;
de uitgave van „Technische Berichten" ;
de uitgave van „Literatuur-Mededelingen", waarin ook de nieuwe
aanwinsten van de bibliotheek worden vermeld.

Literatuurdocumentatie

Voortzetting van de literatuurdocumentatie op het gebied van
de granen.

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

Botanisch Laboratorium der Rijksuniversiteit (Groningen)
Dr. R. J. HELDER, Opname en verdeling van voedingszouten bij
gerst (radioactieve isotopen).
Dr. R. BROUWER, Opname van water en zouten bij maïs en tarwe.

Botanisch Laboratorium der Rijksuniversiteit (Leiden) en
Stichting Voedingsfysiologisch Onderzoek bij Planten (Leiden)
Gerst : Wisselwerking tussen kalium- en natriumopname door wor
tels van planten in watercultuur (Dr. G. G. J. BANGE)
Maïs: Verband tussen snelheid van opname van ionen en zoutademhaling door afgesneden wortels (Dr. G. G. J. BANGE en Mej.
J. J. M. HOOYMANS).

Laboratorium voor Plantenfysiologisch Onderzoek der Land
bouwhogeschool (Wageningen)
Door Ir. M, S. H. KHALIL (M.SC. Plant Phys., Caïro Univ., Egypte)
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zal het onderzoek naar de invloed van a. temperatuur, b. daglengte en
c. stikstofbemesting op de vegetatieve groei en de fysiologische ont
wikkeling van tarwerassen voortgezet worden.
Hierbij wordt zowel de invloed van elk der genoemde factoren af
zonderlijk, als ook de onderlinge relatie tussen deze factoren bestu
deerd. Het onderzoek wordt uitgevoerd met enige subtropische tarwe
rassen (ni. met de thans nog algemeen in Egypte verbouwde Triticum
vulgare var. Hindi D en Trit. pyramidale var. Baladi 116) ; bovendien
zijn ter vergelijking ook enige in Nederland verbouwde tarwerassen
(Heine VII, Koga II, Peko) in het onderzoek betrokken.

B. ONDERZOEK BETREFFENDE 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 1956 omvat:
1. Veredélingsonderzoek diploïde rogge en tarwe-rogge kruisingen (Dr.
F. P. FERWERDA).

1.1 Diverse proefvelden ter bepaling van opbrengst, stro-stevigheid,
ziekteresistentie, enz. van verschillende nieuwe roggeselecties in
vergelijking met gevestigde rassen.
1.2 Beproeving van werkwijzen, als massale proefkruising onder ge
bruikmaking van vegetatieve vermenigvuldiging en „recurrent
selection", om op meer rationele wijze met de veredeling tot een
resultaat te komen.
1.3 Verbetering van de kwaliteit van rogge als voedergraan.
i .4 Onderzoekingen naar de waarde van diverse tarwe-rogge kruisin
gen.
2.

Veredelingsonderzoek tetraploïde rogge

(Mevr. Dr. D. E. BREMER-REINDERS en Dr. G. BREMER)
2.1 Proefvelden ter verdere selectie in ouderejaars stammen van te
traploïde rogge.
2.2 Toepassing van vegetatieve vermeerdering bij de veredeling van
tetraploïde rogge.
2.3 Proefvelden ter vergelijking van oudere en jongere selecties, wat
betreft opbrengst, korrelzetting en kwaliteit.
2.4 Onderzoekingen naar de waarde van kruisingen van tetraploïden
uit verschillende roggerassen.
2.5 Instandhouding van verschillende roggerassen in tetraploïde vorm.
2.6 Het maken van nieuwe tetraploïden uit verschillend rogge-uit94

2.7
3.
3.1
3.2
3.3

3.4
3.5
3.6
3.7
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5.
5.1
5.2
5.3
5.4

gangsmateriaal door colchicinebehandeling en daarop volgend
cytologisch onderzoek der verkregen mixoploïden.
Cytologisch onderzoek van tetraploïde rogge in verband met fer
tiliteit.
Veredelingsonderzoek tarwe (Ir. G. DANTUMA)
Rassenproefveld met de I.V.R.O.-series van winter- en zomertarwe.
Kruisingspopulaties van tarwe en daaruit verkregen lijnen.
Bepaling van de koudebehoefte, daglengtereactie en snelheid van
voorjaarsontwikkeling van tarwerassen door middel van dagleng
te- en zaaitijdproeven, de laatste met normale en kunstmatig ver
lengde daglengte.
Vriesproeven ter bepaling van de kouderesistentie van tarwe.
Onderzoek naar de vatbaarheid van tarwerassen, -lijnen en -po
pulaties voor de verschillende roestziekten en meeldauw.
Onderzoek naar het spruit- en halmgetal bij normale zaai en
korrelbelegging en verdere oogstanalytische bepalingen.
Onderzoek naar de vatbaarheid van tarwegeniteurs voor brand
en voetziekten.
Veredelingsonderzoek gerst (Ir. G. DANTUMA)
Rassenproefveld met de I.V.R.O.-series van winter- en zomergerst.
Kruisingspopulaties van gerst en daaruit verkregen lijnen.
Bepaling van de koudebehoefte en kouderesistentie van wintergerst.
Daglengteproeven met winter- en zomergerst.
Onderzoek naar de vatbaarheid van gerstrassen, -lijnen en -popu
laties voor de roestziekten, meeldauw en stuifbrand.
Onderzoek van wintergerst naar de geschiktheid voor verbouw op
zandgrond en naar de gevoeligheid voor lage pH.
Veredelingsonderzoek haver (Ir. G. DANTUMA)
Rassenproefveld met de I.V.R.O.-serie van haver.
Kruisingspopulaties van haver en daaruit verkregen lijnen (proef
velden op klei- en zandgrond).
Onderzoek rassencollecties op klei- en zandgrond.
Onderzoek naar de daglengtereactie van havergeniteurs.

Laboratorium voor Erfelijkheidsleer der Landbouwhogeschool

(Wageningen)
Dr. Ir. J. SYBENGA zet thans (sedert zomer 1955) het door Prof. Dr.
R. PRAKKEN aangevangen genetisch-cytologisch onderzoek omtrent
inteelt- en heterosisverschijnselen bij rogge in de vorm van een Mar
shall-onderzoek voort.
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Instituut voor Rassenonderzoek van Landbouwgewassen,
I.V.R.O. (Wageningen)
De proeven en werkzaamheden betreffende rogge, tarwe, gerst,
haver en maïs omvatten in 1956 :

1.

Onderzoek van roggerassen

1.1 Een rassen-opbrengstproef met diploïde roggerassen.
1.2 Een rassen-opbrengstproef met tetraploïde roggerassen bij 2 ver
schillende N-bemestingen.
1.3 Een observatie-proef van naast elkaar verbouwde diploïde en te
traploïde rogge.
Deze proeven zijn aangelegd op het bedrijf „de Hoge Born" te
Wageningen.
2. Onderzoek van tarwerassen
2.x Rassen-opbrengstproeven op het bedrijf ,,de Hoge Born" te
Wageningen.
2.2 Een rassen-opbrengstproef met wintertarwe bij 2 verschillende
N-bemestingen te Marknesse.
2.3 Rassen-observatieproeven (met jonge selecties).
2.4 Een rassen-zaaitijaenproef.
2.5 Vriesproeven met wintertarwerassen.
De proeven 2.3 en 2.4 zijn aangelegd op het bedrijf „de Hoge
Born" te Wageningen.
3.
3. i
3.2
3.3
3.4
3.5
4.
4.1
4.2
4.3

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

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

5. Onderzoek van maïsrassen
5.1 Een rassen-opbrengstproef met korrelmaïsrassen
5.2 Een rassen-opbrengstproef met snijmaïsrassen.
Deze proeven zijn aangelegd op het bedrijf „de Hoge Born" te
Wageningen.
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6.

Algemeen onderzoek

6.1 Het bezoeken van interprovinciale proefvelden en proefvelden
van kwekers, die materiaal ter observatie inzonden.
6.2 De verwerking van de gegevens van de interprovinciale proef
velden.
6.3 Het onderzoek aan oogstmonsters van eigen en interprovinciale
proefvelden. Dit onderzoek omvat de bepaling van het korrel
gewicht en een handbonitering.
6.4 Onderzoek naar de gevoeligheid voor schot.
6.5 Onderzoek naar de neiging tot het laten vallen van korrels.
6.6 Onderzoek naar kiemrust bij zomergerst.
6.7 Bepaling van het bastgehalte bij haver.
6.8 Rasidentificatie en onderzoek naar rasvermenging.
6.9 Rasbeschrijvingen.

Directie van de Wieringermeer, Noordoostpolderwerken.
Afd. Landbouwkundig Onderzoek (Kampen)
In 1956 zullen met betrekking tot de granen de volgende proeven
worden genomen:
1. Een wintertarwerassen-stikstofhoeveelhedenproef.
2. Een wintertarwerassen-zaaitijdenproef.
3. Een zomertarwerassen-stikstofhoeveelhedenproef.
4. Een zomertarwerassen-zaaitijdenproef.
5. Een zomergerstrassen-stikstofhoeveelhedenproef.
6. Een haverrassen-stikstofhoeveelhedenproef.
7. Twee stikstof-fosforzuur-kalihoeveelhedenproeven op winter
tarwe.
8. Een superfosfaat-strooitijdenproef op wintertarwe.
9. Twee fosforzuur-kalihoeveelhedenproeven op wintertarwe.
10. Een stikstof-fosforzuur-kalihoeveelhedenproef op zomergerst of
haver.

C. ONDERZOEK BETREFFENDE DE GRAANZIEKTEN
Laboratorium voor Phytopathologie der Landbouwhogeschool

(Wageningen)
Door Ir. TH. DE BRUIN worden ook in 1956 onderzoekingen verricht
aangaande het kunstmatig kweken van moederkoren (Claviceps purpu
rea) op Petkuser winterrogge en tetraploïde rogge.
Door J. C. ZADOKS (gedetacheerd door het I.P.O.) zal een begin ge
maakt worden met het onderzoek over de overwintering en overzomering van de gele roest (Puccinia glumarum) op tarwe en gerst en over
de epidemiologie van deze parasiet. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in
het kader van het tienjarenplan voor graanonderzoek van het N.G.C.
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Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek, I.P.O.
(Wageningen)

1. Graanviren
Gezien het belang van het optreden van bepaalde virusziekten in de
graanteelt in Amerika, werd door Prof. J. W. OSWALD uit Californië,
die zich intensief met deze ziekte heeft beziggehouden, in de virologische afdeling van dit laboratorium een onderzoek ingesteld naar het
voorkomen en de mogelijkheid van overdracht van bovengenoemde
graanviren. Prof. OSWALD heeft nu aan kunnen tonen, dat dergelijke
ziekten in Nederland in herfstopslag van haver en gerst voorkomen en
in geringe mate in het voorjaar ook in wintergraan. Zij worden door
bladluizen overgebracht.
Dit jaar werd door Ir. J. A. J. VEENENBOS (P.D.) en Dr. D. NOORDAM aangetoond, dat ook in haver, in het voorjaar gezaaid, een geringe
aantasting van virus optrad.
2. Gele roest van tarwe en gerst
De levering van infectiemateriaal aan de kwekers zal vermoedelijk
ten dele als gedetermineerde fysio's geschieden. De toetsing op re
sistentie tegen deze ziekte van de door het I.V.R.O. en het NaCoBrouw
ingezonden rassensortiment zal op de gebruikelijke wijze geschieden.
3. Bruine roest van taruie
De aanwezige herkomsten blijven in cultuur. De toetsing van het
nieuwe I.V.R.O. sortiment zal bij kunstmatige infectie van dit mate
riaal geschieden.
4. Zwarte roest van tarwe
Dit onderzoek is wegens onvoldoende belangrijkheid voor ons land
gestaakt.
5. Stuifbrand bij tarwe en gerst
Het onderzoek over de vatbaarheid van het door het I.V.R.O. en
NaCoBrouw ingezonden materiaal wordt op de gebruikelijke wijze uit
gevoerd.
6. Steenbrand bij tarwe

De toetsing van de I.V.R.O.-serie is iets gewijzigd naar aanleiding
van een Duitse publikatie. Tevens is een onderzoek ingesteld naar het
voorkomen van fysio's van deze parasiet.
7. Fritvlieg bij haver
Dit jaar zal een oriënterend onderzoek worden ingesteld naar een
betrouwbare toetsing van de resistentie van haverrassen tegen aan
tasting door fritvlieg.
8. Builenbrand bij maïs

Dit jaar zal een aanvang gemaakt worden met het leveren van brandsporen aan kwekers voor hun kunstmatige infecties.
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g. Stengelrot bij maïs

In samenwerking met de kwekers zal nagegaan worden of een door
studenten uitgewerkte infectiemethodiek in de praktijk voldoet.

io. Stengelaaltjes in rogge

Een tweetal kwekers begon in 1954 met de veredeling van rogge op
resistentie tegen stengelaaltjes (reup) door middel van een methode
van kunstmatige infectie. Uit het onderzoek over het verloop van de
besmettingsgraad van de grond is gebleken dat op een groot deel der
met stengelaaltjes besmette zandgronden schade aan landbouwge
wassen voorkomen kan worden door het telen van resistente rogge en
resistente haver.

Phytopathologisch Laboratorium „Willie Commelin Scholten"

(Baarn)
Onderzoek over rijpingsziekten van granen, in het bijzonder van
tarwe en gerst, uit te voeren door G. J. F. BECKER, biol. drs.
Het onderzoek zal voortgezet worden met schimmels, zoals Helminthosporium en Fusarium spp., die uit zwart geworden aren en korrels
geïsoleerd werden, evenals met Septoria nodorum, die ook op bladeren
gevonden werd en in cultuur gebracht. .De levenscyclus van deze
schimmels en de symptomen die zij op de waardplant te voorschijn
roepen, zullen bestudeerd worden. Daarbij zal men verschillende
wijzen van inoculatie beproeven om een methode op te bouwen, waar
mee nieuwe kruisingen getoetst kunnen worden. Contact met de prak
tijk zal onderhouden worden. Bij enkele aspecten van dit onderzoek zal
de Heer BECKER eventueel worden bijgestaan door een assistent of
door studenten. Het onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van het
tienjarenplan voor graanonderzoek van het N.G.C.

Plantenziektenkundige Dienst (Wageningen)
X. Onderzoek van zaaizaadontsmettingsmiddelen (Afdeling Landbouw)
a. Beproeving van nieuwe, ter keuring aangeboden middelen en
controle van reeds goedgekeurde middelen.

b. Algemeen onderzoek van verschillende problemen, die bij het

ontsmetten van granen naar voren komen.
2. Onderzoek van onkruidbestrijdingsmiddelen (Afdeling Landbouw)
a. Beproeving van nieuwe, ter keuring aangeboden middelen.
b. Onderzoek naar de mogelijkheden tot bestrijding van de Gele
Ganzebloem in zomergraan.
3. Onderzoek over het optreden van ziekten en plagen (Afdeling Land
bouw)
a. Enquête over het optreden van roest bij tarwe, rogge, haver en
gerst.
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b. Enquête over het optreden van steenbrand bij tarwe.
c. Onderzoek naar het voorkomen van en de schade veroorzaakt
door het havercystenaaltje.

d. Onderzoek naar de betekenis van vrijlevende wortelaaltjes voor

de groei van granen (Afdeling Nematologie).
Gebleken is dat verschillende tot nu toe onverklaarde verschijn
selen van slechte groei veroorzaakt worden door deze aaltjes en
dat bepaalde vruchtopvolgingen deze schade kunnen voorkomen.
4. Bestrijdingsproeven (Afdeling Landbouw)
a. Onderzoek naar het effect van verschillende fungiciden ter be
strijding van gele roest bij tarwe.
b. Onderzoek naar het meest gewenste tijdstip voor het nemen van
bestrijdingsmaatregelen tegen gele roest bij tarwe.
D. ONDERZOEK BETREFFENDE DE TEELT

Rijksproefstation voor Zaadcontrôle (Wageningen)
Aandacht zal worden besteed aan de weerstand van de verschillende
zaadmonsters tegen warm waterbehandeling. Deze warm waterbe
handeling zal aan een nadere bestudering worden onderworpen.

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, K.N.M.L, Afd.
Landbouwmeteorologic (De Bilt)
Onderzoek naar de invloed van meteorologische factoren op de ont
wikkeling en opbrengst van zomergerst (in samenwerking met het
NaCoBrouw).

Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek C.I.L.O.
(Wageningen)

i.

Fysiologisch en ecologisch graanonderzoek
(Dit onderdeel wordt grotendeels verzorgd door Mej. Ir. A. C.
WIERSEMA, het omvat een deel van het tienjarenplan van het
N.G.G. en wordt hoofdzakelijk uitgevoerd in door het N.G.C.
ter beschikking gestelde outillage),

i.i Daglengte-onderzoek
De daglengte-reactie van de granen is van grote betekenis ge
bleken voor de wintervastheid en ook voor het zaaitijdenonderzoek. Het C.I.L.O. verzorgt het onderzoek over de gevoelige
periode en de invloed van de lichtsterkte, dat noodzakelijk is voor
het toetsen op critische daglengten.
1.2 De stevigheid van het stro
Het is bekend uit onderzoek van Dr. E. G. MULDER, dat de voe100

dingstoestand van de plant tijdens de strekking van de onderste
internodiën grote invloed heeft op de stevigheid. Er zal in potproeven worden nagegaan, welke invloed aanwending van stikstof
in diverse ontwikkelingsstadia heeft op de stevigheid.
1.3 De invloed van de zuurgraad
Tarwe en gerst zijn gevoelig voor een hoge zuurgraad. De invloed
van de zuurgraad in boven- en ondergrond op de ontwikkeling zal
worden nagegaan. Gepoogd zal worden een toetsmethode op
pH-gevoeligheid te ontwikkelen, die bij veredelingswerk zou
kunnen dienen. De gebleken sterke vergroting van deze gevoelig
heid door concurrentie zal hierbij worden benut.
1.4 De invloed van hitte op de opbrengst en de kwaliteit
Hitte tijdens of kort na de bloei heeft bij granen ernstige gevolgen.
Deze gevolgen zullen nader worden geanalyseerd, terwijl toetsmethoden op resistentie tegen hitte en droogte zullen worden be
proefd.
1.5 De invloed van overmatige regenval op opbrengst en kwaliteit
Sterke regenval tijdens of kort na de bloei is voor granen (speciaal
tarwe) zeer schadelijk. De gevolgen hiervan zullen worden nage
gaan in kas-proeven, alsmede eventuele verschillen in gevoelig
heid.
1.6 Het afrijpingsproces
De fysiologie van de afrijping en speciaal het hiermede gepaard
gaande vochtverlies zal in onderzoek worden genomen binnen het
kader van het onderzoek over de oogstmethoden (zie 3.1).
1.7 Het vegetatief houden van rogge
Voor de rogge-veredeling is het van belang, om na onderzoek aan
klonen op het oorspronkelijke materiaal terug te kunnen grijpen.
Hiertoe is het noodzakelijk een behandelingsmethode te vinden,
waarbij de planten niet in bloei schieten..
1.8 Onderzoek naar de koudebehoefte
Sinds gebleken is, dat de jarowisatie-toestand een zeer grote in
vloed heeft op de wintervastheid, is het onderzoek naar optimale
jarowisatie-duur en -temperatuur weer urgent.
1.9 De ontwikkeling van wintergraan op het veld
De invloed van groeistof, DNC en het begrazen op de afmetingen
en het aantal van de bladen en op de vorming der aaraanleg wordt
nagegaan.
2. Onderzoek betreffende speciale graanteeltproblemen
(Dr. W. H. VAN DOBBEN)
2.1 Rijenafstand-stikstofbemestingsproeven met granen
Na de wintergranen zijn thans haver, zomertarwe en zomergerst
in onderzoek.
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2.2 Stikstof aanwendingstijden bij granen
Het is gebleken, dat bij wintertarwe de stikstof, althans gedeelte
lijk, zeer laat (tot in mei) kan worden gegeven. Dit is zeer belang
rijk, want hierdoor ontstaat de mogelijkheid om de ontwikkeling
van het gewas af te wachten, alvorens men de totale stikstofgift
vaststelt.
De stro-opbrengst reageert weinig op late giften. Dit heeft het
voordeel, dat men het gevaar van legering beter in de hand heeft.
Late stikstofgiften verhogen voorts het eiwitgehalte van het graan
zeer sterk en het is gebleken, dat dit tot een verbetering van de
bakaard kan leiden.
Het is mogelijk gebleken, zelfs met giften kalkammonsalpeter
tijdens de bloei van de tarwe nog belangrijke opbrengstverbete
ringen te verkrijgen, terwijl de invloed op het eiwitgehalte dan
zeer sterk is.
De ervaringen van 1955 wijzen erop, dat het effect wel afhankelijk
is van de regenval. Bij winterrogge werd dit jaar een zeer goed
effect verkregen met stikstof-overbemestingen bij het in aar ko
men.
2.3 De mengcultuur van haver en gerst
Het onderzoek over deze mengcultuur heeft aangetoond, dat ze
tot verhoogde opbrengst kan leiden, hoewel uit een oogpunt van
vruchtwisseling monocultuur verkieslijk is.
Voorts bleek de mengcultuur een zeer geschikt object te zijn voor
studie over concurrentie tussen plantensoorten. Het bleek, dat
een beconcurreerd gewas fijner reageert op milieu-omstandig
heden dan een zuivere monocultuur; dit biedt grote mogelijk
heden voor ecologisch onderzoek.
Ook is gebleken, dat gerst op zandgrond zeer gevoelig is voor de
pH-waarde en haver speciaal voor droogte. Dit geldt dus speciaal
bij concurrentie; een en ander heeft grote consequenties voor de
onkruidbestrijding.
Thans is ook wintergerst in het onderzoek betrokken.
3. Het onderzoek betreffende zaaizaden (Ir. E. VAN ROON)
3.x De invloed van oogstmethoden op de kwaliteit
In samenwerking met het I.L.R. worden proeven genomen met
diverse methoden van ophokken en schelven. Het verloop van het
vochtgehalte wordt door periodisch bemonsteren vastgesteld
(verg. 1.6).
3.2 De bewaring op de boerderij
Hieronder valt ook de bewaring in mijten. Dit onderzoek is nog
niet begonnen.
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Laboratorium voor Landbouwplantenteelt der Landbouw
hogeschool (Wageningen)
Voor 1956 staan de volgende onderzoekingen op het programma met
betrekking tot de granen.
De proeven worden uitgevoerd door Prof. Ir. W. J. DEWEZ en Ir.
A. DIJKSTRA, of door studenten onder hun toezicht.
1. Zaaitijden en zaaizaadhoeveelhedenproeven met winterrogge (één
ras), wintertarwe (twee rassen), zomergerst (twee rassen) en haver
(twee rassen). Deze vier proeven hebben ten doel de theoretisch
optimale hoeveelheid zaaizaad vast te stellen en daarnaast de oor
zaken op te sporen van het te ruime gebruik van zaaizaad, dat in de
praktijk nog steeds valt waar te nemen.
2. In een proef met mengteelt van haver en gerst wordt de normale
rijenzaai vergeleken met bandzaai, waarbij telkens twee dicht bijeenliggende rijen worden afgewisseld door grotere tussenruimten.
Deze objecten worden gecombineerd met onkruidbestrijding, op
de gewone wijze door schoffelen, of door chemische middelen,
welke methoden afhankelijk zijn van de rijenafstand.
3. Met maïs wordt een proef genomen om na te gaan in welke mate
onkruid schadelijk is in verschillende ontwikkelingsstadia van de
maïs.
4. Een verplantingsproef met maïs wordt uitgevoerd door jonge maïsplanten vóór te telen in een koude bak en vervolgens over te brengen
naar het proefterrein, waarbij het wortelstelsel van de planten op
verschillende wijze wordt behandeld.
5. Van drie snijmaïsrassen zullen de opbrengsten in een veldproef
worden vergeleken, met toepassing van drie verschillende zaai- en
maaitijden.
6. Een combinatieteelt van maïs zal worden beproefd met de gewassen
hopperupsklaver, erwten voor groene pluk, vroege aardappelen,
wortelen en een langstro Phaseolusboon.
7. Als uitvloeisel van de resultaten van een oriënterende proef met
warmtevernalisatie van maïs, waarbij voorgeweekt zaad bij drie
verschillende temperaturen, boven 30 °C, werd voorbehandeld en
vervolgens in klimaatskassen nageteeld, zal dit jaar een veldproef
worden genomen.
Het doel van deze proef is voornamelijk om op soortgelijke wijze
voorbehandeld zaad van drie hybridemaïsrassen met uiteenlopende
groeiduur en afstamming, na de voorbehandeling over te brengen
naar een proefterrein, op een tijdstip waarop de meeste maïs te
velde wordt uitgezaaid, en vervolgens onder praktijkomstandig
heden vast te stellen in welke mate de vernalisatie de bloei van de
maïs zal hebben vervroegd en de groeiduur verkort.
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Landbouwscheikundig Laboratorium der Landbouwhogeschool

(Wageningen)
In 1956 zullen op de proefvelden van het Laboratorium voor Landbouwscheikunde onderzoekingen worden gedaan naar de invloed van
verschillende bemestingen en kalktoestanden van zandgrond op de
opbrengst en de samenstelling van haver en rogge.
Wat het laatste betreft staan de eiwitgehalten en de eiwitsamen
stelling, en in verband daarmede het vermogen om voedingselementen
op te nemen, op de voorgrond bij het chemische gewasanalytische
onderzoek, dat zal worden verricht aan de van de veldproeven ver
kregen produkten.
Deze veldproeven zijn merendeels permanente proeven, d.w.z.
jarenlang op dezelfde plaats voortgezette proefnemingen; één proef
veld bestaat reeds meer dan 40 jaren.

Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O.

(Groningen)
1. Onderzoek naar de invloed van op verschillende diepte in de grond
gebrachte bekalking op de beworteling van de gewassen. Onder
zoeker: Dr. M. A. J. GOEDEWAGEN.
Pr 646 : Ca op zandgrond. Gewas : haver.
2. Onderzoek naar het optreden van periodieke schommelingen van
de uitkomsten van grondonderzoek en opbrengsten. Onderzoeker:
Dr. F. VAN DER PAAUW
Pr 934, 935,1521: N-hoeveelheden op resp. oude
veenkoloniale grond, jonge veenkoloniale grond
en zeeklei. Gewas: resp. winterrogge en haver,
winterrogge, haver en zomertarwe.
3. Onderzoek naar de invloed van het onderploegen van stro op bo
dem en bodemvruchtbaarheid. Onderzoeker: Ir. L. C. N. DE LA
LANDE CREMER.

Pr 927, 972, 1256: Strobemesting op resp. oude
veenkoloniale grond, zandgrond, zandgrond. Ge
was: resp. haver, haver, winterrogge.
4. Onderzoek naar de invloed van huisvuilcompost V.A.M. op bodem
en bodemvruchtbaarheid. Onderzoeker: Ir. JAG. KORTLEVEN.
Pr 1041, 1047a, 1051, 1081, 1436, 1752, 1753,
1755, 1756: composthoeveelheden op resp. jonge
veenkoloniale grond, oude veenkoloniale grond,
jonge veenkoloniale grond en 1081 t/m 1756 zand
grond. Gewas: resp. winterrogge, winterrogge,
winterrogge, zomergerst, zomergerst, haver, maïs,
winterrogge, zomergerst.
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5. Onderzoek naar de invloed van verschillende vormen van organi
sche bemesting op bodem en bodemvruchtbaarheid. Onderzoeker:
Ir. JAC. KORTLEVEN.
Pr 1255 : Soorten organische bemesting op rivierklei. Gewas: haver. Onderzoeker : Ir. G.J. WIS
SELINK. Pr 1437: N-hoeveelheden, soorten orga
nische bemesting op zandgrond. Gewas: winter
rogge.
6. Onderzoek ter verkrijging van een inzicht in de N-Mg voeding van
landbouwgewassen. Onderzoeker: Dr. Ir. E. G. MULDER.
Pr 1312, 1325, 1621, 1622, 1623, 1647, 1649,
1650: N-Mg soorten-hoeveelheden op zand
grond. Gewas: resp. winterrogge, winterrogge,
haver, haver, haver, winterrogge, haver, haver.
7. Onderzoek naar de fosfaatwerking van verschillende soorten fosfaatammonsalpeter en andere mengmeststoffen. Onderzoeker : Dr.
Ir. E. G. MULDER.
Pr 1638: P-vormen-hoeveelheden op lage ontginningsgrond. Gewas: haver.
8. Onderzoek naar de bemestingswaarde van organische stikstofmest
stoffen. Onderzoeker: Dr. Ir. E. G. MULDER.
Pr 1688, 1690: N-vormen-hoeveelheden resp. op
oude veenkoloniale grond en zandgrond. Gewas:
resp. haver en zomergerst.
9. Onderzoek naar de invloed van bekalking op het optreden van ko
pergebrek. Onderzoeker: Ir. CH. H. HENKENS.
Pr 1680: Cu-Ca-hoeveelheden op jonge veen
koloniale grond. Gewas : haver.
10. Onderzoek naar de nawerking van een koperbemesting op bouw
land. Onderzoeker: Ir. CH. H. HENKENS.
Pr 1682, 1694: Cu-vormen-hoeveelheden op jon
ge veenkoloniale grond. Gewas : haver.
11. Onderzoek naar de invloed van de kalktoestand op de magnesium
voorziening van de gewassen en omgekeerd van de magnesium
voorziening op de samenhang tussen pH en opbrengst. Onderzoe
ker : Ir. C. M. J. SLUIJSMANS.
Pr 19 en 32 : Ca-toestand en nawerking Mg-hoev.
op veenkoloniale grond. Gewas : winterrogge.
12. Onderzoek naar de invloed van groenbemesting op de samenhang
tussen pH en opbrengst. Onderzoeker: Ir. C. M. J. SLUIJSMANS.
Pr 13: Ca-toestand met en zonder groenbemes
ting en N-hoev. op veenkoloniale grond. Gewas:
winterrogge.
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Laboratorium voor Bemestingsonderzoek van de Landbouw
kundige Dienst voor Chilisalpeter (Wageningen)
i. Veldproeven:
x . i M e e r j a r i g g e w a s s e n - p r o e f v e l d t e H o u t h e m ( L . ) . G e w a s: w i n t e r 
tarwe. 3 kaligiften; 3 stikstofmeststoffen: Ch., Ks en KAS. Aan
leg in 6-voud. Proefveld ter bestudering van de natriumwerking.
In samenwerking met R.L.Ct.-schap-Roermond.
1.2 Meerjarig gewassenproefveld te Doenrade (L.). Gewas: winter
tarwe. 5 kalktrappen; 4 stikstofmeststoffen: KAS - As. - Ch. en
ZA. Aanleg in3-voud. Proefveld ter bestudering van de invloed
van de verschillende N-meststoffen bij verschillende kalktoestanden op grond en gewas.
1.3 Haver en gerst maken deel uit van onze centrale gewassenproefvelden te Kilder, Haaren (N.Br.) en Venray. Deze proeven zijn
aangelegd met drie stroken, waarop resp. chilisalpeter en kalkammonsalpeter vergeleken worden bij kalitrappen: nul - matig
en hoog.

Landbouwkundig Bureau voor Thomasslakkenmeel

(Wageningen)
In 1956 werden de volgende fosforzuurbemestingsproeven ge
nomen:

i.

Veldproeven:

1.i Demonstraties (verschillende giften Thomasmeel)
a. Met mengsel haver (Libertas) en gerst (Herta) op zandgrond
b. Met zomerrogge (Petkuser) op zandgrond
c. Met haver (Marne) op zandgrond
d. Met maïs (Goudster) op zandgrond
e. Met zomergerst (Balder) op rivierklei
ƒ. Met zomertarwe (Peko) op rivierklei
2. Potproeven:
2. i Demonstraties (verschillende giften fosfaat)
a. Met tarwe op rivierklei
b. Met gerst op rivierklei
c. Met haver op zandgrond
2.2 Research-proeven met fosfaatmeststoffen
a. haver op magnesiumarme zandgrond

Stichting Voorlichtingsdienst voor Superfosfaat van de Neder
landse Superfosfaatindustrie (Wageningen)
Voor 1956 staan proeven op het programma, waarin variaties zijn
opgenomen, t.a.v. bemesting met Superfosfaat, bekalking en groenbemesting.
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De hierbij betrokken granen zullen hoofdzakelijk rogge, haver en
maïs zijn, terwijl ook kleine oriënterende proeven met tarwe en gerst
worden aangelegd.

Instituut voor Landbouwwerktuigkunde der Landbouwhoge
school (Wageningen)
In de loop van 1956 zal een onderzoek worden gedaan naar de moge
lijkheden van vooraf zwadmaaien van graan met daarop aansluitend:
opraapdorsen met behulp van een maaidorser
opraaphakselen met behulp van een veldhakselaar
Van beide methoden zullen worden onderzocht:
de opbrengsten en de verliezen aan korrels en stro
het aantal manuren dat bij deze bewerkingen wordt vereist.
In de loop van dit jaar zal een verslag verschijnen over het onder
zoek naar het drogen van in het zwad liggend graan, dat in de jaren
1952, 1953 en 1954 is verricht.

Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie

(Wageningen)
Wat ons werkplan 1956 betreft heeft het onderstaande betrekking
op de granen.
1. Beproeving van verschillende machines voor de graanoogst.
2. Het vergelijken van verschillende oogstmethoden bij tarwe (zwadmaaien, maaidorsen, velddorsen en stationair dorsen).
(Proefbedrijf ,,Oostwaardhoeve'' ).
3. Een proef betreffende het maaidorsen in het Oldambt.
Op een overwegend graanbedrijf in dit gebied zal naar alle waar
schijnlijkheid weer een proef worden genomen met een maaidorser
en een opraappers. De bedoeling hiervan is na te gaan welke ar
beidsbesparing hiermede in dit gebied kan worden verkregen en
welke verliezen aan korrel en stro daarbij optreden. De maaidorser
zal worden uitgerust met een graantank. Het transport van het
graan geschiedt dan met op wagens geladen tanks. De balen stro
zullen met een eenvoudige transporteur op de wagen worden ge
laden. Het graan en het stro zullen op het bedrijf worden gedroogd.
(Samenwerking met het Instituut voor Bewaring en Verwerking
van Landbouwprodukten).
4. Voorts zal op enkele bedrijven in het Oldambt worden geëxperi
menteerd met een transporteur voor het op de wagen laden van
schoven, een trekker uitgerust met twee schelvendragers en tasdroging.
(Samenwerking met het Instituut voor Bewaring en Verwerking
van Landbouwprodukten).
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E. ONDERZOEK BETREFFENDE HET DROGEN EN
BEWAREN
Rijksproefstation voor Zaadcontrôle (Wageningen)
Dr. J. DE TEMPE zal, in samenwerking met Ir.J. A. J. VEENENBOS van
de Plantenziektenkundige Dienst, in 1956 bewaarproeven met ont
smette tarwe bij verschillende temperaturen en vochtigheid nemen.

Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek, C.I.L.O.,
Afd. Droogtechnisch Laboratorium (Wageningen)
Op het werkprogramma voor 1956 komen, als voornaamste punten
van het onderzoek van tarwe, rogge, gerst en haver, voor :

I. Droogprocessen in het algemeen
Een theoretische studie wordt gemaakt betreffende het drogen van
een laag materiaal met lucht in dwarsstroom (zgn. eestdroging). Deze
studie is mede van belang voor het convectiedrogen van granen.

II. Het drogen van granen
1. Het is de bedoeling om, in samenwerking met de schoningsdienst
van het Rijksproefstation voor Zaadcontrôle, aandacht te besteden
aan de droging en opslag bij de zaadbedrijven in Nederland. Be
doeld wordt, dat er regelmatig contacten worden onderhouden, ge
gevens verzameld en vastgelegd worden, metingen worden verricht,
onvolkomenheden worden opgespoord, wensen uit de praktijk wor
den doorgegeven aan het Droogtechnisch Laboratorium en omge
keerd adviezen worden verstrekt of doorgegeven.
2. Verder zal getracht worden voorlopig een eenvoudige „service" te
verstrekken door thermometers, manometers, hygrometers etc., in
gebruik bij de drogerijen, te onderzoeken (te ijken), eenvoudige
reparaties te verrichten of adviezen te geven aangaande reparaties
door derden.
3. De reeds aangevangen series regionale proefnemingen aangaande
het drogen op het landbouwbedrijf zullen worden voortgezet.
Samenwerking zal worden gezocht met een fabrikant betreffende de
juiste constructie van de droogsilo's en „drogers" voor het land
bouwbedrijf en van de transportmiddelen. In principe is een en
ander wel bekend, doch het gaat nu vooral om de praktische uit
voering.
4. Het onderzoek met het model van de continu-werkende verbeterde
cascade-droger zal worden voortgezet. Daarnaast zullen onderzoe
kingen worden geëntameerd om te komen tot een ontwerp van een
doeltreffende kleine discontinue droger.
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5- Voortgegaan zal worden met een nader onderzoek betreffende het
bepalen van de temperatuurgevoeligheid van zaden tijdens het
drogen, dus bij veranderde korreltemperatuur. Dit zal op het
Droogtechnisch Laboratorium met o.a. daartoe aan te maken appa
ratuur worden verricht.
6. Voortgegaan zal worden met het onderzoek betreffende de droogsnelheden van verschillende zaden.
De verkregen resultaten aanvullen met nieuwe en daarna trachten
er voor de praktijk bruikbare gegevens uit te putten.
7. Voortgegaan zal worden met het verrichten van semi-technische
schuurdroogproeven.
8. Voortgegaan zal worden met het verstrekken van adviezen bij de
opzet van nieuwe drogerijen.

III. Het bewaren van granen
1. Het is de bedoeling om door personeel van het Droogtechnisch
Laboratorium regelmatig gegevens te laten verzamelen omtrent de
toestand van zaadpakhuizen, metingen te doen verrichten, contact
te laten onderhouden en adviezen te verstrekken of door te geven.
2. Gewenst is een onderzoek op semi-praktijkschaal, gericht op de
praktische uitvoering van bewaarruimten voor dure zaden. De
principes zijn nu tamelijk goed bekend. Hiertoe zullen op de prak
tijk gerichte bewaarcellen, al of niet geconditionneerd, dienen te
worden ingericht.

IV. Snel-vochtbepalingsapparaten
Regelmatig wordt voorlichting op dit gebied gegeven, ook in de
landbouwbladen. Voortgegaan zal worden met het onderzoeken op
deugdelijkheid en praktische bruikbaarheid van nieuwe snel-vochtbe
palingsapparaten. Dit geschiedt op verzoek van fabrikanten en/of im
porteurs. De eenvoudige snel-vochtbepalingsapparatuur en -methode
met gebruikmaking van thermostralers, zoals deze door het Droog
technisch Laboratorium zijn ontwikkeld, worden meer en meer toege
past.

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

Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek T.N.O., Afd. Graan-,
Meel-, en Broodonderzoek (Wageningen)
Tarweopslag
Het onderzoek over kwaliteitswijzigingen bij tarwe tijdens opslag,
veroorzaakt door chemische en microbiologische omzettingen, zal
worden voortgezet.

F. ONDERZOEK VERBAND HOUDENDE MET DE BE
EN VERWERKING VAN GRAAN EN GRAANSTRO
Laboratorium voor Technologie der Landbouwhogeschool

(Wageningen)
1. Het onderzoek over de stroming van granulaire materialen, waar
onder ook granen, wordt voortgezet.
2. Begonnen is aan een onderzoek over de verwarming en de koeling
van granulaire materialen met lucht, waarbij tevens aandacht wordt
besteed aan de stromingsweerstand van dergelijke materialen. Ook
in dit onderzoek worden granen en zaden betrokken.
3. Op het chemische laboratorium wordt de winning van zetmeel en
eiwit uit enkele granen en zaden bestudeerd.

Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek T.N.O., Afd. Graan-,
Meel- en Broodonderzoek (Wageningen)
i. Methoden voor het onderzoek van graan en graanprodukten
1.1 Normalisatiewerkzaamheden
In het kader van de werkzaamheden der normalisatiecommissie
69 voor beproevingsmethoden voor graan en graanprodukten zal
medegewerkt worden aan opzet en uitvoering van gemeenschap
pelijke onderzoekingen, verband houdende met normalisatie der
eiwitbepaling en van monsterneming granen. Voorts zal deelge
nomen worden aan de werkzaamheden welke noodzakelijk zijn ter
afsluiting der onderzoekingen aangaande de normalisatie der asen ruwe celstofbepaling.

1.2 Bestudering van onderzoekingsmethoden in internationaal verband
Er zal worden deelgenomen aan het in 1953 aangevangen inter110

nationale overleg ter bestudering van de mogelijkheden, om in
zake onderzoekmethoden voor de analyse en kwaliteitsbeoorde
ling van granen en graanprodukten te komen tot zekere afspraken
in internationaal verband.
1.3 Methodiek bakwaarde-onderzoek van kleine monsters
In het kader van het zgn. tienjarenplan op graangebied, uitgaande
van de Stichting Nederlands Graan-Centrum zal nagegaan wor
den, welke methode van onderzoek gevolgd dient te worden ten
einde een zo goed mogelijke indicatie te verkrijgen aangaande de
bakwaarde van zeer kleine monsters tarwe.
In het onderzoek zullen onder meer verschillende modificaties der
zgn. deegbaltest, een sedimentatietest en een microbakproef be
trokken worden.
1.4 Kleurbepaling van meel en bloem door refiexiemeting
Met behulp van een Photovolt-reflexiemeter en tewerk gaande
volgens het principe van tristimulusmetingen, zal de kleurbepa
ling van meel en bloem ten behoeve van de kwaliteitsbeoordeling
worden onderzocht.
2. Onderzoek van inlandse graamassen
2.1 Onderzoek van inlandse tarwerassen op de waarde als grondstof voor

de verwerkende industrie

Het onderzoek naar de waarde van onze inlandse tarwerassen voor
de yerwerkende industrie zal worden voortgezet. De waardering
zal in de eerste plaats gericht zijn op de geschiktheid voor de be
reiding van ongebuild meel, dat in de praktijk in hoofdzaak van
inlandse tarwe wordt gemalen. Overwogen wordt de geschiktheid
voor de bereiding van bloem voor wittebrood en van bloem voor
biscuit mede in het onderzoek te betrekken.
Tevens zal de invloed van diverse cultuurmaatregelen als b.v. be
mesting en methode van oogsten worden vastgesteld.
2.2 Onderzoek van inlandse roggerassen, alsmede van tetraploïde rogge

op de waarde als grondstof voor de verwerkende industrie

Het onderzoek naar de waarde voor de verwerkende industrie van
onze inlandse roggerassen, alsmede van verschillende stammen
tetraploïde rogge, zal worden voortgezet.

2.3 Onderzoek van inlandse gerstrassen op hun geschiktheid als pélgerst
Door pelproeven op laboratoriumschaal, waarbij aansluitend
kookproeven, zal onderzocht worden, welke de waarde van thans
in ons land verbouwde en nieuwe gerstrassen voor de gortberei
ding is. Ten behoeve van dit onderzoek is door de Afdeling een
pel- en slijpmachine geconstrueerd, waarmee gort bereid kan
worden welke te vergelijken is met het produkt der gortpellerijen.
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2.4 Onderzoek inzake kiemrust en schot bij inlandse tarwerassen

In het kader van het zgn. tienjarenplan op graangebied uitgaande
van de Stichting Nederlands Graan-Centrum, zal het onderzoek
aangaande kiemrust en schot worden voortgezet. In het bijzonder
zal hierbij ook aandacht worden geschonken aan het verschijnsel
van zgn. verborgen schot. Zulks met het uiteindelijke doel te
komen tot verhoging der oogstzekerheid bij het inlandse rassensortiment, dit mede door het verstrekken van richtlijnen ten be
hoeve van kweekarbeid.

2.5 Oogstanalyse
Het voornemen bestaat om regelmatig ieder jaar tarwestandaardmonsters van zeer verschillende plaatsen van herkomst in Neder
land te onderzoeken op bakwaarde. Zulks ten einde een globale
indruk te verkrijgen aangaande de bakkwaliteit der tarwe van
iedere oogst, zoals deze de facto resulteert als gevolg van inwen
dige (keuze van ras) en uitwendige omstandigheden (weersom
standigheden, bemesting, grondsoort, oogstmethoden, enz.).
2.6 Onderzoek van kleine tarwemonsters
Het onderzoek van selectiemateriaal van tarwekwekers op bak
waarde zal worden voortgezet. Daarnaast zal serie-onderzoek van
monsters afkomstig van 't kruisingsprogramma uit het tienjaren
plan der Stichting Nederlands Graan-Centrum ter hand genomen
worden, zodra de daartoe vereiste methodiek zal zijn uitgewerkt.
3. Meel
3.1 Onderzoek betreffende de bakwaarde van bloem
Het onderzoek inzake het vinden van een chemische verklaring
voor het verschil in visco-elastische eigenschappen tussen degen
van bloem afkomstig van verschillende tarwes en voor het effect
van bakverbeteraars op deze eigenschappen, zal worden voortge
zet.
Hierbij zal worden voortgebouwd op het vooraf ingestelde uit
voerige literatuuronderzoek.
4. Brood en andere bakwaren
4.1 Onderzoek inzake de samenstelling en structuur van deeg en bak-

produkten

Het onderzoek inzake de wijze waarop de deegstructuur als ge
volg van het kneed- en rijsproces tot stand komt, alsmede van de
wijze waarop de deegstructuur zich tijdens het bakproces ont
wikkelt tot de typische structuur van het bakprodukt, zal worden
voortgezet.
Hierbij wordt onder meer gebruik gemaakt van verdelingschromatografie en modelbakproeven.
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4-2 Onderzoek van nieuwe hulpstoffen ter kwaliteitsverbetering
Het onderzoek van nieuwe hulpstoffen ter verbetering van de
kwaliteit van brood en andere bakwaren zal regelmatig worden
voortgezet.
4.3 Verbetering en ontwikkeling van bakkerijapparaten
Verdere medewerking zal worden verleend aan de uitvoering der
volgende, bij de Werkgroep Outillage Bakkerijbedrijven in onder
zoek zijnde projecten:
a. Vaststelling van het meest geschikte materiaal voor de ver
vaardiging van broodblikken en bakplaten.
b. Ontwikkeling van een deegopmaakmachine voor het klein- en
middenbedrijf.
c. Vaststelling van geschikte anti-kleefmaterialen.
Verdere projecten zullen hetzij zelfstandig, hetzij in het kader van
genoemde Werkgroep, hetzij in samenwerking met andere
T.N.O.-instituten worden aangevat.
4.4 Verbetering en ontwikkeling van werkwijzen voor de bakkerij
De hierop betrekking hebbende onderzoekingen zullen worden
voortgezet en uitgebreid.
De genoemde onderzoekingen geschieden door, resp. onder leiding
van:
inlandse granen: Drs. B. L. TH. BELDEROK; Dr. G. L. BERTRAM;
Ir. E. K. MEPPELINK
maaltechnisch en biochemisch onderzoek: Dr. G. L. BERTRAM
fysisch-chemisch bakwaardeonderzoek: Dr. A. H. BLOKSMA
chemisch en technologisch onderzoek bakkerij, banketbakkerij:
Drs. F. BOTHMA; Dr. G. JONGH; C. J. WENSVEEN; Ir. W. H.
G. WLEBOLS
analytische problemen: Drs. A. W. CROES

Station voor Maalderij en Bakkerij (Wageningen)
Met betrekking tot het broodgraan staan in 1955 de volgende werk
zaamheden met een algemeen onderzoekkarakter op het programma :
1. Medewerking aan de „Werkgroep Outillage Bakkerijbedrijven"
2. Onderzoek naar de veranderingen die optreden bij het bewaren van
brood en de omstandigheden die daarop invloed uitoefenen.
3. Medewerking aan het onderzoek van de subcommissies „As" en
„Ruwe celstof" van de „Commissie voor de normalisatie van be
proevingsmethoden voor granen en graanprodukten" (Commissie
69 der HCNN).
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Nederlands Proefstation voor Stroverwerking (Groningen)
Algemene onderzoekingsmethoden

Me.

Hieraan wordt gewerkt, wanneer de behoefte daartoe blijkt.
Ba i. Analyse en onderzoek van stro
Fundamenteel onderzoek over de anatomische en chemische
samenstelling van stro, waarin naast het normale stro van rogge,
tarwe en haver, ook stro van tetraploïde rogge wordt betrokken.
Bb i. Procédé's voor celstofbereiding
Ontwikkeling van nieuwe varianten der bestaande ontsluitings
methoden.
Ca 4. Malen van verschillende typen strocelstof in de kegelstofmolen
Voortzetting van het in 1955 verrichte onderzoek.
Ca 6. Uitwassen van celstof
De proefnemingen met het in de vorige opgave genoemde appa
raat zijn afgesloten. Er zal in samenwerking met de industrie
worden getracht het onderzoek voort te zetten met een groter
apparaat.
Ca 7. Eigenschappen van celstof
Voortzetting van het onderzoek in meer fundamentele richting.
Cb i. Ontwikkeling van methodiek voor vervaardiging en onderzoek van

karton uit stro

Invoering van verschillende verbeteringen aan de kartonma
chine.
Cb 4. Vervaardiging van edele kartonsoorten
Hieraan is in 1955 door het voorgaan van urgenter onderzoek
niet gewerkt. Mogelijk zal een belangrijk deel van dit werk in
opdracht worden uitgevoerd.
G. ONDERZOEK BETREFFENDE DE VOEDINGSWAARDE
Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek, C.I.V.O. (Utrecht)
Door Dr. J. H. VAN DE KAMER (C.I.V.O., Utrecht) en Dr. H. A.
WEIJERS (Wilhelmina Kinderziekenhuis, Utrecht) wordt het onder

zoek naar de schadelijke werking van tarwe en rogge op de stofwisse
ling bij bepaalde groepen van patiënten (coeliakie, spruw) voortgezet.

Rijkslandbouwproefstation voor Veevoeding en Veehouderij

(Hoorn)
Bij de onderzoekingen in 1954 en 1955 is gebleken, dat de voor
jonge varkens schadelijke stof, die veelal in rogge voorkomt, gelocaliseerd is in de buitenlagen der korrels en minder of in het geheel niet in
het zetmeel. Er bestaan aanwijzingen, dat de schadelijke stof een eiwit
achtig karakter heeft of althans aan het eiwit gebonden is. In 1956 zal
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getracht worden door biologisch- en chemisch onderzoek meerdere
gegevens te verzamelen over de identiteit van de schadelijke stof
(Drs. G. VAN WIERINGEN).
Door middel van dierproeven zal worden vastgesteld of er roggerassen bestaan, waarin de voor jonge varkens schadelijke stof niet of
nauwelijks voorkomt. Voorts ligt het in de bedoeling om na te gaan of
er ook in tarwe een stof aanwezig is, die een remmende invloed heeft
op de groei van jonge varkens. Zo ja, dan doet zich de vraag voor in
hoeverre deze stof identiek is met de in rogge voorkomende factor
(Ir. J. DAMMERS).
De bovengenoemde onderzoekingen worden uitgevoerd in het kader
van het tienjarenplan voor graanonderzoek van de Stichting Neder
lands Graan-Centrum.

Rijksinstituut voor Pluimveeteelt (Beekbergen)
In het kader van het onderzoek naar verbetering van de rogge als
veevoeder (opgenomen in het tienjarenplan voor graanonderzoek van
de Stichting Nederlands Graan-Centrum) zullen de volgende proeven
met legkippen worden genomen:
1. Oriënterende proef teneinde na te gaan hoe de dieren reageren als
het voeder uitsluitend tarwe-eiwit bevat.
2. Proeven over de bruikbaarheid van verschillende roggevariëteiten
als hardvoer.
3. Proeven over de bruikbaarheid van gestoomde roggekorrels.
De proeven zullen onder leiding staan van Ir. J. F. HELDER.

"S

G E D U R E N D E 1954 E N 1955 VERSCHENEN
LITERATUUR OP GRAANGEBIED

(Recent publications on cereals)
Evenals de vorige jaren geven wij ook thans weer een overzicht van
de meest recente publikaties op graangebied. De in 1954 verschenen
publikaties zijn opgenomen, voor zo ver dit nog niet in het 5de Cocobro-Jaarboekje (biz. 101-111) geschiedde.
Wederom moest bij het samenstellen van de onderstaande lijst een
drastische beperking worden toegepast, aangezien het in verband met
de beschikbare ruimte niet mogelijk was alle in onze kartotheek opge
nomen nieuwe publikaties te vermelden.
De Stichting Nederlands Graan-Centrum is gaarne bereid om hen,
die recente literatuurgegevens over bepaalde onderwerpen op graan
gebied nodig hebben, hieraan te helpen. Aanvragen richte men tot de
Deskundige van Stichting Nederlands Graan-Centrum.
1. MORPHOLOGIE, ANATOMIE (Morphology, Anatomy)
ATKINS, F. M. and M. S. NOKRIS - The influence of awns on yield and certain mor
phological characters of wheat. Agronomy Journal, 47 (1955), nr. 5, 218-220.
MASSART, L. - Waarnemingen over geïsoleerde gerstembryonen. Intern. Tijdschr.
v. Brouw.- en Mouterij, 15 (1955/56), 6-8.
Ross, W. M. - Association of morphological characters and earliness in oats.
Agronomy Journal, 47 (1955), nr. 10, 453-457REDEI, G. - On the development of wheat caryopses. Crop Production, 4 (1955), nr.
2,133-14°.
SANDERS, H. E. - Development morphology of the kernel in grain sorghum. Cereal
Chem., 32 (1955). 12-25.
2. PHYSIOLOGIE, ECOLOGIE (Physiology, Ecology)
AASTVEIT, K. and E. STRAND - Investigations on the respiration rate of small grain

seeds of different moisture content and harvested at different stages of maturity.
Acta Agriculturae Scandinavica, 5 (1955), 76-84.
AUSTIN, A. - On the relation between the respiration and the nitrogen metabolism of
excised wheat roots. Diss., Utrecht, 1955.
BECKER, W. R. - De daglengtereactie bij maïs. C.I.L.O., Verslag over 1954, (1955),
171-176.
DOBBEN, W. H. VAN en A. C. WIERSEMA - De daglengtereactie van haver. C.I.L.O.,
Verslag over 1954, (1955), 164-166.
DULAC, J. - Diagnostie foliaire des céréales. I. Relation entre le rendement et la

teneur en azote de chaque feuille chez le blé. C.R. Hebdomad. Séances Acad. Agric.
France, (1955), nr. 7, 328-331.
HANSEL, H. - Entwicklungs-Relationen ertragbildender Organe von Winterweizen
(und Winterroggen) und ihre Bedeutung für Termine zusätlicher Nährstoff- und
Wassergaben. Z. f. Acker- u. Pflanzenbau, 100 (1955), 77-98.
HANSEL, H. - Mehrjährige Frühjahrs-Saatzeiten-Versuche mit Winterweizen. Die
Bodenkultur, 8 (1955), 182-194.
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HINTON, J. J. C. - Resistance of the testa to entry of water into the wheat kernel.

Cereal Chemistry, 32 (1955), 296-305.
HONDA, S. I. - Ascorbic acid oxidase in barley roots. Plant Physiology, 30 (1955),

174-181.

HONERT, T. H. V. D. en J. J. M. HOOYMANS - On the absorption of nitrate by maize

in water culture. Acta Botanica Neerlandica, 4 (1955), 376-384.
IRLENBUSCH, J. - Die Beeinflussung des Saatgutwertes von Winterweizen durch Um

weltfaktoren (Ein Beitrag zur Klärung der Frage des Herkunftswertes bei Ge
treide). Inauguraldissertation, Leipzig, 1954.
KARLSSON, B. and L. ELIASSON - The respiratory quotient in different parts of wheat
roots in relation to growth. Physiologia Plantarum, S (1955), 561-571.
KRALL, A. R. - Short-time fixation of labelled C02 by barley leaves under steady state
conditions. Plant Physiology, 30 (1955), 269-271.
LISTOWSKI, A. - On the influence of autumn and spring drought on the development
and yields of winter wheat varieties. Roczniki Nank Rolniczych, Serie A, 71
(1955), 169-198.
OPPENOORTH, W. F. F. - Over enkele methoden ter bepaling van de kiemkracht van
gerst. Intern. Tijdschr. v. Brouw. - en Mouterij, 14 (1954/55), i74-i84RIDER, N. E. - Evaporation from an oat field. Quarterly J. of the Royal Meteorol.
Soc. Cambridge, So (1954), 198-211.
STOJANOVIC, M. - Germination of wheat and barley seeds under different concentra
tions of fertilizers in the horizons A^ A2, B of Podzol. Review of Research WorkFaculty of Agriculture - Belgrade, 3 (1955), 49-66.
TAMM, E. und U. SCHENDEL - Der Gefäszversuch als Mittel zur Feststellung der
Standortansprüche von acht Sommerweizen und acht Hafersorten an die Wasserund Nährstoffversorgung. Z. f. Acker- und Pfl.bau, 99 (1955), 427-462.
TOMBESI, L. - Research on the physiology and biochemistry of Triticum vulgare. III.
Course of certain enzymatic activities and of the content in chetoacids, protein,
nitrogen, glucose, starch, citric acid during the stages of plant growth. Ann. Sper.
Agraria, N.S., 9 (1955), 449-468.
3. WINTERHARDHEID (Winterhardiness)
BLUMKE - Über die Ursachen des Auswintems. Mitt. der D.L.G., 70 (1955), nr. 48,

1213-1215.
COFFMAN, F. A. - Results from uniform winter hardiness nurseries of oats for the

years 1947-1951, inclusive. Agronomy Journal, 47 (1955), 54-57.
DANTUMA, G. - Enkele aspecten van het kouderesistentie-onderzoek bij granen.
CocoBRO-Jaarb.,

5 (1955),

37-43-,

EKSTRAND, H. - Overwintering of winter cereals and forage grasses. Statens Växt-

skyddsanstalt, Medd. nr. 67, (1955), 125 pp.
JOHANSSON, N. O. a.o. - Investigations of the hardening and the hardening processes

of winter wheat. Journal of the Swedish Seed Ass, 65 (1955), 82-96.
KINBACHER, E. I. and H. M. LAUDE - Frost heaving of seedlings in the laboratory.

Agronomy Journal, 47 (1955), nr. 9, 415-418.

SCHUSTER, W. - Einige Versuchsergebnisse nach den Frostschäden des Winters
I9S3/I954-

Mitt. der D.L.G., 70 (1955), 377-380.

4. ERFELIJKHEID, CYTOLOGIE (Heredity, Cytology)
BARNARD, C. - Histogenesis in the inflorescence and flower of Triticum aestivum L.

Austr. J. of Bot., 3 (1955), 1-20.
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BOYLE, W. S. and A. H. HOLMGREN - A cytogenetic study of natural and controlled

hybrids between Agropyron trachycaulum and Hordeum jubatum. Genetics, 40
(i9SS). 539-545EHRENBERG, L. - Factors influencing radiation induced lethality, sterility, and muta
tions in barley. Hereditas, 41 (1955), 123-146.
EMMERLING, M. H. - A comparison of x-ray and ultra-violet effects on chromosomes
of Zea mays. Genetics, 40 (1955), 697-714.
FREY, K. J. - Agronomic mutations in oats induced by x-ray treatment. Agronomy
Journal, 47 (1955), 207-210.
LEISER, M. - Die Bastardierung von Weizen und Roggen auf Grund experimentel
ler Untersuchungen unter besonderer Berücksichtigung der cytologischen Ver
hältnisse und deren Beziehungen zu äusseren und inneren Eigenschaften. Z. f.
Pflanzenzüchtung, 33 (1954), 59-88.
LIMA-DE-FARIA, A. - Structural differentation of the kinetochore in rye and Agapanthus. Chromosoma, 7 (195S), 78-89.
LIN, M. - Chromosomal control of nuclear composition in maize. Chromosoma, 7

(1955). 340-370.

MECHIELKE, F. - Temperaturbedingte Chromosomensegmentierung bei Sommerund Wintergersten. Die Kulturpflanze, 3 (1955), 127-135.
OHLENDORF, A. - Weitere cytologische Untersuchungen an Weizen-Quecken. Der
Züchter, 25 (1955). 33I-35IOSBORNE, T. H. and F. C. ELLIOT- Chromosome translocations included in Triticum
& Agropyron hybrids by X-rays, P82, S35. Am. J. of Botany, 42 (1955), 646-649.
REES, H. - Genotypic control of chromosome behaviour in rye. I. Inbred lines.
Heredity, 9 (1955), 93-116.
RHOADES, M. M. - The cytogenetics of maize. Corn and corn improvement, (1955),
123-219.
SCHULTE, H. K. - Untersuchungen zur Genetik und zur physiologischen Funktione
der Granne bei der Gerste. Z. f. Pflanzenzüchtung, 34 (1955), 157-196.
SUZUKI, M. - Genetical and cytological studies on wheat-rye amphidiploids. I.
Observations of some external and cytological characteristics in Triticale „1055".
Japanese Journal of Breeding, 5 (1955), 95~995. TARWE-, GERST- EN HAVERVEREDELING (Wheat-, Barley- and Oat

breeding)
CIFERRI, R. - The first interspecific wheat hybrids. The Journal of Heredity, 46
(1955), 81-83.
EVERSON, E. H. and E. W. SCHALTER - The genetics of yield differences associated

with awn barbing in the barley hybrid (Lion X Atlas) X Atlas. Agronomy Jour
nal, 47 (1955), 276, 280.
GRADEA, M. - Quinto ano de experiencias con nuevas variedades de trigos. Anales
Institute Nacional de Investigaciones Agronomicas, 3 (1954), 3-84.
IRLENBUSCH, J. - Untersuchungen zur Klärung der Frage des Herkunftswertes von
Winterweizen. Z.f. Acker- u. Pflanzenbau, 99 (1955), 361-392.
KIKUCHI, M. -Studies on the transplantation of the immature embryos in cereals. II.
On the germination of the transplanted embryos of wheat. Japanese Journal of
Breeding, 4 (1955), 208-212.
KOPPERT, H. und W. RUDORF - Züchtung der Getreidearten. Handbuch der Pflan
zenzüchtung, 2 (1955).
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MACLENNAN, H. A. - Triticum-Agropyron hybridization. Progress Report Centr.

Exp. Farm. Ottawa Ont. Forage Crops Division, 1949-1953 (i955).

26-27.

NILAN, R. A. and C. C. MOH - A mutant line of barley induced by atomic-bomb

radiation. Journal of Heredity, 46

(1955), 49-52.

ROBERTSON, D. W. - A summary of linkage studies in barleys. Supplement II. 1947-

Agronomy Journal, 47

1953.

(1955), 418-425.

SHEBESKI, L. H. and T. LAWRENCE - The production of beneficial mutations in

barley by irradiation. Can. J. of Agr. Sc., 34 (1954), 1-9.

SMITH, C. S. - The story of the breeding of a new quality winter bread wheat. The

Farmers Weekly, 43 (1955), 75-77.
Tozu, T. - The relation between the age of wheat flowers and the percentage of
hybrids to set in the wheat-rye crosses. Japanese J. of Breeding, 5 (1955), 119-122.
WAGNER, S. - Praktische Erfahrungen mit der Weizen-Qualitätszüchtung in der
Schweiz. Mitt. für die Schw. Landwirtschaft, 3 (1955).
6. ROGGE- EN MAISVEREDELING (Rye and Maize breeding)
BECKER, W. R. - Report on Progress in Hybrid Maize Breeding and Production in
1954

in the Netherlands.

8th

Hybrid Maize Meeting F.A.O.

(1955), 2

pp.

FERWERDA, F. P. - Maize breeding work performed in 1954 at the State Institute of
Plant Breeding, Wageningen, 8th F.A.O. Hybrid Maize Meeting (1955), 3 pp.
JUNGFER, E. - Kurztag behandelte Klone in der Roggenzüchtung. Der Züchter, 25
( 1 9 5 5 ) . 2 5 5 - 2 6 2 .
.
.
.
MARIC, M. -A study of the effects of inbreeding and crossbreeding on maize. Review
of Research Work at the Fac. of Agric. - Belgrade, 3 (1955)» 67-84.
NIJDAM, F. E. - Identification of maize hybrids. Euphytica, 4 (1955), 167-172. Med.

nr. 27, 1955; I.V.R.O., Wageningen.
Poos, J. A. J. - Rogge met aaltjes-resistentie. Zaadbelangen, 10 (1956), 3-5.
PRICE, S. - Irradiation and interspecific hybridization in Secale. Genetics, 40 (1955),
651-667.

SPRAGUE, G. F. - Corn breeding. Corn and corn improvement (1955), 221-292.
VETTEL, F. und W. PLARRE - Mehrjährige Heterosisversuche mit Winterroggen.

Z.f. Pflanzenzüchtung, 34 (1955),
7.

233-248.

BESCHRIJVING VAN GRAANRASSEN, SYSTEMATIEK (Description of
cereal varieties, Taxonomy)

CoFFman, F. A. - Avena

sativa L.

probably of asiatic origin. Agronomy Journal, 47

(1955), 281.

FAJERSSON, F. - Weibulls original Svennovârvete. Agri Hortique Genetica, 13 (1955),
1-18.

GREGG, A. S.- Spring wheat variety trials 1945-1953. Joum. N.I.A.B., 7 (1955), 270288.

INDIANA AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION - Knox, a new soft red winter wheat.

Ind. Agr. Exp. Stat. Mimeo B.P., 63

(1953),

1 p.

MORRIS, G. P. - Descriptions of barley varieties. Journ. N.I.A.B., 7 (1955), 318-319.
NIETSCH, H. - Botanische Beschreibung von Gerstensorten. Die Bodenkultur, 6
(1955), 50-70.

OSWALT, R. M. - Wheat, oats and barley in State-wide variety tests 1950-1954. Agri.

Exp. Stat. Div. of Agric. Oklahoma, A. & M. Coll. Stillwater. Bull. B-456
(1955). 35 PP119

QUADT, F. - Roggen (Seeale cereale L.) I. Systematik. Handbuch der Pflanzenzüch
tung, 2 (1955), 35-41.
SCHLEHUBER, A. M. and H. C. YOUNG - Concho winter wheat. Agri. Exp. Stat. Div.
of Agri. Oklahoma, A. & M. Coll. Stillwater. Bull. B-453 (1955), 18 pp.
STANTON, T. R.- Oat identification and classification. U.S. Dep. of Agr. Washington
D.C. Techn. Bull., rioo (1955), 206 pp.
THOMPSON, E. G. - Results of recent oat variety trials. Journ. of the N.I.A.B., 7
O(I955). 399-404WÄLSTEDT, I. - Svalöfs Drottvlrvete (Svalöf Drott Spring Wheat). Sveriges Utsädes-

förenings Tidskrift, 65 (1955), 245-256.
8. GRAANTEELT ( The growing of cereals)
ACHTERSTRAAT, J. - Meer belangstelling voor snijrogge. Landbouwvoorlichting, 12

(1955). 173-176.

ACHTNÖCH, W. - Der Einflusz zeitlich variierter Nährstoffgaben auf den Ertrag bei

Gerste und Hafer. Z.f. Ack- u. Pflanzenbau, 99 (1955), 273-293.

DOBBEN, W. H. VAN - De aanwendingstijd van stikstof op wintergranen. Stikstof, 5
(1955). 139-143HANSEN, FR. - Forsög med havre og kartofler som forfrugt for rug. Tidskrift for

Planteavl, 58 (1955), 463-484.

KAAKIS, K. and L. P. REITZ - Tillering and yield of oat plants grown at different

spacings. Agronomy Journal, 47 (1955), 147.
KOBLED, R. und H. VÖGELT - Untersuchungen über die Wirkung später Stickstoff

düngung beim Getreide. Schweizerische Landw. Monatshefte, 33 (1955), 11 pp.
MORSINK, G. H. - Kan het brouwgerstgebied worden uitgebreid? Mededelingen

C.B., 39 (1955), 41.

MULDER, E. G. - Legering van Granen. Stikstof, 6 (1955), 178-193.

9. GRAANCULTUUR IN VERSCHILLENDE LANDEN (Cultivation of cereals
in foreign countries)
AARTSEN, J. P. VAN - Geographic aspects of wheat growing. Tijdschr. v. Econ. en
Sociale Geogr., 45 (1954), 125-132.
ARTAND, M. - Le blé dans le Midi. Terres de France, 7 (1954), 71-73.
ESLICH, R. F. - Barley production in Montana. Rep. of the Barley Impr. Comp.,

(i955), 8-11.

HADFIELD, W. V. - Wheat growing in Canterbury. New Zealand Journ. of Agric., 90

(1955), 161-168.
HAMILTON, D. G. - Barley in Eastern Canada. Barley Improvement Inst. Winnipeg,
4 (1955), 30 PPJUGENHEIMER, R. W. - Hybrid corn development in Europe and mediterranean

countries. Agronomy Journal, 47 (1955), 5-7.

MINASIAN, A. K. and A. KH. KHLGATIAN - Culture of hard wheat in Armenian SSR.

(in Russian). Akad. Nauk. Armianskoi SSR. Izv. Biol. 1 Sel'skokhoz. Nauk. 7
(I9S4). 3-13ROJAS MENDOZA, E. - El trigo y la negra en el Peru Estacion Exp. Agric. de „La

Molina", Lima, Peru, 56 (1955), 38 pp.
SEGUELA, J. M. and R. JACQUARD - Les variétés de céréales cultivées en Tunisie. Tunis

(1954). 17 PP-

SEKUN, P. F. - Winter wheat in the non-Black soil area. Moskva, Gos. Izd-vo Selkkoz

Lit-27, (1954), 119 pp.
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ZHUMATOV, A. ZH. - Method of obtaining high yields of wheat on large areas (in

Kazakhstan) (in Russian). Dostizheniia Nauk. i Peredovogo Opyla v Selsk. Khoz.
(i9S3). i3-i610. ZIEKTEBESTRIJDING EN -RESISTENTIE (Control of and resistance to

diseases and pests)
ALLEN, P. J. - The role of a self-inhibitor in the germination of rust Uredo spores.
Phytopathology, 95 (1955), 259-266.
CoLEBiowsKA, Z. - Nature and amount of damage caused by the wheat stem sawfly

(Cepus pygmaeus L). Roczniki Nauk. Rolniczych. Serie A. 71 (1955), 349-283.
DICKE, F. F. - The most important corn insects. Corn and Corn impr. (1955),
537-612.

GRIFFITH, R. B. - The influence of certain environmental factors on expression of
resistance to bunt in wheat. Phytopathology, 45 (1955), 428-434.
GUYOT, L. et M. MASSENOT - Observ. et Exp. sur la rouille noire des céréales et des
graminées 1951-1953. Annales des Epiphyties, 6 (1955), 89-118.
HIURA, U. and H. HETA - Studies on the Disease Resistance in Barley. III. Further

Studies on the Physiologic Races of Erysiphe graminis in Japan. Ber. Ohara Inst.
Okayama Univ., 10 (1955), 135-156.
HORBER, E. - Unterschiede in der Anfälligkeit verschiedener Hafersorten im Jugend
stadium gegenüber der ersten Frühlingsgeneration der Fritfliege. Mitteilungen
für die Schweiz. Landw. sch., 2 (1954), 143-148.
HUFFMAN, M. D. - Disease cycle of Septoria disease of oats. Phytopathology, 45
(1955). 278-280.
KOVACS, A. - A study of resistance to Tilletia foetida Wallr. in wheats. Crop Produc
tion, 4 (1955), 225-232.
LUPTON, F. G. H. and R. C. F. MACER - Winter wheats resistant to eyespot. Agri
culture, 62 (1955), 54-56.
MANSSON, F. - Powdery mildew (Erysiphe graminis DC.) in wheat. Sveriges Utsädesför. Tidskrift, 25(1955), 220-241.
NAKAGAWA, M. - Studies on ear-scab resistance of wheatplants. 2. Genetical factors

affecting on the inheritance of ear-scab disease of wheat plants. Japanese Journal
of Breeding, 5 (1955), 15-22.
NOVER, I und MANSFELD, R.- Resistenzeigenschaften im Gersten- und Weizen- und
Weizensortiment Gatersleben. I. Prüfung von Sommergersten auf ihr Verhalten
gegen Erysiphe graminis DC. f. sp. hordei Marchai. Die Kulturpflanze, 3 (i955)>
105-113.

OoRT, A. J. P. - Verspreiding en verwantschap van physiologische rassen van gele

roest (Puccinia glumarum) van tarwe in Europa (with a summary). Tijdschr. over
Plantenziekten, 61 (1955), 202-219.
REFAI, T. Y. - Some biological factors involved in the resistance of the wheat plant
to attack by the Hessian fly. Cereal Chem., 32 (1955), 437_45iROSEN, H. R. - New germ plasm for combined resistance to Helminthosporium
blight and crown rust of oats. Phytopathology, 45 (1955), 219-221.
SALAZAR, J. - Razas fisiologicas de Puccinia graminus f. sp. tritici Eriks et Henn. y
Puccinia rubigo-veraf. sp. tritici (Eriks) Carl., en Espana en 1953-1954. Boletin del
Institute Nacional de Investigaciones Agronomicas, 14 (1954), 383-394.
SIBILIA, C. Incidence of stripe rust of wheat in Central Italy in 1954. FAO Plant
Protection Bulletin, 3 (1955), 139.
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SIMONS, M. D., Adult plant resistance to crown rust of certain oat selections. Phyto

pathology, 45 (1955), 275-278.
SLIJKHUIS, J. T. - Aceria tulipae Keifer (Acarina: Eriophyidae) in relation to the spread

of wheat streak mosaic. Phytopathology, 45 (1955), 116-128.
SUNESON, C. A. - Breeding for resistance to yellow dwarf virus in barley. Agronomy
Journal, 47 (19SS). 283.
VALLEGA, J. - Wheat rust races in South America. Phytopathology, 45 (1955), 242-

246.

VEENENBOS, J. A. J. - Resultaat van de graanroest-enquêtes 1952-54. Tijdschr. over

Plantenziekten, 6r (1955), 25.
VoDjDANi, S. - Contribution à l'étude des punaises des céréales et en particulier

d'Eurygaster integriceps Put. Ann. Epiphyties, 5 (1954), 105-160.
11. OOGSTEN, DROGEN, OPSLAG (Harvesting, Drying, Storing)
CHRISTENSEN, C. M. - Grain storage studies. XVIII. Mold invasion of wheat stored
for sixteen months at moisture contents below 15%. Cereal Chem., 32 (1955),
107-116.
CLERCKX, J. DE - De gevolgen van de vochtigheid van de gerst bij het bewaren. Zilv.
Jub. boek der Kon. Vlaamse Ingenieursver. Antwerpen, (1955), 303-306.
CORBETT, G. G. and A. VEITCH - The drying of oats in sacks. Nat. Inst. Agr. Engin.
Tech. Memo 1954, nr. 107, 7 pp.
CORBETT, G. G. and A. VEITCH - Experiments in the drying of oats in ventilated
silos. Nat. Inst. Agr. Engin. Tech. Memo. 1954, nr. 108, 8 pp.
GRADIN, H. och B. NYSTRÖM - Spannmâlstorkning (Grain drying). The Swedish
Institute of Agriculture Engineering, Uppsala, Bull. 262 (1955), 48 pp.
HANSEN, C. M. and L. S. ROBERTSON - A method of mechan. harvesting corn re
search plots. Quarterly Bulletin (Michigan) 37 (1955), 471-476.
KREYGER, J. - Het drogen van graan in de schuur. 5e CocoBRO-Jaarb., (1955), 52-58.
MOENS, S. en N. HOOGENDOORN - Arbeidsmethoden in de graanoogst; het ophokken
en het binnenhalen. Instit. voor Landb.techn. en Rational. Publikatie nr. 30 (1955).
O'CONNELL, A. F. - Etudes des nouveaux procédés de conservation et de séchage des
céréales. Bull. Meunerie Française, (1955), 175-180.
RAMSER, J. H. - Effect of drying temperature on quality of wheat. University of
Illinois - Agricultural Experiment Station - 1954, circular 730.
SEIDEL, K. - Getreidetrocknung bei höherer Temperatur. Getreide u. Mehl, 5(1955),
76-78.
SORGER-DOMENIGG, H. - Grain storage studies. XX. Relation between viability, fat
acidity, germ damage, fluorescence value, and formazan value of commercial wheat
samples. Cereal Chem., 32 (1955), 499-506.
THEIMER, F. - Neue Wege der Getreidetrocknung. Die Mühle, 91 (1954), 127-129;
140-142.
TUITE, J. F. and C. M. CHRISTENSEN - Grain storage studies. XVI. Influence of
storage conditions upon the fungus flora of barley seed. Cereal Chem., 32 (1955),

1-11.

WENNER, H. L. - Lagerung und Belüftung von feuchtem Korn. Mitt. der D.L.G.,
70 (1955), 855-857-

12. OPBRENGST EN KWALITEIT (Yield, and Quality)
ÂKERMAN, Â. e.a. - Studies on the quality of the Swedish cereal crop harvested 1954.
Sveriges Utsädesför. Tidskrift, 25 (1955), 257-287.
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BROEKHUIZEN, S, - De kwaliteit van de inlandse tarwe voor de broodbereiding. Jaar
boek 1953-1954 Algem. Bond v. Oudleerl. v. Inr. v. M.L.O.
FLECHSIG, J. - Über die Qualität von Hellkornroggen. Getreide u. Mehl, (1955) 45-47GERM, H. und KIETREIBER, M. - Beitragen zur richtigen Beurteilung der Vitalität von
Getreidesaatgut. Die Bodenkultur, 6 (1955), 25-38.
HARRIS, R. H. - Quality of some new rust resistent bread wheat hybrids. Bimonthly
Bulletin (N. Dakota), 27 (1955), 131-137.
IRLENBUSCH, J. - Herkunftswert und Ernteertrag beim Winterweizen. Die Deutsche
Landwirtschaft, 6 (1955), 427-433.
KÖNNECKE, G. - Qualität bei Getreide. Ein Problem des Pflanzenbaues oder der
Züchtung. Getreide u. Mehl, 5 (1955), 43-44.
LANNERS, J. P. - Rapport sur les champs d'essais en 1953/54. Observations et résul
tats. Ecole Agricole de l'Etat - Ettelbruck, 1955, 28 pp.
LEA, H. - Quality in oats and oat prod, from the oatmeal and provender miller's
point of view. Journal of the N.I.A.B., 7 (1955), 4.04-410.
MOLINA, R. T. y E. G. POZVELA - Ensayos comparativos de rendimientos de trigos
hibridos. Anales Instituto Nacional de Investigaciones Agronomicas, 3 (1954),

85-135-

THOMAS, B. und E. ANDERS - Die Roggen- und Weizenqualität 1954. Die Deutsche
Landwirtsch., 6 (1955), 187-190.
WILTEN, W. - Opbrengsten, rassenstatistiek, raseigenschappen van zomergerst. 19e
NaCoBrouwboekje (1955), 104-113.
13. MAALBAARHEID EN BAKWAARDE VAN TARWE (Millability and

baking quality of wheat).
DOSTAL, L. - Die Bestimmung der Auswuchsschädigung im Brotgetreide u. Mehl.
Brot u. Gebäck, 9 (1955), 109-110.
GREER, E. N. - Milling and baking tests on trial wheats. Journ. N.I.A.B., 7 (1955)
291-296.
HARRIS, R. H. - Milling and macaroni-making quality of some new Durum wheat
hybrids. Bimonthly Bulletin (N. Dakota), 17 (1955), 95-100.
MAES, E. en G. PEETERS - De bakwaarde van de Belgische veredelde tarwerassen
oogst 1953. Vergelijking met de in het Groothertogdom Luxemburg gekweekte
variëteiten. Landbouwtijdschrift, 7 (1954), 17 pp.
MARCELLE, A. - Kritische Betrachtungen z. Problem der Mehlqualitäts-Klassifizierung durch den W-Wert des Alveographen. Getreide u. Mehl, 5 (1955), 65-69.
NUORTEVA, P. and The. VEYOLA - Studies on the effect of injury by Lygus rugulipennis

Popp. (Hem., Capsidue) on the baking quality of wheat. Ann. Entomologica Tennici, 28 (1954), 65-68.
NURET, H. - Valeur boulangère et W. Bulletin des anciens élèves de l'école française
de Meunerie, 143 (1954), 206-212.
PESOLA, V. A. and T. VEYOLA - On breeding for quality of wheat in Finland. The
Journ. of the Scientific Agric. Soc. of Finland, 26 (1954), 178-194.
SIBBITT, L. D., G. M. SCOTT and R. H. HARRIS - The quality of Selkirk (C.T. 186). A
new rust resistant Hard Red Spring Wheat. B.B. of the N. Dakota Agr. Exp. St.,
16 (1954). 142-145TRAUTMANN, W. - Umwelteinflüsse in ihrer Wirkung auf die Backqualität. Getreide
u. Mehl, 5 (1955), 21-24.
YAMAZAKI, W. T., The concentration of a factor in soft wheat flours affecting cookie
quality. Cereal Chem., 32 (1955), 26-37.
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14. EIGENSCHAPPEN VAN KORRELBESTANDDELEN EN MEEL IN
VERBAND MET DE VERWERKING (Properties of kernels and flour in re
lation to technology)
BANASIK, O. J. and R. H. HARRIS - Color changes in macaroni. Macaroni Journal, 35
(1954), 20-22.
BENNETT, R. and J. H. HÜLSE - The Zeleny sedimentation test for estimating flour
quality. Bull. Brit. Bak. Inds. Res. Assoc., (1952), nr. 25.
COLE, E. W. and M. MILNER - Colorimetric and fluorometric properties of wheat in
relation to germ damage. Cereal Chem., 30 (1953), 378-391.
EECKHAUT, R. G. - Rasche Methode zur Bestimmung von Stärke in den Nachpro
dukten der Müllerei. Wiss. Müllerei, 9 (1954), 65-66.
GEOFFRY, R. - Etude de la mesure de l'activité de la bêta et de l'alpha-amylase des
farines de froment. Bulletin des anciens élèves de l'école française de Meunerie,
144 (i9S4). 245-250.
HAMPEL, G. - Verunreinigungen tierischer Herkunft (Filth) im Vermahlungsdia
gramm. Getreide u. Mehl, 4 (1955), 50-52; 58-61; 69-70.
HARRIS, R. H. - Flour particle seize and its relation to wheat variety, location of
growth and some wheat quality values. Cereal Chem., 32 (1955), 38-47.
HLYNKA, I. and F. W. BARTH - Chopin Alveograph studies, I and II. Cereal Chem.,
32 (1955), 463-471; 472-480.
IRVINE, G. N. and J. A. ANDERSON - The inhibition of wheat lipoxidase by cyanide.
Cereal Chem., 32 (1955), 140-143.
LANGE, P. DE and H. M. R. HINTZER - Studies on wheat proteins. II. Significance of
sulfhydryl groups and disulfide bonds for baking strength. Cereal Chem., 32
(1955), 314-324MCDONALD, C. E. and M. MILNER - The browning reaction in wheat germ in rela
tion to „sick wheat". Cereal Chem., 31 (1954), 279-295.
STAS, M. E. - De beoordeling van de hoeveelheid verontreinigingen van dierlijke
oorsprong in ongebuild meel. Voeding, 16 (1955), 524-529.
STUTE, K. - Bestimmung kleinster Mengen von Kontaktinsektiziden in Mehlen mit
Hilfe eines biologischen Testes. Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutz dienstes, 6 (1954), 91-94WALDEN, C. E. - The action of wheat amylases on starch under conditions of time
and temperature as they exist during baking. Cereal Chem., 32 (1955), 421-431.
15. MAALTECHNISCHE EN BAKTECHNISCHE PROBLEMEN (Milling and
baking technology)
BUYSSE, R. - Oudbakken worden van brood : het mechanisme en de vertraging. Bull.
Meunerie Belge, 17 (1955), 14-23.
CLEVE, H. - Konditionierung von Weizen nach dem Randzonenverfahren. Die
Mühle, 91 (1954), 426-427.
DÖRNER, H. und TEHSMER - Mehlprobleme bei der Zwieback- u. Feingebäckherstel
lung. Brot u. Gebäck, 9 (1955), 22-26.
DULIK, G., - Müllerei in der Türkei. Die Mühle, 91 (1954), 273.
HINTZER, H. M. R. en G. J. LANGENBERG. Het dagelijks brood in Amerika. I. Struc
tuur van de bakkerij in de U.S.A. Bakkerswereld, 15 (1954), 16 pp.
HINTZER, H. M. R. en G. J. LANGENBERG. Het dagelijks brood in Amerika. II.
Continu mengen en kneden als middel ter vereenvoudiging en verkorting van het
produktieschema in de bakkerij. Bakkerswereld, 15 (1954/55) nr. 27, 28.
HUMPHREY, H. H.- New outlets for wheat. A report on „parboiled wheat" a practical
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solution to a very grave and urgent world problem - food shortage in the rice
areas. U.S. Govt. Printing Off. Washington 1954, Doc. nr. 154.
MALTHA, P. R. A. - Weitere Untersuchungen über die Backverbesserung durch 1Ascorbinsäure. Getreide u. Mehl, 5 (1955), 44~45SHOGREN, M. D. and J. A. SHELLENBERGER - The design, construction, and use of
micro baking equipment. Cereal Chem,, 31 (1954), 475-482.
SVENSON, J. - Neuere Erkentnisse über den Einfluss Bäckerhefe auf Backfähigkeit
des Mehles. Getreide u. Mehl, 5 (195s), 17-21.
WEYLAND, P. und F. LAMPRECHT - Auswuchsmehle, ihre Beurteilung und ihre Ver
arbeitung. Brot. u. Gebäck, 9 (1955). 20-22.
16. TECHNOLOGISCHE PROBLEMEN BETREFFENDE GERST, HAVER
EN ROGGE (Technology with regard to Barley, Oats, and Rye)
BASTELAERE, G. R. VAN - Een eenvoudig instrument voor vochtbepalingen in de
brouwgerst, kweekgerst en groenmout. Intern. Tijdschr. voor Brouwerij en
Mouterij, 15 (1955/56), 107-110.
RONDELET, J. et R. LONTIE - Le fractionnement continu des albumines et globulines
de l'orge. European Brewery Convention, Proceedings of the Congress Nice,
1953. 32 PPSCHULERUD, A. - Uber die Ursachen der Roggenbackfähigkeit. Getreide u. Mehl, 5
(1955). 45MEREDITH, W. O. S., and J. A. ANDERSON - Comparisons between malt and barley

gums isolated by various procedures. Cereal Chem., 32 (1955), 183-191.
WENSVEEN, C. J. en W. H. G. WIEBOLS - Het bakken van gerezen roggebrood

(Brabants roggebrood) met melkzuur. Bakkerswereld, 14 (1953/54), 872.
17. TECHNOLOGISCHE PROBLEMEN BETREFFENDE STROVERWER
KING (Technological problems with regard to straw)
DAHSE, F. - Zur Frage der Strohbergung beim Mähdresch. Die Deutsche Landwirt
schaft, 6 (1955), 90-94DEISSENBERG, C., S. SANGENIS and J. P. BOURIT. - Etude comparative des méthodes
de préparation d'holocellulose de paille de blé. Chim. & Ind., 72 (1954), 252-260.
KUKKONEN, A. and A. KAILA - Straw as a substitute for stable manure in hotbeds.
Acta Agriculturae Scandinaviae, 5 (1955), 224-238.
18. VOEDINGSWAARDE (Nutritive value)
BALCH, C. C. - Oats as fodder. Journal of the N.I.A.B., 7 (1955), 410-415.
DIJKSTRA, N. D. - De voederwaarde van snijrogge. Landbouwk. Tijdschr., 67 (1955),

201-206.

KIK, M. C. - Cereal in nutrition. Nutritive value of rice germ. Agric. and Food

Chem., 2 (1954), 1179.

KRÜGER, W. - Der Roggen als Futtermittel. Der Tierzüchter, 6 (1954), 20.
SCHNEIDER, B. H. - The nutritive value of corn. Corn and Corn Improvement,

(1955). 637-678.

UYTTERHAGEN, J. - Les effets de la phytine dans l'alimentation. Bulletin de l'école

officielle de la Meunerie belge, 16 (1954), 96-103.
19. HISTORISCHE GEGEVENS GRAANCULTUUR (History of cereals)
AITKEN, T. R. - Thirty years of cereal chemistry. Transactions Am. Ass. of Cereal
Chemists, 12 (1954), 157-214.
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HOELEN, H. - De Nederlandse Brouwindustrie heden en voor 50 jaren. 19e NaCo-

Brouwboekje, (1955), 49-61.
LEE, J. VAN DER - Enkele aspecten van de ontwikkeling van de chemie en de technolo

gie op het gebied van de verwerking van het broodgraan en zijn maalprodukten in
de laatste vijftig jaar. Chemisch Weekblad, 5 (1954), 74-77.
TAKAHASHI, R. - The origin and evolution of cultivated barley. Advances in Gene
tics, 7 (1955). 227-266.
WEATHERWAX, P. and L. F. RANDOLPH - History and origin of corn. Corn and Corn
Improvement, (1955), 1-61.
20. ECONOMIE (Economic problems)
AARTSEN, J. P. - Wheat production, trade and consumption. Tijdschr. voor Econ. en

Social. Geogr., 46

(1955), 145-159-

BEDFORD, E. - The British grain trade. Farm & Mkt., 4 (1954), 4-7; 5-7.
BRINK, T. VAN DEN - Is doelmatiger verwerking van de rogge in het gemengde bedrijf

mogelijk? Landbouwvoorlichting, 12 (1955), 177-180.
BROOMHALL'S - Broomhall's corn trade yearbook 1954, international grain trade

statistics. New York, 1954, 97 pp.
CALAN, L. DE - Le prix du blé pour les fermages de la campagne 1954-55. Agr. Prat.,

118 (1954). 417-418.

DRUCE, P. C. - A review of the international wheat situation. Rev. Mktg. & Agr.

Econ., 22 (1954), 165-181.

FRANKEL, H. - Controls and subsidies on agricultural products and requisites;

wheat, flour, and bread, 1939-1953. Farm. Econ., 7 (1953), 57 pp.

HOOVER, L. M. and J. H. MCCOY - Economic factors affecting wheat in Kansas. Agr.

Exp. Stat. Kansas State Coll. of Agric. and Appl. Science, Bull. 369 (1955), 24 pp.
Nix, J. S. - A survey of the cost of producing wheat in two districts of the eastern
countries 1952. University of Cambridge Dept. of Agric. Farm Econ. Branch
1953, report nr. 49, 8 pp.
SILVELA, F. y R. TÉLLEZ- En tormo a la tipificación del trigo comercial. El precio del
trigo en relación con su calidad. Boletin del Institute Nacional de Investigaciones
Agronomicas, 14 (1954), 323-342.
SPRAGUE, G. F. - The world prod, of corn. Corn and Corn Improvement, (1955),
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