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INLEIDING.
De inleiding tot het Jaarboekje schijnt me een ge
schikte gelegenheid om — zonder in de trant van een
jaarverslag te vervallen — een terugblik te werpen op
de voornaamste gebeurtenissen die in en om ons Co
mité voorvielen en daaraan, waar dit gepast schijnt,
enkele opmerkingen te verbinden.
In de eerste plaats dan mag geconstateerd worden
dat, hoezeer ook het landbouw^, het brouwers- en het
moutersbedrijf gebukt gingen onder de slechte tijden,
het NaCoBrouw zich gunstig bleef ontwikkelen.
Niet zoozeer dat zich dit uit in het ledental. Wel is
dit eenigszins toegenomen, maar de groote stroom van
gerstverbouwers die onze gelederen moet versterken en
ons Comité moet maken tot een waarlijk nationaal in
stituut, laat op zich wachten.
Toch lijdt het geen twijfel of de verbouwers hebben
zonder uitzondering van het bestaan en het werk van
het NaCoBrouw geprofiteerd. De hoeveelheid inlandsche brouwgerst die door de Nederlandsche mouterijen
en brouwerijen is aangekocht, is, vergeleken met enkele
jaren terug, aanzienlijk toegenomen en de gerstprijzen
zijn daardoor in gunstigen zin beinvloed. Er is alle
reden om te verwachten dat dit zoo zal doorgaan, maar
het bestaan van een krachtig Comité is daarvoor een
eerste vereischte. Het gaat op den duur niet aan dat de
landbouwers door anderen de kastanjes uit het vuur
laten halen, en zoo is de toestand tot op dit oogenblik.
Een krachtig Comité, waarbij minstens 2000 boeren zijn
aangesloten, is in de toekomst de beste waarborg dat
hunne belangen ten volle zullen worden behartigd.
Nam de aankoop van inlandsche brouwgerst zeer be
vredigende proporties aan, de wijze waarop de aankoop
plaats vond beantwoordde niet aan de verwachting.
Teneinde verkoopers en koopers tot elkaar te bren
gen, zijn in 1935 door het NaCoBrouw „brouwgerstbeurzen" ingesteld, waar de verkoopers door bemidde3

ling hunner provinciale landbouworganisaties monsters
kunnen inzenden. De bemiddeling der landbouworgani
saties is noodig om zekerheid te verkrijgen dat de ger
sten werkelijk behooren tot het ras onder welks naam
ze worden aangeboden. Voorts is de bedoeling dat de
organisaties zoowel bij de monstername als later bij de
leverantie als onpartijdig controleur fungeeren. Hier
door kan niet enkel bereikt worden dat diverse kleine
partijtjes tot hoeveelheden van voldoenden omvang wor
den samengevoegd, maar bovendien kunnen een aantal
onaangenaamheden, die licht het gevolg kunnen zijn
van ongecontroleerde leveringen, worden vermeden.
Men vergete niet dat onze groote bedrijven gewend
zijn door den groothandel bediend te worden en er niet
op zijn ingesteld over kleine partijtjes te marchandeeren
of deze te verwerken.
Het is dus zeer gewenscht dat zich provinciale orga
nisaties vormen onder toezicht van de Landbouwvereenigingen, die de geschikte partijen verzamelen en, zon
der de rassen te mengen, collectief grootere partijen sa
menstellen en aanbieden. Natuurlijk kan dit ook door
handelaren gebeuren, maar het toezicht door de land
bouworganisaties dient ook dan afdoende waarborgen
te bieden dat geen rassenmengsels worden geleverd.
In N.-Holland heeft men, dank zij de activiteit van
den hoofdcontroleur der Hollandsche Maatschappij van
Landbouw, de Heer P. Kooiman, de aanbieding en le
vering goed georganiseerd. Het is te hopen dat zich in
andere streken, met name in Zeeland, West Brabant en
Zuid-Holland iets dergelijks ontwikkelt en ondergeteekende heeft o.a. met dit doel een oproep tot de land
bouworganisaties gericht, met het verzoek de stichting
van provinciale sub-comités voor brouwgerst te willen
bevorderen. Deze zullen, behalve bij de levering, ook
groote diensten kunnen bewijzen bij het verdere werk,
waarover ik meteen nog eenige opmerkingen zal maken.
De brouwgerstbeurzen zijn noch in 1935, noch in
1936 een succes geweest, en het is van belang te constateeren dat dit in beide gevallen buiten de schuld van
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het NaCoBrouw is geweest, doch een gevolg van toe
vallige omstandigheden.
In 1935 vielen de brouwgerstbeurzen samen met een
groote onrust in de markt, in verband met de interna
tionale verwikkelingen. In 1936 werd op de eerste beursdag ruim 600 ton gerst aangeboden, en de qualiteit viel
zoo goed in den smaak, dat de mouters en brouwers
bereid waren deze hoeveelheid practisch geheel op te
nemen tegen een prijs, die op dat oogenblik alleszins
bevredigend mocht heeten.
Toch was dit geen philantropie-prijs; men mag aan
nemen dat de brouwgerst inderdaad de waarde verte
genwoordigde die er voor geboden werd, en wij ver
heugden ons zeer dat een volkomen gezonde basis be
reikt was waarop zaken konden worden gedaan. Edoch,
in die week had onverwacht de val van den gulden
plaats, en het geheele beurs-systeem viel in duigen, wat
een hechtere samenwerking allicht had kunnen verhin
deren. Hoe betreurenswaardig deze gebeurtenis op zich
zélf ook is, een lichtzijde is dat de aankoop van inlandsehe gerst niettemin is tot stand gekomen en wel in veel
grooteren omvang dan te verwachten was. De aankoopen hebben uit de vrije hand plaatsgevonden.
Ik heb deze ongelukkige geschiedenis hier naar voren
gebracht, omdat er m. i. uit blijkt dat we over het doode
punt heen zijn. Wie zich met mij de tijd herinnert dat
het bewijs nog geleverd moest worden dat Nederlandsche gerst überhaupt bruikbaar zou zijn in onze groote
bedrijven, wie verder de periode heeft meegemaakt
waarin de eerste groote Nederlandsche brouwerij het
waagde eenigszins aanzienlijke partijen te verwerken en
daarbij de noodige narigheden had door te worstelen,
moet zich met mij verheugen dat thans, door ervaring
geleerd, de Nederlandsche industrie klaar staat om
groote quantiteiten inlandsche gerst te ontvangen op
gezonde commercieele basis, en dat die industrie een
drachtig samenwerkt om de moeilijkheden die de om
schakeling van buitenlandsche op binnenlandsche gerst
meebrengt, verder te overwinnen.
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De samenwerking tusschen de technici is in het af~
geloopen jaar een belangrijke schrede verder gekomen.
Was het wetenschappelijk onderzoek naar de bruikbaar
heid van inlandsche gerst aanvankelijk toevertrouwd
aan Ir. Söhngen, daartoe aangesteld door het L. E. B.
Fonds en werkende in contact met het Dagelijksch Be
stuur van de Proeftechnische Commissie en zooveel mo
gelijk ook met de mouterijen en brouwerijen, die de
proefpartijen der groote rassenproeven verwerkten, in
1935 deed het Bestuur een poging om de samenwerking
tusschen de laatstgenoemde bedrijven te consolideeren.
Deze poging mag zeer goed geslaagd heeten. Bedoelde
proefnemende brouwerijen werden vereenigd tot een
„Brouwtechnische Groep", en aangezien reeds bij de
eerste bijeenkomst bleek dat de in diverse bedrijven ge
bruikelijke qualiteitsbepalingen niet geheel dezelfde wa
ren, zoodat verkregen uitkomsten niet goed konden wor
den vergeleken, werd besloten een afzonderlijke sub
commissie met de normalisatie dezer methoden te be
lasten. Deze commissie, onder leiding van Dr. H. v.
Veldhuizen te Rotterdam en met Ir. A. M. Söhngen als
secretaris, wierp zich met groot elan op haar taak en als
gevolg kunnen reeds in dit jaarboekje de genormali
seerde methoden worden afgedrukt, die met algemeen
goedvinden zijn geaccepteerd.
Het is daardoor mogelijk geworden de ervaringen
die aan de verschillende bedrijven worden opgedaan
bij de verwerking van inlandsche gerst, zoowel die
met proefveldpartijen als met gewoon aangekochte par
tijen te verzamelen, te vergelijken en in onderling ver
band te brengen, en reeds hebben in de Brouwtech
nische Groep de eerste besprekingen over de verkre
gen resultaten op deze basis plaatsgehad. De heer
Söhngen heeft de ervaringen van de jaren 1934 en
1935 zoo goed mogelijk verzameld en in vertrouwelijke
rapporten neergelegd. Er behoeft nauwelijks aan te
worden getwijfeld of op het gebied van onderlinge sa
menwerking is thans het ijs gebroken, terwijl bovendien
een hechte verbinding is ontstaan tusschen het zelfstan6

dig onderzoek van Ir. Söhngen en het NaCoBrouwwerk.
Als aardige bijzonderheid kan hieraan worden toege
voegd, dat ook contact werd verkregen met buitenlandsehe instellingen van soortgelijk karakter als het NaCo
Brouw. In Duitschland wordt reeds lang een brouwgersttentoonstelling georganiseerd ter gelegenheid van
de jaarvergadering van de Versuchs- und Lehranstalt
für Brauerei te Berlijn, die door enkele Nederlandsche
industriëlen privé werd bezocht. Ditmaal werd besloten
deze individueele bezoekers te vereenigen tot een dele
gatie van het NaCoBrouw, waarvan Dr. v. Rossem te
Rotterdam als leider optrad en waarvan de H.H. de
Groen, Hartong en van Wijk verder deel uitmaakten.
De delegatie had gelegenheid de Duitsche „Bonitierung" met de Nederlandsche te vergelijken en kon constateeren dat men niet ver van elkaar afsitaat. Een twee
de delegatie, bestaande uit de heeren Beltjens, Hartong,
Smits van Waesberghe, Herzog en Hendrickx Jr., ver
tegenwoordigde het NaCoBrouw op de vergadering en
tentoonstelling van The Institute of Brewing te Londen
en knoopte ook daar aangename relaties aan. Het is te
hopen dat in volgende jaren op dergelijke wijze contact
kan worden verkregen met België, Denemarken en Scan
dinavië, en dat het moge gelukken op den duur te ge
raken tot een regelmatige uitwisseling van ervaringen.
Alle genoemde landen hebben zich reeds jarenlang toe
gelegd op de studie en verwerking van inlandsche ger
sten en vele van hun problemen zijn ook de onze.
Kan hierboven een fleurig beeld worden geteekend
van de vorderingen van het brouwtechnisch gedeelte
van het onderzoek, ook over het landbouwtechnisch ge
deelte valt niet te klagen.
Het rassenvraagstuk, dat allereerst onze aandacht
vroeg, is voor het oogenblik grootendeels opgelost. In
de Kenia gerst hebben we voor onze Zuidelijke en
Westelijke kleigebieden een ras, dat zoowel aan de
eischen der landbouwpractijk als aan die der mouterijen
en brouwerijen redelijk wel voldoet. Daarnaast staan
enkele andere rassen die ook geen slecht figuur maken,
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maar aangezien de bruikbaarheid van gerst eenerzijds
door het ras wordt bepaald, anderzijds echter, in min
stens even sterke mate door de omstandigheden waar
onder het gewas is gegroeid, kan geconstateerd worden
dat er nu volop gelegenheid is met Kenia te experimen
teeren in de richting van verbetering van de groeiomstandigheden. Blijkt er later een ras gevonden te wor
den dat in productiviteit of aangeboren brouwwaarde
nog boven Kenia uitblinkt, dan zal de omschakeling op
dat ras geen groote moeite veroorzaken. Voorloopig
hebben wij echter in Kenia een basis-ras waarop het
verdere qualiteitsonderzoek veilig kan steunen.
Een voldoend uitgebreid onderzoek omtrent de ove
rige rassen in vergelijk met Kenia kan op kleine proef
velden en c.q. aan practijkpartijen gebeuren.
Voor dit permanente rassenonderzoek werd in 1936
op volkomen bevredigende manier samengewerkt met de
Regelingscommissie voor het Landbouwproefveldwezen,
welke commissie in zich vereenigt het veldexperiment
van den Rijksvoorlichtingsdienst, in nauwe samenwer
king met het Rijkslandbouwproefstation te Groningen,
den Plantenziektenkundigen Dienst en het Instituut voor
Plantenveredeling. In 1936 werden door de Regelings
commissie een 20-tal rassenproefvelden aangelegd en de
verkregen monsters werden door de NaCoBrouw-brouwerijen volgens de voorschriften der Normalisatie Com
missie onderzocht. De vrucht van dit onderzoek werd
ons aangeboden in den vorm van een zeer belangwek
kend verslag van den secretaris der Regelingscommis
sie, Ir. J. D. Koeslag te Wageningen, welk verslag in
de Algemeene Vergadering van de Proef technische
Commissie op 20 Januari 1937 te Utrecht werd uitge
bracht en besproken. Besloten werd het rassenonderzoek
op deze wijze voort te zetten.
Van het aanleggen der „groote rassenproeven", groot
genoeg om partijen te leveren die vergelijkenderwijze
technisch kunnen worden verwerkt, was reeds begin
1936 afgezien. Deze proeven toch zijn kostbaar en moei
lijk te nemen, bovendien aan niet geringe risico's onder-
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hevig. Ze zullen, zoodra een ander ras Kenia naar de
kroon steekt, weer moeten worden herhaald, maar voor
het oogenblik wordt het meer wenschelijk geacht het
onderzoek naar de groeiomstandigheden te organiseeren,
waarbij vooral aan de rijping, een der zwakke punten
der Nederlandsche gerst, aandacht zal moeten worden
besteed. Dat dit een uiterst moeilijk probleem is, behoeft
nauwelijks te worden betoogd. De omstandigheden waar
het hier om gaat zijn ten deele van klimatologischen, ten
deele van bodemkundigen en ten deele van bedrijf s~
technischen aard. In een bepaald practiseh geval heeft
men steeds met een combinatie van omstandigheden te
maken, die gedurende het geheele groeiproces hun in
vloed op opbrengst en qualiteit hebben doen gelden, en
die achteraf moeilijk te ontwarren zijn. Experimenteele
wijziging van één dier omstandigheden, b.v. grondbe
werking of stikstofbemesting of standruimte, kan wel
bepaalde, controleerbare, reacties veroorzaken, die gel
dig zijn in combinatie met het complex van overige om
standigheden die de ontwikkeling hebben beinvloed.
Maar dit complex, afhankelijk als het is in de eerste
plaats van het klimaat, is niet reproduceerbaar. Zoo
moeten, om landbouwkundige kennis te verkrijgen, dik
wijls andere — en oogenschijnlijk minder exacte .—• me
thodes worden aangewend dan in het laboratorium, en
niet zelden moet, ter oplossing van bepaalde kwesties,
de experimenteele techniek speciaal geschapen worden.
Het NaCoBrouw staat in deze naast twee dergelijke
lichamen met soortgelijk programma: het Instituut voor
Suikerbietenteelt en de Technische Tarwe Commissie,
die ieder op hunne wijze zeer verdienstelijk werk heb
ben geleverd.
Een overeenkomstige weg moet bij de studie der
gerstcultuur worden ingeslagen en in 1936 werd beslo
ten dien weg op te gaan door aanstelling van een land
bouwkundig onderzoeker.
Ik meen diens taak het best te kunnen verduidelijken
door onderstaande aanhaling uit het ontwerp werkpro
gramma voor 1937:
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„In de eerste plaats zal het zaak zijn dat Ir. Lammers
zich omtrent de practijk van de gerstverbouw, speciaal
in de kleiprovincies, orienteert en van de gangbare mee
ningen over de klimatologische, bodemkundige en be
drijf stechnische invloeden op opbrengst en qualiteit ken
nis neemt, deze te boek stelt en schift, en feiten op
spoort die de gangbare meening bevestigen of tegen
spreken.
Bedoeld is, alles wat betrekking heeft op het verband
van den oogst met de weersgesteldheid, de bodemge
aardheid, de structuurtoestand, de voorvrucht, de grond
bewerking, de bemesting, tijd en wijze van zaaien, de
verdere behandeling van het gewas tijdens den groei, bij
en na den oogst.
Dit onderzoek dient gepaard te gaan met het vast
leggen van feiten, voorzoover daartoe gelegenheid te
vinden is. Bedoeld zijn: waarnemingen van phaenologischen aard, oogstanalytische gegevens, verzameling van
opbrengstcijfers in bepaalde gevallen, verzameling en
beoordeeling (dit laatste met behulp van brouwtechnische deskundigen) van monsters, die onder bepaalde
omstandigheden zijn gegroeid.
Het eerste jaar moet dienen om een globaal beeld te
krijgen van de qualiteit der gerst in verschillende land
streken en van de problemen die zich daarbij voordoen.
Het diene tevens om contact te zoeken met personen in
en buiten den voorlichtingsdienst, die in de productie
van brouwgerst belang stellen; discussie met hen, geza
menlijk bezoek aan proefvelden, enz., zal licht tenge
volge hebben dat deze belangstelling nog wordt ver
groot en wederzijds het inzicht wordt verhelderd. Mo
gelijk zal deze bovendien leiden tot scherper waarne
ming van bepaalde feiten, en misschien tot het onder
nemen van experimenten over dubieuse kwesties.
De assistent zal zich geheel op de hoogte moeten
stellen van de literatuur over brouwgerst en zich in en
kele jaren moeten ontwikkelen tot een kenner van alles
wat op de gerstcultuur betrekking heeft. Aan het einde
van elk jaar zal hij zijne bevindingen ter kennis van het
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NaCoBrouw brengen en c.q. voorstellen doen tot het
aanzetten van bepaalde proefnemingen."
Dat het NaCoBrouw zal trachten dit programma uit te
voeren, in contact met allen die in het vraagstuk der gerstveredeling belang stellen, en wier studies hen voeren op
hetzelfde terrein, is evident. Het ligt geheel in het karak
ter der arbeidsassociatie die ons Comité beoogt te zijn.
Er zijn reeds belangrijke stappen gezet in deze rich
ting. Het klimatologisch vraagstuk is aan de orde ge
steld door Prof. Dr. O. de Vries in de Algemeene Ver
gadering der Proeftechnische Commissie op 3 Juli 1936.
Een proefveld met verschillende kalk-, kali- en phosphorzuurtrappen, aangelegd door Ir. Cleveringa te Zutphen, is oogstanalytisch bewerkt, en desgelijks een
proefveld van denzelfden Rijkslandbouwconsulent met
verschillende soorten van grondbewerking.
Ir. Dojes1) besluit het verslag over eerstgenoemd
proefveld met de volgende beschouwing:
„Dit eene proefveld levert zooveel interessants op,
dat het mij voldoende toescheen slechts enkele opper
vlakkige grepen uit het geheel te doen om mijn doel te
bereiken. Dit doel was: belangstelling te wekken voor
de moderne methodiek, die hier als vrucht van samen
werking tusschen verschillende instanties verwezenlijkt
is kunnen worden. Het komt mij voor, dat 5 dergelijke
proefvelden in staat zijn meer inzicht in het karakter der
rassen en in den invloed van den bodem- en bemestings
toestand op de opbrengst en kwaliteit te geven, dan zeer
vele proefvelden van de traditioneele soort kunnen doen.
En zeker zal dit het geval zijn, wanneer het onderzoek
kan worden aangevuld met methodisch statistisch onder
zoek, zooals reeds bij suikerbieten wordt verricht."
Bedoeld proefveld gaf aanleiding een bedrag op de
begrooting te plaatsen ter bevordering van den aanleg
van meer dergelijke trappenproefvelden, zooveel mo
gelijk in samenwerking met andere proefnemers. Voor
besprekingen daarover hadden reeds plaats.
*) R. P. Dojes, Een modern rassenproefveld. Meded. Nationaal
Comité voor Brouwgerst, 1936, No. 1.
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Ook met de verzameling van practijkmonsters van
Kenia is een begin gemaakt, tevens met een aantal proe
ven die den nieuwen Landbouwkundige van ons Comité
volop stof zullen bezorgen. Een der aangesloten brou
werijen zette de groote rassenproeven op eigen kosten
voort; ze zal naar ik hoop op die wijze voortgaan, maar
dan ook meer in de richting van bemestingsproeven e. d.
Kortom, ook het landbouwkundig onderzoek biedt een
hoopgevende aanblik en de toetreding tot ons Comité
— men raadplege de ledenlijst — van een nog klein
maar toenemend aantal onderzoekers schept eenige
waarborg dat het Comité hierbij op veelzijdige steun
mag rekenen.
Zoo is dus, alles samenvattende, de stand van het
NaCoBrouwwerk bemoedigend en, ware het niet dat de
boerenstand zelf een m. i. niet voor zijn activiteit plei
tende houding aan den dag legde, dan zou men kunnen
zeggen dat het geheele NaCoBrouw er goed voorstaat.
Dat een volgend Jaarboekje ook wat dit betreft opti
mistisch moge klinken.
De crisis schijnt inmiddels aan het genezen en de
crisismaatregelen die zoozeer de aandacht van de land
bouworganisaties hebben opgeëischt zijn aan het ver
minderen. Reeds werd de gerststeun afgeschaft, al blijft
de gerstbouw beschermd door het stelsel van monopolie
heffingen. Laten wij hopen dat met de hernieuwde be
drijf svrijheid ook de activiteit van het landbouwleven
weer terugkeert naar het terrein van technische verbete
ring, waarop het zich voor de crisis met zooveel succes
heeft bewogen.
Het NaCoBrouw zal aan den landbouw gelegenheid
bieden deze activiteit te ontplooien ten overstaan van
een echt nationale, door eigen kracht groot geworden
industrie. Hier is kans een van de duizend levende ban
den te leggen waarmede de groepen van het Neder landsche volk aan elkaar behooren verbonden te zijn.
Wageningen, 15 Februari 1937.
De Voorzitter van het
Nationaal Comité voor Brouwgerst,
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GERST ALS CULTUURGEWAS.
De gerst behoort tot de alleroudste planten die op
zettelijk zijn verbouwd. Ze is gevonden bij de oudste
cultuuroverblijfselen in Egypte, Syrië en Mesopotamië.
Ze wordt eveneens aangetroffen in de oudste paalwo
ningen en dergelijke nederzettingen uit het steenen tijd
perk ten Noorden van den Balkan en de Alpen, tot in
Scandinavië toe. En door alle eeuwen heen vinden wij
haar als een belangrijk graan, dat voedsel leverde aan
mensch en dier en ook al zeer vroeg dienst deed als
grondstof voor bereiding van alcoholische dranken.
Het volgend staatje, ontleend aan gegevens van het
int. Landboiuwinstituut te Rome, geeft een beeld van
den omvang der gerstcultuur, naast die van andere gra
nen, afgerond in millioen ha.
rijst
TAB. I.
tarwe rogge gerst haver maïs
0.2
. 30,6 16,5 11.5 17,4 11,9
Europa
—
7,4 173,8
U.R. S.S. .. . 34,7 2642,3
3,8
0,2
1,4
Azië
. 18,4
0,2
—
0,1
3,5
0,2
3,6
. 4,2
Afrika
—
5,9 20,6 45,Noord Amerika 32,8
1,5
.—
0,7
7,4
1,5
6,2
9Zuid Amerika
0,3
Australië
. 6—
—
—
'

135,7

44,9

—

39,5

57,2

71,9

42,6

Na Rusland zijn in Europa Duitschland, Spanje, Roe
menië en Polen de grootste gerstproducenten, ieder met
meer dan een millioen ha; Engeland, Frankrijk en Tchecho Slowakije verbouwen jaarlijks ieder meer dan een
half millioen ha van dit gewas.
De genoemde cijfers zijn echter nog niet voldoende
om een goed denkbeeld te geven van de beteekenis van
dit graan. Typisch voor de gerst is haar korte groei
periode, en, in verband daarmede, haar buitengewoon
groote verbreidingsmogelijkheid. Men vindt ze vanaf de
poolcirkel tot in de tropen.
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Naarmate men noordelijker komt, treedt de gerst tusschen de andere granen steeds meer op den voorgrond,
tot ze tenslotte geheel overheerschend wordt.
Men gebruikt het woord „koren" voor het meest be
langrijke graan. Zoo is het corn van Amerika de mais,
het Fransche blé is synoniem met tarwe, in sommige
streken van Midden- en Oost-Europa mag rogge als
,,het" koren worden beschouwd, in Scandinavië echter
wordt deze eerenaam verleend aan de gerst.1)
Doch ook dringt de gerst ver naar het Zuiden door.
In het bekken der Middellandsche zee en verder naar
het Oosten vervangt de gerst onze haver, het beroemde
Arabische paard wordt er mee gevoed. De gerst is in
dit zuidelijk klimaat eiwitrijker dan bij ons, misschien
zou ze niet zoo geschikt zijn voor moutbereiding.
Toch wordt over de bereiding van gerstebier door de
Egyptenaren reeds bericht. Zoowel Herodotes als Plinius maken er melding van. Soms noemt men het de
drank der armere luiden, doch ook wordt het bier ge
roemd als even smakelijk als wijn.
Terwijl de gerst als grondstof voor de bierbereiding
haar reputatie tot op den huidigen dag gehandhaafd
heeft, is haar waardeering als voedsel voor den mensch
er niet op vooruit gegaan.
Aanvankelijk stond ze als zoodanig in hoog aanzien,
doch gaandeweg is daarin verandering gekomen. Het is
een algemeen verschijnsel dat wanneer een voedings
middel door een ander wordt verdrongen, men er al
spoedig met zekere minachting over hoort spreken. Bij
de oud-testamentarische Joden blijkt de gerst reeds in.
waardeering te verliezen en als enkele eeuwen later in
de Talmud Rabbi Jochanan bericht dat de gerstoogst
goed geslaagd is, krijgt hij ten antwoord: Gaat heen en
verkondigt het aan paarden en ezelen! Bij Grieken en
Romeinen, waar aanvankelijk, evenals bij de Babylo') Ook in Friesland is dat het geval, men nöeoit daar de gerst
„Koarn". Voor „graan" heeft men er echter een afzonderlijke
uitdrukking, nl. „noat". In West-Brabant wordt rogge „koren"
genoemd.
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niërs, de gerst in zeer hooge eere stond, zien wij het
zelfde verschijnsel.1)
Nu is het zeker dat het dagelijksch brood dat wij
kennen, het product is van een eeuwenlange evolutie.
Zeer lang voor men het malen en bakken uitvond •— en
de eerste, min of meer met onze gebruikelijke wijze van
bakken overeenstemmende toebereiding van meelspijzen,
vindt men reeds twintig eeuwen voor Christus — ge
bruikte men andere wijzen om het voedsel meer geniet
baar te maken. Vermoedelijk is het koken (door toevoe
ging van gloeiende steenen aan waterige spijzen, verza
meld in met leem dichtgestreken manden) daarvan de
oudste, doch daarnaast treden successievelijk op de me
thode van het inmaken (doen verzuren door gistingen)
en het roosteren boven vuur.2)
Behalve het smakelijk maken van voedsel, hadden
deze methoden c.q. ten doel het verduurzamen er van.
Het koken, nog heden ten dage algemeen gebruikelijk
voor toebereiding van groenten en rijst, leverde als
hoofdproducten brij en soep. Koken, gevolgd door roos
teren, levert tal van producten die men als „vladen" kan
betitelen. Het inmaken, thans bij ons nog gebruikelijk bij
het conserveeren van kool, boonen en andijvie, en op
veel grootere schaal bij bereiding van silo-veevoeder,
schiep, al of niet in combinatie met malen en koken,
eenerzijds een reeks van alcoholische dranken (mede,
bier, wijn, whisky, vodka, kefir e. a.), anderzijds — als
veredelde vorm van vladen — het brood. Zoo zijn bier
en brood van huis uit verwant, maar de typische zaden
die voor brei en deels ook voor bier dienen ( gerst, gierst,
boekweit, mais, haver, rijst) zijn niet die van het brood,
dat slechts met volledig succes uit glutenhoudend graan
•— tarwe en rogge — kan worden gebakken.
De volkeren hebben zich in den loop der historie ge
!) Voor nadere bijzonderheden zij o.a. verwezen naar J. BeckerDillingen, Handbuch des Getreidebaues, 1927.
2) Vergelijk o.a. A. Maurizio, Die Geschichte unserer Pflanzennährung von der Urzeiten ibis zur Gegenwart. Berlin, 1927.
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splitst in brijeters en broodeters, tot welke laatste wij
West Europeanen thans behooren, hoewel het gebruik
van brij — men denke aan de Engelsche porridge en de
karnemelksche gortepap en boekweiten grutten ten plat
tenlande — geenszins verlaten is, evenmin als de nog
primitievere soep! De grootste helft der aardbewoners
is nog steeds brijeter, n.l. al wat rijst en mais tot hoofdvoedsel heeft.1) Het is wel merkwaardig dat grosso
modo de onvervalschte brijeters geen bierverbruikers
zijn, het heeft er den schijn van dat het gebruik van
bier — en, voorzoover het klimaat dit meebrengt, ook
dat van wijn — met dat van brood samengaat, terwijl,
in veel losser verband, bij brijeters onder de Westerlin
gen een zekere neiging tot het gebruik van sterkere al
coholica schijnt te bestaan, waarbij overigens ook het
gebruik van aardappels, vleesch en tal van andere in
vloeden meespreken.
In de middeleeuwen was ook in Europa het gebruik
van brood nog van ondergeschikte beteekenis. Men
kende de broodgranen •—• tarwesoorten zelfs al voor den
bronstijd! — maar het broodgebruik moest zich eerst
onder de hoogere standen der bevolking verspreiden
voor het tot de groote volksmassa doordrong. Nogmaals
scheidden zich daarbij de Europeanen in twee kampen:
de oostelijke roggebroodeters en de zuidelijke en weste
lijke eters van tarwebrood. Zonder twijfel hebben de
roggebroodvolkeren het langst aan brij en dus aan gerst
vastgehouden, zooals ze in het hooge Noorden nog he
den ten dage doen. Maar het tarwebrood is aan de win
nende hand; het dringt zoowel roggebrood als gort
terug en, ware niet de bierbereiding tot hooge ontwik
keling gekomen, dan zou men in een groot deel van
Europa heden hetzelfde antwoord kunnen geven als
weleer Rabbi Jochanan ontving, met dien verstande dat
men thans de boodschap zou moeten endosseeren aan
kippen en zwijnen. Mede dank zij het bier is het anders,
en is de gerstverbouw, die de landbouwers der kleistre
I) Voor het gemak rekenen wij alle gekookt« granen hier
als brij.
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ken om verschillende redenen niet gaarne zouden willen
missen, nog heden ten dage rendabel.
Er behoeft niet aan te worden getwijfeld dat onze
cultuurgewassen van in het wild levende voorouders af
stammen, maar toch is men er in vele gevallen niet in
geslaagd de „wilde" voorouders met zekerheid aan te
wijzen. Wel komen in het wild grassen voor, die men
met eenige waarschijnlijkheid daarvoor kan houden,
doch voorzoover dit het geval is, bestaat er toch veelal
een groote afstand tusschen de wilde en de gekweekte
vormen. Onze gekweekte planten zijn meestal niet meer
geschikt om'in de vrije natuur den strijd om het bestaan
vol te houden. Zij missen daartoe de verdedigings- en
verspreidingsmiddelen, b.v. bitterheid of doornigheid, de
meerjarige levensduur met het vermogen om te leven
onder uiterst sobere omstandigheden en om steeds nieu
we zij scheuten te vormen, hoe vaak ook beschadigd. Ook
het vermogen ging verloren om zaden in 'het rond te
strooien, zaden die langen tijd kiemkrachtig blijven en
a.h.w. het oogenblik afwachten dat voor de ontwikkeling
van de kiemplant gunstig is. Een der belangrijkste eigen
schappen waardoor de cultuurgranen zich van hunne
wilde voorouders onderscheiden is de taaie aarspil, waar
aan de korrels na de rijping blijven vastzitten.
De eerste wilde planten, die als stamvorm van gerst
kunnen worden beschouwd (Hordeum spontaneum) zijn
aan de Middellandsche zee ontdekt, en langen tijd heeft
men gemeend dat hun voorkomen tot de Oostkust daar
van beperkt was. Daar heeft men aanvankelijk de ba
kermat gezocht.
Pas het Russische onderzoek der latere jaren heeft
aan het licht gebracht dat het verbreidingsgebied der
,,wilde" gersten veel grooter is. Het strekt zich uit van
Marokko tot diep in Azië. Ook bleek dat de vormen
rijkdom grooter is dan men voor dien wist. Toch be
schouwen de Russen (Vavilov, Orlov c.s.) de bij de
„wilde" gersten gevonden diversiteit nog niet voldoende
om de botanische rijkdom der gecultiveerde gersten te
verklaren; er moet nog een verdere oorzaak zijn waaruit
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deze ontspruit, maar deze is nog onbekend.
De vormenrijkdom der gecultiveerde gersten gaat uit
van twee centra: een Afrikaansch en een Aziatisch,
waarvan de eerstgenoemde nog nauwelijks voldoende is
doorzocht. Toch is het reeds mogelijk de tegenstelling
tusschen beide centra als volgt te karakteriseeren. Het
Afrikaansche ( Abessinische) bezit een groote verschei
denheid van eigenschappen van aar, bloem en vrucht.
Alle grootten, kleuren en vormen van korrels, bedekte
zoowel als naakte, zijn daar te vinden in langgerekte en
gedrongen, tweerijige en zesrijige aren.
Het Aziatisch diversiteitscentrum .— culmineerend in
de berglanden van Perzië, Turkestan, Bokhara — is rijk
gevarieerd in vegetatieve kenmerken en physiologische
eigenschappen. Alle denkbare variatie in bladvorm, stengellengte, vroeg- en laatrijpheid, koude-resistentie, e. d.
is daar te vinden.
Het Aziatisch centrum heeft uitloopers naar Oost en
naar West. De uiterste uitloopers naar het Westen
hebben Europa bereikt; het zijn de ons welbekende vor
men. Naar Tibet, China, Japan vindt men echter ook
andere varianten, waarvan ons het meest in het oog
springen de naakte gersten en de „gevorkte" gersten,
die inplaats van kafnaalden een eigenaardig driedeelig
mutsje vormen, door de Duitschers „Kaputze" genoemd
(Hordeum trifurcatum). De Oost Aziatische gersten,
waarvan nog allerlei merkwaardigs te vertellen zou zijn,
staan zoover van de Europeesche af, dat zelfs de onder
linge vruchtbaarheid te wenschen overlaat. Overigens
kan men alle gersten, hoe verschillend van uiterlijk ook,
gemakkelijk met elkaar kruisen en ook gelukt de krui
sing met de „wilde" gerst der Middellandsche zee. Door
kruisingen kan men de eigenschappen die in verschil
lende oude rassen aanwezig zijn combineeren. Uit pa
ring b.v. van een zwarte zesrijige met een blanke twee
rijige soort krijgt men gemakkelijk een blanke zesrijige
en een zwartkorrelige tweerijige en wellicht nog andere
vormen, die als aparte botanische soort te boek staan.
De waarde der uitgebreide botanische systematiek, die
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op dergelijke Mendelende kenmerken is gebaseerd en
welke is opgebouwd, lang voordat men van de genealo
gische verwantschap en geografische localisatie der
practijkrassen een denkbeeld had, is voor mij dan ook
twijfelachtig, en ik zal haar buiten beschouwing laten.
Wel acht ik het volgende nog van belang:
De Hordeum spontaneum der Middellandsche zee is
tweerijig, d.w.z. de fertiele aartjes of pakjes, ieder
slechts één vruchtbare bloem en later slechts één korrel
bevattende, staan beurt om beurt aan beide zijden van
de aarspil. Ieder pakje gaat echter vergezeld van een
tweetal rudimentaire pakjes, waarvan de (buitenste)
kelkkafjes nog vrij goed ontwikkeld zijn, doch ook van
de eerste bloem het vruchtbeginsel onontwikkeld blijft.
Een enkele maal vindt men, althans bij de gecultiveerde
tweerijige vormen, nog ontwikkelde meeldraden in de
onderste bloem dezer zij-pakjes.
De oudste cultuurgersten die in Egypte zijn afge
beeld, en ook die welke gevonden zijn in de neolithische
nederzettingen ten Noorden van de Alpen, zijn echter
niet twee- doch zesrijig, d.w.z. de zijpakjes zijn goed
ontwikkeld en bezitten evenals het middelpakje een
vruchtbare bloem; er worden per aarlid dus drie even
groote korrels gevonden.
Ook bij de zgn. vierrijige gersten zijn de zijpakjes
fertiel. De aar is hier echter wat langer gerekt, en de
zijpakjes, behoorende bij de ter weerszijden van de aarspil beurtelings geplaatste middenpakjes, schuiven min
of meer tusschen elkaar in, zoodat schijnbaar 4 rijen
worden gevormd: 2 „middenrijen" met b.v. 12 korrels
en daarmede afwisselend twee „kantrijen" met 24 kor
rels. Doch gewoonlijk zijn de zijpakjes niet zoo volmaakt
tusschen elkaar ingeschoven dat ze werkelijk een rij vor
men; ze liggen nog min of meer op twee rijen, en van
boven gezien maakt de aar eerder den indruk van een
platgedrukte zeshoek dan van een ruit. De zijpakjes
staan echter dichter opeengedrongen dan de middenrijen, en zeker in verband daarmede zijn de zijkorrels
kleiner en m.o.m. krom gegroeid (kromsnavelig). Of
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deze vierrijige gersten, die men vooral aantreft als wintergerst in het zachte zeeklimaat van West Europa (Ne
derland e. o.), ontstaan is door kruising tusschen zesen tweerijige vormen, zij in het midden gelaten.
Bij de Egyptenaren waren gele, roode en zwarte zesrijige gersten bekend, allen zeer kort gedrongen van
bouw ( Hord. pyramidatum ). Ook kende men een naakte
gerst, die o.a. nogal eens in graven is aangetroffen en
wel ten onrechte voor tarwe is aangezien. Deze naakte
vorm is uit de nederzettingen ten Noorden van de Alpen
niet bekend, maar de daar aangetroffen (vermoedelijk
blanke) zesrijige gerst, vertoont veel gelijkenis met die
uit het oude Egypte.
Voorzoover men heeft kunnen nagaan, heeft de twee
rijige gerst, die door de Romeinen naast de oude zes
rijige is verbouwd, eerst in de middeleeuwen verbreiding
naar het Noorden gevonden. Ze is er echter in ge
slaagd, in samenwerking met de nog later optredende
vierrijige, de oude zesrijige geheel te verdringen; deze
wordt nog slechts teruggevonden in enkele afgelegen
bergdalen, waar men sterk aan het oude vasthoudt, en
in het hooge noorden. Verder — merkwaardigerwijze —
ook nog sporadisch in Zeeland, op plaatsen waar an
dere gerstvormen te zeer door musschen worden geplun
derd. De korte, zesrijige vormen met opstaande aren,
hebben een zoo borstelige gedaante, dat de vogels er
moeilijk vat op kunnen krijgen.
De vierrijige gersten zijn wat meer verspreid; ze ko
men behalve aan de Noordzee ook hier en daar in bin
nen Europa, o.a. in Frankrijk en Duitschland voor, maar
hebben dan vooral beteekenis als voer- en pelgerst; voor
de brouwerij hebben deze „escourgeons" een te onge
lijkmatige korrel.
De verscheidenheid van aarlengte, die wij bij de zesen vierrijige gersten hebben opgemerkt, is terug te vin
den bij de tweerijige vormen, waarvan de kortste soor
ten omstreeks 5, de langste 12 centimeter lange aren
hebben bij een vrijwel gelijk aantal korrels. Hoe korter
de aren, hoe meer de korrels en de kafnaalden zijwaarts
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afstaan, en hoe meer neiging tot rechtopstaan der hal
men. De uiterst korte vorm, in aarlengte en waaiervor
migheid correspondeerende met bovenbedoelde antieke
zesrijige H. pyramidatum, is de „Pauwegerst" (H. zeocrithum), die voor de Europeesche practijk van geen
beteekenis is. De tweerijige practijkrassen correspondeeren in lengte meer met de vierrijige (H. tetrastichum); ze worden nog gescheiden in twee groepen,
waarvan de eene met de langste, meest hangende aar
met aanliggende kafnaalden, Hordeum distichum nu
tans, vooral de echte brouwgerst levert van het HannaArcher-Chevallier-Princessetype. De kortere, steviger,
minder hangende, breedere aar met meer afstaande kor
rel wordt tot Hordeum distichum erectum gerekend;
hiertoe behoort meer het type Goudgerst, Zege, Kenia.
Er zijn trouwens allerlei tusschenvormen, b.v. erectum
aren met prachtig gebogen zwanehals, en dikwijls is niet
uit te maken of men een gerst tot de erectum- dan wel
tot de nutansgroep zou moeten rekenen. Een van de
kenmerken, die daarbij dienst doet, is de vorm van dc
korrelbasis en de daaraan nog aanwezige rudimentaire
as van het eenbloemige pakje, de zgn. basaalnaald.
Mogelijk kan in een volgend jaarboekje iets meer
worden medegedeeld over de practische beteekenis van
dergelijke botanische kenmerken in verband met het on
derscheiden der gerstrassen.
Rest nog de vraag hoe ons tegenwoordig sortiment is
ontstaan. Deze vraag is niet met zekerheid te beant
woorden en de waarschijnlijkheid van wat er van bekend
is, kan slechts worden uiteengezet met behulp van veel
uitvoeriger beschouwingen dan waarvoor hier ruimte
beschikbaar is.1 )
Vermoedelijk hebben zoowel het Aziatisch als het
Afrikaansch materiaal tot vorming van het Europeesche
bijgedragen. Zagen wij reeds dat in Oud Egypte zoo
wel als in praehistorisch Europa de korte hexastichum]) Vergelijk o.a. E. Schiemann, Entstehung der Kulturpflanzen.
Band III Baur en Hartmann's Handbuch der Vererbungswissen
schaft. Berlin, 1932. H. Kuckuck, Von der Wildpflanze zur Kul
turpflanze. Berlin, 1934.
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vorm overheerschend is, Grieken en Romeinen hebben
daarnaast reeds twee- en vierrijige gersten gekend. Aan
nemende dat inderdaad de nog oudere vorm, evenals
Hordeum spontaneum, tweerijig is geweest, komt men
wel voor een ingewikkeld vraagstuk te staan.
Aannemelijk is de volgende verklaring: Twee groote
cultuurstroomen hebben zich in de richting van Europa
bewogen: een uit het Oosten, langs de Kaspische en
Zwarte zee, een uit het Zuiden (Afrika), voornamelijk
Oostelijk van de Middellandsche zee: deze stroomingen
hebben elkaar in het gebied der Zwarte zee, Perzië en
Kaukasus ontmoet, daar heeft een menging van cultuur
elementen plaats gehad, die van grooten invloed op de
ontwikkeling der volkeren, die er langs of door zijn ge
trokken, en ook op hunne planten en huisdieren is ge
weest. De oudste landbouwende stammen die nederzet
tingen hebben gesticht aan de oevers van meeren en
stroomen ten Noorden van Balkan en Alpen, zijn van
Aziatischen oorsprong en hebben zesrijige gersten mee
gebracht. Inderdaad komen in Midden Azië zesrijige
wilde vormen voor. Latere stammen zijn door het meng
gebied, waar ook Hordeum spontaneum inheemsch is,
getrokken en brachten ook langarige, tweerijige vormen
mee, die eerst de schiereilanden binnendrongen, later
ook Germanië. Mogelijk is ook uit het menggebied een
stroom naar het Noorden afgeweken om langs de Oost
zeekust Scandinavië en West Europa te bereiken.
Zoo zijn in verschillende etappes en langs verschil
lende wegen de gerst en andere cultuurgewassen in
voorhistorische tijden in bonte mengeling naar Europa
overgebracht. De volkeren zijn m.o.m. tot rust gekomen,
plaatselijke groeiomstandigheden hebben hun selecteerende invloed doen gelden, waardoor in iedere streek
een bepaalde vorm uit het aanvankelijke mengsel de
overhand heeft verkregen. Hoewel latere veroverings
tochten, volksverhuizingen en de zich ontwikkelende
handel ieder het hunne hebben gedaan om de rassen van
mensch, dier en plant opnieuw te vermengen, is toch de
selecteerende invloed der groeiomstandigheden overwe22

gend gebleven en hebben zich verschillende „landrassen"
ontwikkeld, weliswaar niet volkomen uniform, maar
toch, in hun geheel beschouwd, ieder een bepaald type
dragend.
Eerst ongeveer een eeuw geleden vangt de doelbe
wuste plantenveredeling aan. Uit de landrassen zijn
stammen geïsoleerd die in hooge mate aan de eischen
der moderne cultuur voldeden; ze zijn kunstmatig ver
spreid en hebben het bloed geleverd voor vele opzette
lijke kruisingen, waaruit later weer nieuwe combinaties
van eigenschappen ontstonden, waaruit met steeds meer
zorg de beste zijn aangehouden en verbreid. In een vol
gend jaarboekje hopen we daarop meer in onderdeelen
in te gaan.
Mogelijk staan we aan den vooravond van een nieuw
tijdperk in de plantenveredeling. De Russische onder
zoekers alleen reeds hebben een groot materiaal bloot
gelegd, dat voor 10 jaar nog onbekend was. Het bota
nisch soorten-systeem werd door hen ongeveer verdub
beld en van welk een omvang het door hen behandelde
materiaal is, blijkt voldoende uit de mededeeling dat het
onderzoek van Orlov zich uitstrekt over ruim 12000
gerst„rassen" van allerlei herkomst, waarvan heel wat
uit ongeëxploireerde bergstreken van Azië. Waarschijn
lijk zal het aldus verkregen materiaal nog aanzienlijk
toenemen en daarmede het aantal onbekende erffactoren.
Een tweede nieuwe mogelijkheid is ontstaan doordat
men er in is geslaagd door het verrichten van soort
kruisingen en ook door het aanwenden van verschil
lende stralen, de erfelijke variatie te vergrooten.
Op dit oogenblik zijn de gevolgen dezer moderne me
thodes nog geenszins te voorspellen: ze kunnen veel.
misschien ook zeer weinig practisch nut afwerpen. Op
vergrooting van productiviteit behoeft men niet al te
veel te rekenen. Maar het is b.v. wel denkbaar dat het
binnen afzienbaren tijd mogelijk zal blijken grooter weer
standsvermogen tegen een reeks van ziekten te verkrij
gen, of ook een grootere variatie in qualiteit, waardoor
kans ontstaat op het telen van eersterangs brouwgerst
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op plaatsen waar die heden niet kan verkregen worden.
Ook zonder deze toekomstmuziek kan men overigens
constateeren dat de kans op het vinden van ook voor de
brouwerij geschikte gerstsoorten voor ons land aanzien
lijk gestegen is sedert het rassenonderzoek voor landbouwpractijk en voor verwerking tot mout en bier in
ons Comité hand aan hand gaan.
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BROUWGERSTRASSEN.
In den landbouw is algemeen bekend, dat verschil
lende gerstrassen sterk in eigenschappen uiteen loopen.
Dit geldt niet alleen t.o.v. de opbrengst, doch eveneens
voor de lengte en stevigheid van het stroo, de vroeg
rijpheid, resistentie tegen ziekten, korreluitval, enz. De
practijk zal steeds dat ras uitzoeken, dat voor de ge
geven omstandigheden het meest geschikt is. In de
vruchtbare kleistreken worden behalve aan de zaadop
brengst hooge eischen gesteld aan de stevigheid van
het stroo. Op de zandgronden wenseht men rassen, die
met het oog op de onkruidbestrijding den bodem goed
bedekken en weinig last van droogte hebben. Wel is
ook hier stevigheid van het stroo een belangrijke factor,
doch niet in die mate als op de klei. Zelden zal het
voorkomen dat een ras in alle opzichten uitmunt.
In de brouwindustrie werd vroeger weinig aandacht
aan het ras geschonken. Sinds we hier te lande met het
brouwonderzoek van inlandsche gerst begonnen, werd
steeds weer bevestigd, dat de rassenverschillen voor de
mouterijen en brouwerijen minstens even belangrijk zijn
als voor den landbouw. Ook bij de fabriekmatige ver
werking gedragen de rassen zich zeer verschillend, zoo
dat we kunnen spreken van goede en minder goede
brouwgerstrassen. Evenals in den landbouw is deze
scheiding niet scherp te trekken, aangezien ook de
brouwwaarde door een reeks van eigenschappen wordt
bepaald. Het volmaakte brouwgerstras zal even moeilijk
te vinden zijn als het volmaakste ras bezien door de
oogen van den landbouwer. Bedenken we verder, dat
de goede landbouwkundige eigenschappen niet behoe
ven samen te gaan met goede mout- en brouweigenschappen, dan volgt hier wel uit dat het zeer moeilijk
zaï zijn een ras te vinden, dat in beide opzichten aan
alle te stellen eischen voldoet.
Evenals 'het vorige jaar willen we er wederom op wij
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zen, dat in het gunstigste geval slechts een deel onzer
gerst door de Nederlandsche brouwerijen kan worden
opgenomen. In de allereerste plaats moet bij het zoeken
naar geschikte gerstrassen dan ook gelet worden op de
landbouwkundige eigenschappen.
De resultaten van alle sinds 1932 aangelegde zomergerstproefvelden hebben we nog eens opnieuw verwerkt
door de opbrengsten der beproefde rassen steeds uit te
drukken in die van Kenia. Het was intusschen n.l. ge
bleken, dat Kenia zoowel in den landbouw als in de
mout- en brouwindustrie goed bruikbaar is. De vraag
wordt deze: hoe verhouden de onderzochte rassen zich
t.o.v. Kenia, zoowel wat hunne landbouwkundige als
brouwtechnische waarde betreft.
Eerst geven we een overzicht van de Verkregen proef
veldresultaten. Tabel II geeft van verschillende rassen
de gemiddelde zaadopbrengsten t.o.v. Kenia in het Wes
telijk en Zuidwestelijk zeekleigebied, in het Noordelijk
zeekleigebied, de rivierkleistreken, het lössgebied, de
zandstreken, de dalgronden en tenslotte het gemiddelde
voor geheel Nederland. Achter elk cijfer is tusschen
haakjes het aantal veldjes vermeld, waarop dit betrek
king heeft. Zoo werd Maja in het Zuidwestelijk zee
kleigebied b.v. 23 keer met Kenia vergeleken, Saxonia
88 keer, enz. De zaadopbrengst van Maja lag hier 2 %
en die van Saxonia 1 % boven die van Kenia.
In tabel III is hetzelfde gedaan voor de stroo-opbrengst, in tabel IV voor de totale opbrengst, dus zaad
en stroo samengenomen. Tabel V geeft tenslotte van de
verschillende rassen een beeld van de verhouding die er
bestaat tusschen de zaadopbrengst en de totale op
brengst, aangeduid als netto % (dus het percentage
zaad van de totale opbrengst). Dit netto % werd voor
Kenia weer op 100 gesteld en het netto % der overige
rassen werd daarin uitgedrukt. Hoe meer een cijfer be
neden de 100 ligt, hoe ongunstiger is de verhouding
zaad : totale opbrengst.
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Beschouwen we tabel II, dan blijken, wat de zaad
opbrengst betreft, de meest productieve rassen te zijn
Kenia, Maja, Saxonia en Abed Archer.
Maja kwam vrijwel op alle grondsoorten iets boven
Kenia uit. Saxonia staat op kleigrond ongeveer met
Kenia op één lijn, op zand en op lössgrond maakte
Saxonia een zeer goed figuur; de opbrengst overtrof
daar die van Kenia met ongeveer 5 à 6 %. Ook Abed
Archer lijkt goed productief te zijn; dit ras blinkt juist
op de zeekleigronden en op löss uit, waar de opbrengst
plm. 7 % boven Kenia uitkomt. Op zandgrond bleef
Abed Archer bij Kenia ten achter.
Van de andere rassen is te weinig productief de Oude
Princesse, en wel op alle grondsoorten. Goudgerst en
Zege zijn nog steeds goede rassen, de opbrengst is ge
middeld iets lager dan die van Kenia. Mansholt's tweerijige blijft op zeeklei ongeveer 5 à 6 % bij Kenia ten
achter, op zandgrond doet dit ras het goed (3 % boven
Kenia). De opbrengst van Spratt Archer is wat wissel
vallig. Gemiddeld viel ze echter niet tegen, ze kwam
over de 5 laatste jaren slechts weinig beneden die van
Kenia.
Van de 5 nieuwe rassen; Heine's Olympia, Primus II,
Zege X Binder, Opal B en Isaria belooft geen van alle
veel. Zege X Binder (thans Stergerst genaamd) maakte
nog de beste indruk.
In tabel III zijn de stroo-opbrengsten weergegeven,
eveneens uitgedrukt in % van die van Kenia. Zeer
stroorijke rassen zijn Spratt Archer en Abed Archer,
welke voor het geheele land respectievelijk 20 en 16 %
meer stroo opbrachten dan Kenia. Ook Mansholt's tweerijige en Oude Princesse vormen veel stroo (plm. 13 %
meer dan Kenia).
Maja, Saxonia, Zege en Goudgerst zijn alle ongeveer
even stroorijk; ze hebben gemiddeld iets ( 2 à 4 % ) meer
stroo dan Kenia. De verschillende grondsoorten vertoonen ook in dit opzicht nogal variatie.
In tabel IV worden de totale opbrengsten vergeleken.
Als de meest productieve (dus zaad en stroo samen)
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115,2(2)
113,2(2)
98,8(2)

69,8(92)
100
102,2(29)
105.~(60)
109,9(61)
104,8(62)
104,7(21)
101,3(22)
111,6(29)
106.2(12)

68,4(39)
100
101,6(12)
102.-(24)
103,5(27)
102,1(18)
84,6(6)
99,4(7)
104,2(3)
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Kenia kg/a. . . .
Kenia (relatief). .
Maja
Saxonia
Mansh. 2-rijige .
Zege
Goudgerst . . . .
Oude Princesse .
Spratt Archer . .
Abed Archer . ,
Heine's Olympia
Primus II . . . .
Ster
Opal B
Isaria

d
fö
N

Zand.

3
Löss.

O
O

Rivierklei

m

Noord,
kleigeb.

CO

kleigeb.

U

W. en Z.W.
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ro_
is
m
ON

I
1
I
T

99,6(3)

89,2(5)
100
100,8(2)
101,5(2)
107,6(3)
100.-(3)
102.6(3)

Dalgrond.

101,6(207)
98,5(75)
104,2(106)
111,4(131)
110,6(38)
96,2(31)
77,2(8)
98.-(7)
95,4(8)
105,4(3)

81,8(308)
100
101,7(93)
101,3(233)
106,2(230)

Geheel
Nederland.
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£

42,8(35)
100
99,-(15)
95,6(24)
88,1(28)
92,2(20)
95,1(7)
89,1(8)
85,-(18)
91,9(7)
102,5(1)
67,6(1)
96,4(1)
97,-(1)
40,1(53)
100
100,5(20)
95,3(50)
88.-(45)
93,5(36)
94,-(27)
82,8(33)
81,7(28)
89,1(12)
93,1(10)

Rivierkiei

99,6(3)

46,4(39)
100
109,3(12)
97,9(24)
95,-(27)
98,8(18)
95,5(6)
96,8(7)
95,6(3)

Löss

co

45,4(84)
100
100,4(15)
96,8(73)
89,4(66)
96,9(68)
101,5(11)
86,-(36)
87,1(50)
92,6(7)
103,4(7)
99,5(5)
103,7(4)
107,7(5)
94,-(3)

Noord,
kleigeb.
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Kenia netto °/o . .
Kenia ( r e l . ) . . . .
Maja
Saxonia
Mansh. 2-rijige .
Zege
Goudgerst . . . .
Oude Princesse .
Spatt Archer . .
Abed Archer . .
Heine's Olympia
Primus II . . . .
Ster
Opal B
Isaria

W. en Z.W.
kleigeb.

O

45,3(92)
100
100,-(29)
99,-(60)
93.8(61)
99,5(62)
98,4(21)
89,6(22)
88,5(29)
91,-(12)
99,-(10)
96.-(2)
102,1(2)
99,1(2)

Zand

82,-(3)

41,2(5)
100
101,1(2)
96,5(2)
100,7(3)
99,4(3)
97,9(3)

Dalgrond

44,2(308)
100
101,2(93)
97,-(233)
90,9(230)
96.8(207)
96,7(75)
86,7(106)
86,-(131)
90,9(38)
98,2(31)
94,6(8)
102,2(7)
104,2(8)
94,-(3)

Geheel
Nederland

ontpoppen zich de stroorijke rassen, n.l. Spratt Archer
en Abed Archer, gevolgd door Mansholt's tweerijige en
Oude Princesse. Kenia, Maja, Saxonia, Zege en Goudgerst staan ongeveer op dezelfde hoogte.
Beschouwen we thans tabel V, waarin het netto %
der beproefde rassen vergeleken wordt met dat van
Kenia. Direct valt op, dat de rassen met hoogste stroo
en totale opbrengst het laagste percentage zaad geven.
Een zeer goed netto % 'hebben Kenia en Maja. Iets
lager, doch onderling weinig verschillend, zijn Saxonia,
Zege en Goudgerst.
Op grond van het bovenstaande kunnen we de rassen
als volgt karakteriseeren:
Kenia. Vrij goede totaalopbrengst, weinig stroo en
hoog netto %, waardoor goede zaadopbrengst.
Maja. Op zeeklei stroorijker dan Kenia. Ook de to
tale opbrengst ligt iets boven Kenia, het netto % is op
deze gronden van beide rassen ongeveer gelijk Maja
leverde plm. 2 % meer zaad op.
Saxonia. Totale opbrengst iets boven Kenia. Per
centage zaad iets lager. Zaadopbrengst op klei ongeveer
gelijk aan die van Kenia, op zand hooger.
Mansholt's tweerijige. Zeer goede totaalopbrengst,
echter door een laag zaadpercentage blijft de zaadop
brengst op de klei aan de lage kant. Wel veel stroo.
Zege en Goudgerst. Totale opbrengst ongeveer ge
lijk aan die van Kenia. Netto % iets lager, zoodat de
zaadopbrengst een weinig beneden Kenia komt.
Oude Princesse. Goede totaalopbrengst, doch een
laag netto %. De zaadopbrengst blijft te laag.
Zeer hooge totaalopbrengsten, doch een laag percen
tage zaad hebben Spratt Archer en Abed Archer. Abed
Archer heeft een iets gunstiger netto % dan Spratt
Archer en komt op kleigrond wat de zaadopbrengst be
treft boven Spratt Archer.
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De waarde der rassen wordt, zooals we reeds op
merkten, niet alleen door de opbrengst bepaald, doch
mede door een reeks van andere eigenschappen. In on
derstaande tabel (VI) zijn deze voor de verschillende
rassen in een cijfer uitgedrukt. De nieuwe rassen zijn
hierin niet opgenomen en evenmin de Oude Princesse,
welk ras dit jaar van de Rassenlijst van het Instituut
voor Plantenveredeling werd afgevoerd.
TABEL VI.
Vergelijkend overzicht der raseigenschappen van gerst.

In deze tabel is een hoog cijfer ge
plaatst, wanneer die betrokken eigenschap gunstig ontwikkeld' is. Verder
worden lang stroo, groote bladrijkdom
en groot halmgetal door een hoog
cijfer aangeduid.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

^
g
g,
"Sj
2

Mogelijkheid v. laat zaaien
7
Mogelijkheid' v. herfstzaai
4
Wintervastheid
4
Vroegheid van grondbedlekking .. . 8
Vroegheid van in aar schieten... . 75
Bladrijkheid
.... 65
Lengte stroo
.... 65
Vroegrijpheid:
.... 8
Halmgetal
.... 8
Aantal korrels per halm
. . . .
6

11. Grootte van den korrel
12. Marktbaar gedeelte
14. Sorteering
15. Fijnheid van kaf
16. Handelswaarde
legeren
17.
uitval korrel
18.
3.9. Resistentie schot
20.
tegen:
roest
stuifbrand
21.
strepenziekte ...
22.

.... 75
.... 8
.... 7
.... 7
... 65
... 7
... 85
... 55
... 7
... 65

7
4
4
7
8

6
4
4
7
75

5
5
6
7
7

6
8r'
85
6

65 7
6 75
8 6
85 6
6 &

6
6E
8
8
7

6
8
7
66

6

5

6

75
7
65 7
75
85
5 55
5 55
7 7

8
9
7
6
8
7
8
7"
7
7
7

6
4
4
8
85

6
5
4
8
6

5
4
5
9
8

8
7 75
85 5
7 7
6» 7

8
7
7«
8
7

7
7
7
7
65

65
65
7
8
7

7
65
7
7
7

6

6
8

65
8
8
5
7
6

75

75

8
7
7
7

75

7
8
8

Voor de brouwtechnische eigenschappen als kiemkracht, zetmeel- en eiwitafbraak en de brouwwaarde
zijn nog geen cijfers gegeven. Wel ligt het in de be
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doeling dit in de toekomst te doen; op het oogenblik
zijn de beschikbare gegevens daarvoor nog niet vol
doende.
Thans laten we ons oordeel volgen over de verschil
lende rassen, waarbij zoowel de waarde voor de brou
werij, de opbrengst als andere raseigenschappen naar
voren zullen worden gebracht.
Kenia. Dit ras bleek de laatste jaren goed bruikbaar
als brouwgerst. Zoowel de diastase-ontwikkeling als de
eiwitafbraak zijn behoorlijk goed.
Het zaad is wat klein, regelmatig van grootte, kort,
gewoonlijk goed gevuld; de fijne bast is bruingeel van
kleur. Zaadopbrengst op de zeekleigronden van N.- en
Z.-Holland, N.W. Brabant en Zeeland zeer goed; op
zandgronden en ook in Groningen zijn andere rassen
beter op hun plaats. Het ras stoelt flink uit en rijpt
vroeg. Het stroo is kort en stevig, soms zoo kort, dat
het lastig in de band gaat. De aren zijn kort, dicht ge
schakeld en verliezen bij het rijpen geregeld hare kaf
naalden. Bij volkomen uitrijping, hetgeen voor brouw
gerst gewenseht is, krijgt men last van knikken der hal
men en van korreluitval. Kenia is vatbaar voor stuifbrand en, vooral in Groningen, voor roest.
Men zorge voor niet te dichte stand, aangezien het
percentage kleine korrels daardoor sterk toeneemt.
Voor de vruchtbare Westelijke en Z. Westelijke zeekleigronden is Kenia voorloopig het beste brouwgerstras.
Maja. Dit ras gelijkt veel op Kenia. Bij de eerste
brouwproeven, die nog worden voortgezet, bleek de
eiwitafbraak onvoldoende te zijn.
De opbrengst van Maja is wel iets hooger dan die
van Kenia; daar staat echter tegenover dat het stroo wat
minder stevig is en het zaad nog iets kleiner. De land
bouwkundige waarde van Kenia en Maja kan daardoor
ongeveer gelijk worden gesteld.
Zij die brouwgerst willen leveren doen voorloopig
beter geen Maja uit te zaaien.
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Saxonia. Heeft een rijkelijke diastase-ontwikkeling;
de eiwitafbraak is juist voldoende. Het eiwitgehalte is
ongeveer 1 % hooger dan dat van Kenia, waardoor de
eiwitgrens eerder wordt bereikt. De brouwwaarde wordt
voorloopig, vooral voor bereiding van donker bier, goed
beoordeeld.
De zaadopbrengst is op kleigrond practisch gelijk aan
die van Kenia, op zand en lössgrond belangrijk hooger.
Het stroo is op de vruchtbare kleigronden matig stevig,
hetgeen de uitbreiding van den verbouw van dit overi
gens goede ras in den weg staat. Saxonia rijpt vroeg en
vertoont weinig roest of stuifbrand.
Mansholt's tweerijige. Ook dit ras heeft een rij
kelijke diastase-ontwikkeling en hoog eiwitgehalte. De
eiwitafbraak is nauwelijks voldoende. Voor bereiding
van donker bier is de Mansholt's tweerijige goed bruik
baar.
Het zaad is groot, vaak wat blauwachtig van kleur,
met iets grove bast. De zaadopbrengst blijft op de zee
kleigronden 5 à 6 % bij die van Kenia ten achter. Het
percentage uitschot is zeer gering, terwijl het zaad door
zijn groote korrel in den gewonen handel gewild is.
Het stroo is vrij lang, voldoende stevig en goed te
zichten. Het gewas schiet iets traag en onregelmatig op
en rijpt wat laat. Ziekten komen weinig voor.
Het ras is wellicht dankbaar voor vroeg zaaien.
Goudgerst en Zegegerst zijn in den landbouw vol
doende bekend. Als brouwgerst zijn ze minder geschikt.
Goudgerst heeft een onvoldoende diastase-ontwikkeling
en eiwitafbraak. Van Zegegerst is de diastase-ontwik
keling nog vrij goed, de eiwitafbraak echter slecht. Troebeling van het bier (een zeer ongewenschte eigenschap)
werd eenige keeren waargenomen.
Oude Princesse. Een vrij goede brouwgerst. Op
brengst en stevigheid van het stroo laten dermate te
wenschen over, dat aan dit ras geen verdere aandacht
besteed behoeft te worden.
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Spratt Archer. Goede brouwgerst. De eiwitafbraak
is zeer goed, de diastase-ontwikkeling valt nogal eens
tegen.
Zaadopbrengst variabel, kan soms zeer goed zijn.
Zeer veel stroo, dat niet te stevig is. Laat rijp. De ver
bouw van dit ras wordt ingekrompen.
Abed Archer. Hiermede zijn nog slechts proef
veldervaringen opgedaan en daarbij op zeer beperkte
schaal. Verwacht mag worden, dat de zaadopbrengst op
goede kleigronden best is. De korrelkwaliteit lijkt goed.
Abed Archer geeft echter veel, lang en wat slap stroo.
Verder laat rijp. Roest komt weinig voor.
De overige rassen Heine's Olympia, Primus II, Ster
(Zege X Binder), Opal B en Isaria zijn nog onvol
doende beproefd. Voor de opbrengsten zij verwezen
naar de tabellen. Verder is onze voorloopige indruk als
volgt:
Heine's Olympia. Normaal lang, niet te stevig
stroo. Vrij vroeg rijp. Iets roest. Lange, losgeschakelde,
gebogen aar.
Primus II. Vrij lang en vrij slap stroo. Iets laat
rijp. Veel roest. Breede aar.
Ster. Vrij kort en behoorlijk stevig stroo. Tijdig
rijp. Veel roest. Aar vrij lang, iets los geschakeld. Be
hoorlijk groote, iets smalle korrel.
Opal B. Kort, fijn gewas, vrij stevig. Veel roest.
Klein aartje. Zaad bleek van kleur.
Isaria. Matig stevig, normaal lang stroo. Iets laat
rijp. Vrij weinig roest.
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DE VERBOUW VAN GERST IN
ONS LAND.
Wanneer men de statistieken raadpleegt, ziet men
dat de verbouw van gerst ten opzichte van andere gra
nen sedert het midden van de vorige eeuw in beteekenis
heeft verloren, terwijl ze in de crisisjaren het verloren
terrein ten deele teruggewonnen heeft.
De verbouw bedroeg (afgerond in 100 ha; de cursief
gedrukte cijfers geven voor ieder graan het percentage
aan van den totalen graanbouw):
TABEL VII.
winter- zomergerst
gerst

gerst
totaal

tarwe
winter en haver
zomer

rogge
granen
winter en totaal
zomer

434
10,9

809
20,3

826
20,7

1921
48,1

3990

162

420
9,9

841
19,9

941
22,2

2029
48-

4231

291

181

473
10,6

858
19,1

1157
25,5

1994
44,5

4482

1886

280

166

446
9,9

806
17,9

1216
27.-

2037
45,2

4505

1896

282

111

393
8,8

623
14.-

1284
28,9

2149
48,3

4449

1906

203

83

287
6,5

568
12,8

1391
31,4

2182
49,3

4428

1916

193

49

242
5,8

546
13,1

1390
33,3

1999
47,9

4177

1926

95

177

272
6,3

533
12,3

1540
35,7

1973
45,7

4318

1936

152

269

421
7,7

1493
27,3

1341
24,6

2204
40,4

5459

1856

—

—

1866

258

1876

Zonder twijfel is het de crisissteun die de gerst weer
terrein heeft doen winnen, evenals dit met de tarwe het
geval is. De gerstverbouw bereikte haar laagtepunt in
1932 en 193.3 met resp. 20000 en 17900 ha.
Sedert 1866 zijn wintergerst en zomergerst afzonder
lijk in de statistiek te vervolgen en niet onaardig is het
de wijziging in de verhouding dezer beide soorten na te
gaan. Tot 1933 toe vertoont de wintergerst een steeds
dalende oppervlakte. Ze was in dat jaar reeds geslonken
tot 7300 ha. De zomergerst daarentegen bezette in de
tachtiger jaren een aanzienlijke oppervlakte. Ze be
reikte een record in 1891 met 25706 ha, om daarna snel
terrein te verliezen. Het laagste punt werd bereikt in
1916 met nog geen 5000 ha. We zullen deze oude cij
fers en hare oorzaken verder laten rusten om een blik
te slaan op het verloop van de geschiedenis in de laat
ste 20 jaar.
Daartoe diene de tabel VIII, waarin de cijfers voor
het Groninger kleigebied, voor het Zeeuwsch-Brabantsch-Hollandsch kleigebied en die voor geheel Ne
derland naast elkaar zijn geplaatst, afgerond in 100 ha.
Deze tabel is in verschillende opzichten leerzaam.
In de eerste plaats doet ze zien dat Groningen een
belangrijke plaats inneemt in de gerstcultuur. In de 23jarige periode waarover de tabel loopt werd in Gro
ningen 234000 ha gerst geteeld, waarvan 128000 ha
wintergerst en 106000 ha zomergerst. Voor geheel Ne
derland waren deze cijfers respectievelijk 622000,
279000 en 343000, zoodat de Groninger kleistreken
37,6 % van de geheele gerstproductie, 45,9 % van die
van wintergerst en 30,9 % van die van zomergerst voor
haar rekening namen. Voor het Zeeuwsch-Hollandsch
kleigebied was de totale oppervlakte in de 23-jarige
periode 237000 ha, waarvan 78000 ha wintergerst en
159000 ha zomergerst; in % van het totaal van Neder
land was dit respectievelijk 38,1 %, 28,— % en 46,4 %.
Terwijl de zomergerst, over het geheele land gere
kend, de wintergerst overtreft, was dit in Groningen
omgekeerd, terwijl daarentegen in het Zuid-Westelijk
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kleigebied twee derde van de gerstbouw uit zomergerst
bestaat.
Gaat men het verloop van de cijfers na, dan blijkt dat
van 1916 tot 1926 het percentage zomergerst in het geheele land van 20 tot 65 % is opgeloopen. Beide klei
gebieden hebben in deze beweging deelgenomen, maar
het Groninger gebied, dat van minder dan 5 tot om
streeks 60 % zomergerst klom, sterker dan het Weste
lijke, dat van 30 tot 70 % opliep. Na 1926 zijn er wel
iswaar sterke schommelingen, doch dooreen genomen is
de verhouding zomer : wintergerst in de laatste 10 jaar
stabiel, n.l, omstreeks als 65 : 35. De beide gebieden
waarvan hier sprake is gaan dan echter sterk divergeeren. Terwijl de verhouding in het Westen tot bijna 90 :
10 is opgeklommen, is ze in Groningen weer gedaald,
in de laatste jaren zelfs tot 35 : 65.
Blijkbaar is men in Groningen met de zomergerst
minder tevreden, en is ze daar minder goed op haar
plaats dan in Holland. De talrijke klachten over het
tegenvallen van den oogst, het optreden van roest etc.
bevestigen dit. Of dit verschijnsel geheel van klimatologischen aard is, dan wel of de uitgebreide verbouw
van stroovruchten, in het bijzonder van wintergerst
(men denke aan de mogelijkheid dat de roest op de
wintergerst a.h.w. wordt gekweekt om dan een massaaanval te kunnen doen op de later ontwikkelende zo
mergerst) en andere bedrijfstechnische omstandigheden
als bijkomstige oorzaken moeten worden beschouwd, zij
hier in het midden gelaten.
Een blik op de ontwikkeling van het rassensortiment
stelt ons in staat nog verdere belangwekkende verschijn
selen gade te slaan. Door het Instituut voor Planten
veredeling wordt sedert jaren getracht statistisch vast
te stellen hoe de verbreiding van de rassen in verschil
lende deelen van Nederland is. Daartoe is het land in
24 landbouwgebieden verdeeld, en voor elk dier gebie
den wordt zoo goed en zoo kwaad als het gaat vastge
steld welk percentage de verschillende rassen innemen
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van de totale oppervlakte die bezet is met het gewas
waartoe ze behooren.
Deze statistiek onthult dus in de eerste plaats de
wijze waarop de rassen over het land zijn verdeeld. In
de Rassenlijst 1937 vindt men voor zomergerst het vol
gende tabelletje. Voor elk gebied is hierin aangegeven
hoeveel % van de daar met zomergerst bezette opper
vlakte door de voornaamste rassen in beslag werd ge
nomen.
ZOMERGERST.

Tab. IX.
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a
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Wanneer men de statistiek van verschillende jaren
naast elkaar legt, komt een antwoord voor den dag op
de vraag welke rassen veld winnen en welke terrein
verliezen. In de bovenste moot van tabel X is dit voor
het geheele land gedaan voor de jaren 1931—1936.
Hierbij blijkt dat in deze periode de Goudgerst, Prin
cesse en Bigo zich ten opzichte van het geheel in da
lende lijn hebben bewogen en dat daarentegen Kenia,
Mansholt's 2-rijige en Zegegerst aan de winnende hand
zijn geweest. Terwijl eerstgenoemde 3 rassen in 1931
met 23600 ha nog 90 % van alle zomergerst uitmaakten,
nemen zij in 1936 met 15410 ha nog slechts 58 % van
de oppervlakte in. De laatstgenoemde drie, Kenia,
Mansholt's twee-rijige en Zegegerst, stegen echter van
52 tot 9890 ha, d.w.z. van 2 tot 37 % van de opper
vlakte, een geweldige vooruitgang dus.
Wanneer nu echter, zooals in de tweede en derde
moot van de tabel is geschied, het Groninger en het
Zeeuwsch-Hollandsch gebied naast elkaar worden ge
legd, ziet men dat het beeld niet hetzelfde is. Het Wes
telijk kleigebied omvat ruwweg de helft van alle zomer
gerst, Groningen ongeveer een kwart. Het spreekt dus
vanzelf dat het Westelijk gebied een grooter invloed
heeft op het eindcijfer, en in het algemeen heeft het
Westelijk beeld dan ook dezelfde trekken als het Nederlandsche.
Het Groningsche wijkt daar niet onbelangrijk van af.
Wel is ook daar de Goudgerst relatief sterk gedaald,
evenals de Princesse (die daar overigens slechts van
ondergeschikte beteekenis was), maar deze daling gaat
in de laatste jaren meer ten bate van Mansholt's tweerijige dan van Kenia; ook Zegegerst en Bigo deelen in
de overwinning op de Goudgerst mee. Terwijl in 1934
Kenia in het Westen nog slechts 3 % van de zomergerst
oppervlakte bezette, stond ze dat jaar in Groningen
reeds op 32 % van alle zomergerst. Maar dat was ook
meteen haar hoogtepunt: in 1936 is Kenia weer tot 12 %
gedaald, Mansholt's 2-rijige daarentegen tot 32 % ge
stegen.
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Natuurlijk hebben zulke verschijnselen oorzaken.
Voorloopig kan daarover het volgende worden opge
merkt:
De Goudgerst schijnt inderdaad haar tijd gehad te
hebben, eveneens de Princesse. Misschien dat de ver
meende bruikbaarheid van laatstgenoemd ras voor de
brouwerij het in Holland ca nog eenigszins het hoofd
boven water heeft gehouden, na 1934 zien we een dui
delijke break down. Men zoekt naar andere gerstrassen
en het oog richt zich op Zege, later op Kenia en Mans
holts 2-rijige. Zege maakt aanvankelijk in Noord en
Zuid aanzienlijke vorderingen, maar die zijn niet van
blijvenden aard; het culminatiepunt ligt in 1933, daarna
gaat ze in het Westen regelmatig terug, in Groningen
valt ze oorspronkelijk, maar neemt daarna toch weer
deel in de overwinning op Goudgerst.
Bigo was reeds langen tijd in beproeving, maar fei
telijk weer verlaten. Ze bleef hier en daar nog hangen,
maar bleef van 1931 tot 1934 in beide districten in da
lende lijn. In de laatste jaren haalt ze in Groningen weer
op, de tijd zal moeten leeren of dit een blijvend of een
voorbijgaand verschijnsel is.
Merkwaardig is echter de zegetocht van Kenia, die
in het Westen flink doorzet in 1935, nadat Groningen
was voorgegaan.
Mansholt's tweerijige volgt in het Westelijk gebied
op grooten afstand, ook in Groningen was ze aanvan
kelijk achter, maar daar komt ze thans reeds glansrijk
boven Kenia uit en staat er nu in uitbreiding reeds on
geveer met Goudgerst gelijk.
De vergelijking is daarom interessant, omdat we hier
naast elkaar hebben het Westelijk gebied, waar de in
vloed van het NaCoBrouw op de rassenkeuze zich di
rect doet gelden, en het Groninger gebied, waar dit niet
het geval is. Natuurlijk is dit niet de eenige oorzaak,
zeer zeker spreekt hier o.a. het feit dat Groningen dicht
aan de bron zit van Mansholt's gerst, een woordje mee,
evenals de omstandigheid dat laatstgenoemde gerst ver
schillende specifieke deugden voor Groningen bezit
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TABEL X.
In procent van het totaal.
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(stroorijkdpm, stevigheid, bruikbaarheid voor de zelfbinder, geschiktheid van het product voor de pellerijen).
En ook is het feit van belang dat de schaduwzijden van
Kenia (gevoeligheid voor stuifbrand en vooral voor
roest) in Groningen meer op den voorgrond zijn getre
den dan in het Westen, en dat Groningen over het ge
heel neiging vertoont naar wihtergerst terug te keeren.
Toch zal het succes van Kenia als brouwgerst wel de
gelijk mede oorzaak zijn dat het ras in het ZeeuwschHollandsch gebied aan de winnende hand blijft.
Het zal interessant zijn na te gaan hoe zich in vol 
gende jaren het beeld ontwikkelt.
De cijfers die in de rassenstatistiek worden gebruikt,
maken geen aanspraak op volkomen nauwkeurigheid.
Ze zijn door schattingen verkregen en altijd „met een
korreltje zout" gepresenteerd. Ook al mogen er on
nauwkeurigheden in zitten (gelukkig wordt deze sta
tistiek van jaar tot jaar beter en betrouwbaarder), de
gesignaleerde tendenzen zijn zoo sterk en sprekend, dat
de onnauwkeurigheid der cijfers daarbij in het niet ver
zinkt.
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DE BROUWKWALITEIT VAN GERST
EN DE BAKKWALITEIT VAN TARWE
IN VERBAND MET KLIMAAT EN
WEERSOMSTANDIGHEDEN
door
Prof. Dr. O. DE VRIES.
(verkort naar een voordracht, gehouden voor de
vergadering der Proeftechnische Commissie uit het
NaCoBrouw op 3 Juli 1936).
De plant heeft voor hare ontwikkeling noodig:
water
lucht
licht
een beetje minerale stoffen
en dat alles bij een bepaalde temperatuur.
In de laatste tientallen jaren is verreweg de meeste
aandacht gegeven aan het „beetje minerale stoffen".
Dat lag zoo in de ontwikkelingsgang, want ten eerste
was de landbouwseheikunde al vrij vroeg in staat den
landbouwers nuttige kennis te verschaffen en ontwik
kelde deze tak van wetenschap zich snel en krachtig, en
ten tweede kwam daarbij de zeer groote beteekenis, die
de kunstmeststoffen kregen.
Zondert men armelijke of slecht bemeste perceelen
uit — gevallen dus, die verdwijnen moeten — dan is
voor de overige, normale cultuur de invloed van de be
mesting op de opbrengst te schatten op zoo ongeveer
10 à 15 %. De oogst kan van jaar tot jaar echter veel
meer uiteenloopen; verschillen van 30 % zijn daarbij
geen uitzondering, en herhaaldelijk is het nog meer. De
andere factoren hebben een veel grooter invloed dan
de bemesting. Het is zeker verantwoord — gezien de
millioenenbedragen, die jaarlijks aan kunstmest worden
besteed, en de nog grooter geldelijke opbrengsten, die
de toepassing daarvan loonend maken — dat het grond
47

onderzoek en de bemestingsproeven met onverminderde
kracht worden voortgezet. Het is ook begrijpelijk dat
men zich aan het onderzoek van den invloed der andere
factoren — water, licht, warmte — nog pas minder ge
wijd heeft, omdat men de weersomstandigheden en het
klimaat toch niet in de hand heeft, en het nog wel een
of twee generaties zal duren voordat men daarop een
invloed van beteekenis kan uitoefenen. Maar de invloed
van de bedoelde factoren is zoo groot dat aan de studie
daarvan toch zeker meer aandacht geschonken moet
worden, en door meerderen ook al geschonken wordt;
en de kans is er dat men op verschillende wijze — door
de grondbewerking, de tijd van zaaien, de zaaidichtheid,
de groeibevorderende of groeivertragende maatregelen
enz. •— toch een niet te verwaarloozen invloed zal kun
nen uitoefenen op de voorziening van het gewas met
water, licht en warmte.
Bij de bloembollencultuur is men, zooals bekend, al
in sommige opzichten zeer ver gevorderd en heeft, door
verschillende temperatuunbehandeling, de tijd van in
bloei komen in de macht. Dergelijke behandelingen bij
het zaad of bij het jonge plantje hebben ook bij andere
gewassen den laatsten tijd weer meer aandacht getrok
ken in verband met het onderzoek over jarowisatie,
waarbij bestudeerd wordt de invloed van lage en hooge
temperatuur, en van meer en minder licht (lange en
korte dag, dus veel resp. weinig tijd voor assimilatie en
photosynthèse). Men is b.v. tot de conclusie gekomen
dat wintergranen een koude periode moeten doormaken
om tot aanleg van een aar te komen, terwijl zij een
periode met lange dagen moeten hebben voor de strek
king der organen, dus de zichtbare groei. Een denk
beeld van de beteekenis van dergelijke factoren kan
men zich vormen uit het feit dat winterrogge, die bij
1° Celsius kiemt, onafhankelijk van verdere omstandig
heden, later 13 bladeren maakt, terwijl een gewas, dat
bij 18° Celsius kiemde, 22 bladeren vormt.
Terwijl slechts ca. 1 % van het gewicht der volwas
sen plant aan minerale bestanddeelen noodig zijn, is er
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in het geheel 300 tot 400 maal dat gewicht noodig aan
water, en menigmaal nog meer. Deze zoo uiterst be
langrijke watervoorziening geschiedt voornamelijk door
den grond; daarnaast is ook de temperatuur van den
grond in menig opzicht van beteekenis. Zoo heeft men
gevonden dat een hooge bodemtemperatuur, ten op
zichte van die van de lucht, groei in de hoogte geeft
en bladontwikkeling, benevens vroege bloei en vrucht
zetting, maar daartegenover weinig stofophooping, dus
een licht gewas. Koeler bodemtemperatuur bevordert de
assimilatie, geeft een gedrongen groei, en een sterke
ontwikkeling van wortels en knollen.
Op de bodemtemperatuur hebben korter of langer
dagen natuurlijk ook invloed; verder de beschaduwing
door het gewas zelf, die den grond overdag koeler,
's nachts warmer maakt, en dus in menig opzicht gun
stig werkt.
Uit deze enkele aanduidingen zal het duidelijk zijn
dat — al beheerscht men klimaat en weersomstandig
heden niet — er toch op de groeifactoren water, licht
en warmte (en in den grond ook de lucht) nog .wel in
vloed uit te oefenen is. In den tuinbouw weet men dat
al lang, zij het ten deele meer als praktijkervaring en
nog niet als bewuste kennis; men werkt met warme bed
den voor bloeiplanten als augurken en tomaten, men
verhit den grond, men bedekt den grond en neemt al
lerlei andere maatregelen die met de bedoelde groei
factoren samenhangen.
Bij de granen, die ons heden meer in het bijzonder
bezig houden, weet men ook wel van wärmeren of kou
deren grond: natte grond is koude grond, wat vooral
van beteekenis is in het voorjaar, als enkele graden
verschil zoo'n groote invloed hebben. Ook kan de grond
in het voorjaar al meer of minder bedekt zijn; tijdens
de bloei en aarzetting is de grond sterk beschaduwd,
maar later, tijdens de rijping, komt de zon er weer meer
in enz. Aan al die factoren zal men meer aandacht moe
ten gaan schenken en mogelijkerwijze zal men leeren
die meer doelbewust te regelen. Tarwe en gerst hebben
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daarbij ten deele gemeenschappelijke problemen, waar
van wij hier willen bespreken degene die met de kwali
teit van de korrel samenhangen, meer in 't bizonder de
bakkwaliteit van tarwe en de brouwkwaliteit van gerst.
Bij beide granen gaat het om de korrel, waarvan de
rijping maar een paar weken uiteenloopt en in Juli resp.
in Augustus valt; maar de kwaliteitseischen zijn ten
deele juist tegenovergesteld:
bij tarwe véél eiwit van bepaalde kwaliteit
bij gerst weinig eiwit, veel zetmeel.
De eiwit-zetmeel verhouding nu wordt sterk beïnvloed
door de omstandigheden tijdens de rijping; het eiwit
wordt het eerst gevormd, en dan komt er meer zetmeel
bij naarmate er een langer en voller uitrijpen mogelijk
is. De minerale voeding, die grooten invloed heeft op
de ontwikkeling van het gewas, is voor de samenstelling
van de korrel naar verhouding van minder beteekenis:
de plant reguleert die zelf tot op groote hoogte, de sa
menstelling van de korrel is veel constanter dan die van
de vegetatieve deelen, en men zegt dan ook wel popu
lair dat de plant als physiologische zeef functioneert en
als regulateur voor den toevoer van minerale stoffen
naar het voor de voortplanting zoo belangrijke orgaan
de korrel.
Het probleem is dus: welke omstandigheden zijn gun
stig voor de kwaliteit, en voornamelijk de eiwit-zetmeel
verhouding, bij tarwe resp. gerst?
Door verschillende omstandigheden staat het kwali
teitsprobleem er bij tarwe gunstiger voor dan bij gerst.
Ten eerste wordt bij tarwe de korrel direct vermalen
en bestaat de mogelijkheid om verschillende tarwesoorten (b.v. zachte met harde) te mengen tot een homogeen
meel, ook al zijn de korrels zeer verschillend van grootte
en andere eigenschappen. Bij gerst, waarbij groote hoe
veelheden zoo homogeen mogelijk kiemen, is men in die
mogelijkheid uiterst beperkt en moet men veel meer
eischen stellen aan grootte, fijnschaligheid, kiemenergie
en dergelijke.
Ten tweede kan men bij tarwe de bakeigenschappen
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in belangrijke mate regelen door chemicaliën, zooge
naamde bakmiddelen; bij gerst is men geheel op de
eigen kwaliteit van de korrel aangewezen, terwijl bij
het bier de fancy-eischen (kleur, geur, smaak, helder
heid) meer gewicht in de schaal leggen dan bij het brood
(poreusheid, kleur en geur van de korst enz.).
Ten derde kan men de kwaliteit van tarwe orienteerend onderzoeken door snelmethoden, waarvoor betrek
kelijk zeer kleine hoeveelheden noodig zijn; bij gerst kan
men dat niet of althans nog niet, en is men op het
mouten en verbrouwen van groote partijen aangewezen.
Bij gerst zou men mijns inziens goed doen door meer
bewust te scheiden en afzonderlijk te bestudeeren de
moutkwaliteit en de brouw kwaliteit, waarbij geheel an
dere eigenschappen in het spel komen. Bij de moutkwa
liteit gaat het b.v. om de gelijkmatigheid van de korrel
(die later, bij het brouwen, van geenerlei belang meer
is), om de grootte van de korrel (een kleine korrel
kiemt sneller), om de fijnheid van de schaal. Gekneusde
of gebroken korrels zijn bij het mouten ongewenscht;
om de gelijkmatigheid en de gezondheid van de korrels
te beoordeelen, let men op de kleur. Verder moeten de
korrels gelijkmatig en snel kiemen, is de diastatische
kracht van belang voor de snelheid, waarmee het zet
meel in dextrinen en deze in moutsuiker worden omge
zet, maar heeft men ook te letten op andere enzymen,
die bij het afbreken van de celstof werken (cytase) of
bij de eiwitsplitsing. Over het algemeen heeft men bij het
mouten geen nivelleeren van de kwaliteit door menging,
en geen wegname van minder goede kwaliteit door bij
mengselen, maar moet elke korrel goed zijn.
Na pletten, aanroeren en zeven krijgt men dan later
het wort, dat verbrouwen wordt, en waarbij eischen van
smaak, kleur, geur enz. een rol gaan spelen, die op ge
heel andere omzettingen berusten. Eigenlijk zou men
dus van de brouwkwaliteit van het mout moeten spre
ken; de brouwkwaliteit van de gerstkorrel staat daar
verder van af, men moet dan eerst de groote stap van
het mouten doen.
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Het werk van de Technische Tarwe Commissie, dat
nu vijf jaar lcopt, kan al op heel wat vorderingen bo
gen; ten deele zijn deze in de vorige, te Groningen ge
houden vergadering van Uwe Commissie door mij be
sproken. Bij een der nieuwe programpunten hopen wij
speciaal op nauwere samenwerking met het NaCobrouw,
namelijk bij de studie van de kwaliteitsprovincies van
Nederland aan de hand van kwaliteitskaarten, zooals
degene voor 1935 die hier zijn opgehangen en U zoo
aanstonds door den Landbouwkundige der Technische
Tarwe Commissie Ir. Feekes gedemonstreerd zullen
worden. Daarvoor werden 1169 monsters tarwe uit ver
schillende plaatsen van ons land, (van 727 plaatsen het
meest verbouwde ras, plus nog 442 monsters Julianatarwe van plaatsen, waar deze soort niet de meest ver
bouwde was) onderzocht op glutengehalte en glutenkwaliteit (kwaliteitsgetal en zweigetal). Er werden dus
verkregen kaarten voor Juliana, hetzelfde ras bij ver
schillende groeiomstandigheden; en kwaliteitskaarten
van het meest verbouwde product dat dan van verschil
lend ras was. Verschillende klimaatsprovincies zijn dui
delijk te onderscheiden, maar de gegevens van oogst
1935 zullen natuurlijk eerst nog aangevuld moeten wor
den met die van volgende oogsten, voordat men tot
conclusie's kan komen.
In studies over de kwaliteit van gerst hoort men veel
spreken over invloeden, die in een vroeg stadium wor
den uitgeoefend (dus de latere nawerking van een een
maal doorloopen procédé). In Duitsche publicaties leest
men b.v. „die Qualität ist ein Produkt von Hemmun
gen"; „die Gerste muss dreimal abfrieren", waarbij er
dan op gewezen wordt dat 1928 en 1933 in Duitschland
zeer goede brouwgerst gaven. Men pleit daar voor zoo
vroeg mogelijk uitzaaien, en wenscht een „Störungs
bedürfnis in der Jugend befriedigt zu sehen", waardoor
ophooping van koolhydraten en een edel, extractrijk pro
duct. Een weelderig en geil opgroeiend gewas zou nei
ging tot meerdere eiwitafzetting hebben. Dit zijn punten
op het gebied van de cultuur, die zeker eens nader be52

studeerd zouden moeten worden; maar daarnaast zal
men het meer directe effect van invloeden, die tijdens
de rijpingsperiode werken, niet mogen vergeten, terwijl
het zeer goed mogelijk is dat invloeden, als b.v. die van
bemesting, bij gerst van meer belang zijn dan bij tarwe,
waarbij reeds gebleken is dat de bakkwaliteit maar zeer
weinig door de bemesting beïnfluenceerd wordt. Even
zoo is het mogelijk dat de zaaitijd, de rijenafstand en
dergelijke bij gerst meer invloed hebben op de kwaliteit;
ook het onderzoek over de oogstbewaring te velde en
in de schuur, over het uitrijpen in de aar en het na
rijpen van de korrel zal voor gerst weer afzonderlijk
onderzocht moeten worden. Ten slotte hoopt de Tech
nische Tarwe Commissie het NaCoBrouw dan weer te
ontmoeten voor gemeenschappelijke waarnemingen op
het gebied der phaenologie, bij micro-klimaatstudies én
zooveel meer dat er op dit hoogst interessante gebied
van de weers- en klimaatsomstandigheden, in het alge
meen de invloed van de zoo uiterst belangrijke factoren
water, licht en warmte, nog te onderzoeken is ter bevor
dering van de cultuur der verschillende gewassen.

METHODEN TER BEOORDEELING
VAN GERST, MOUT EN BIER.
A. Algcmccnc voorschriften betreffende
Monstername en Laboratorium
onderzoekingsmethoden.
MONSTERNEMING.
Een gerstmonster dient tenminste 500 gram groot te
zijn en in blik verpakt te worden verzonden. Bij partijen
beneden 5000 kg dient het uit tenminste vijf steek
proeven te zijn samengesteld ; bij partijen van 5000 kg
en grooter dient het uit minstens tien steekproeven te
zijn samengesteld. Wordt een groote partij gerst samen
gesteld uit een aantal kleine partijen, dan dient het mon
ster van de groote partij zoodanig te zijn samengesteld,
dat daarin de monsters van de kleine partijen voorko
men in evenredigheid van haar grootten.
Dit voorschrift geldt voor gerstmonsters van iedere
aard.
MALEN.
Voor het malen van de gerst dient liefst een fijnmeelmolen van Seck te worden gebruikt. Wordt een an
dere molen gebruikt, dan dient erop te worden gelet,
dat het meel zoo min mogelijk in temperatuur stijgt met
het oog op eventueel vochtverlies.
EIWITBEPALING.
Een monster van 50 gram gerst wordt gemalen. In
1,75 gram van het meel wordt volgens een Kjeldahl
methode de hoeveelheid stikstof bepaald en als eiwit
factor 6,25 aangenomen. Het eiwitgehalte wordt bere
kend op droge stof. De destructie geschiedt met behulp
van 25 cc geconcentreerd H2S04. Als katalysatoren
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kunnen worden gebruikt 0,6-1.0 gram kwik, 0,15 gram
selenium, 0,02-0,03 gram koperoxyde of combinaties van
deze stoffen. Het kookpunt wordt verhoogd met behulp
van 7,5 gram K2S04. De vlam mag niet boven de vloeistofspiegel uitreiken om het ontwijken van stikstof te
voorkomen. Hiertoe verhit men de destructiekolf boven
een zandbad (zonder zand), een asbestring of een me
talen ring.
Na afloop van de destructie wordt de vloeistof ver
dund met 250 gram water. Uit de destructiekolf, welke
een grootte heeft van 500 cc, wordt gedestilleerd. Dit
geschiedt, nadat is toegevoegd 80 cc natronloog welke
per liter 500 gram NaOH bevat plus — indien kwik is
gebruikt — 12^ gram Na2S.9 H20. Om het koken te
vergemakkelijken, wordt geraspt zink of puimsteen toe
gevoegd. Om spatten te voorkomen is het gebruiken van
een spatbol noodzakelijk. Men destilleert plm. 150 cc
over (tot de vloeistof begint te stooten) en vangt deze
op in gesteld H2S04 of HCl.
Men titreert ôf met koolzuurvrije loog en methylrood
óf jodometrisch.
Naast de proef verricht men een blanco-bepaling. Men
titreert met oplossingen van 1/5-1/20 N.
VOCHTBEPALING.
Een monster van 50 gram wordt gemalen. 5 gram.
meel wordt gedurende 3 uren op 105 gr. C gedroogd.
De weegfleschjes mogen niet op een heete bodem staan
en er mogen zich geen zeer vochtige stoffen in de droogstoof bevinden. (Groen mout dient men eerst te drogen
bij ten hoogste 80 gr. C).
SORTEEREN.
De sorteering wordt tenminste in duplo bepaald van
gerstmonsters van 100 gram. Men gebruikt de spleetzeven van Steinecker van 2,8-2,5 en 2,2 mm. Men schudt
gedurende 5 minuten bij 300-320 toeren per minuut. De
verkregen fracties worden aangeduid respectievelijk als
I, II, III en IV.
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De zeven worden na het sorteeren van 200 monsters
gecontroleerd met behulp van een reservezeef. De gesor
teerde gerst wordt verwijderd. Indien dit met het oog
op de grootte van het monster onmogelijk is, dan wordt
ze, na zéér goed mengen, weer aan het monster toege
voegd.
ONTKIEMING.
De ontkieming wordt bepaald volgens de methode
van Schönfeld. Men telt 2 X 500 korrels willekeurig af;
alleen 'halve korrels en onkruidzaden worden verwijderd
en niet meegerekend. Men gebruikt trechters van plm.
9-10 cm diameter met een glasstaafje in en een slangetje
met klemkraan aan de steel. Men weekt gedurende 3
uren bij kamertemperatuur; vervolgens laat men met be
hulp van de klemkraan het water afloopen. Uitdrogen
van de bovenste korrels wordt door afdekken met filtreerpapier en glas tegengegaan. De gerst blijft zoo ge
durende 15 uren staan. (Het beste kan dit des nachts ge
schieden). Daarna wordt nog 2 uren week gegeven. Na
3 X 24 uur worden de ontkiemde korrels geteld en ver
wijderd. Haar percentage geeft de kiemenergie van de
onderzochte gerst aan. De niet ontkiemde korrels krij
gen nog een half uur week. Na 5 X 24 uren — dus
2 X 24 uren later — geeft het totale percentage ont
kiemde korrels de kiemkracht van de gerst aan.
KORRELGEWICHT.
Het duizendkorrelgewicht wordt bepaald met behulp
van een telmachine van Kickelhayn. Er worden 2 X 500
korrels afgeteld. Beschadigde korrels worden verwijderd
en niet meegerekend.
HECTOLITERGEWICHT.
Ter waardeering van een gerst wordt geen waarde
aan de bepaling van haar hectolitergewicht gehecht.
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B. Waardeering van gerst.
Voor het onderzoek komen alleen in aanmerking par
tijen die geen zoodanige afwijkingen vertoonen, dat ze
voor normale bewerking in de mout- en brouwindustrie
ongeschikt moeten worden geacht. Worden in het mon
ster klanders aangetroffen, dan heeft het onderzoek
slechts plaats indien nader blijkt dat de partij zelve vrij
is van dit gedierte.
I)

10

EIGENSCHAPPEN DIE BEOORDEELD
WORDEN :
eiwitgehalte ;
korrelgrootte d.i. percentage korrels dat op de ze
ven van 2,8 en 2,5 mm blijft ;
gelijkmatigheid ;
fijnheid van kaf ;
kleur ;
verontreiniging ;
beschadigde korrels ;
schot ;
slechte reuk ;
watergehalte, indien dit te hoog is.

De drie eerstgenoemde eigenschappen en het water
gehalte worden bepaald in het laboratorium op de wijze
aangegeven in de algemeene voorschriften. Hierin is
tevens aangegeven hoe een monster moet worden geno
men en hoe moet worden gemalen.
Voor de drie eerstgenoemde eigenschappen worden
punten gegeven op de hieronder aangegeven wijze (2
punten is zeer slecht, 16 punten is uitstekend).
Voor te hoog watergehalte worden punten afgetrok
ken.
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ÎÏ)

WAARDEERING DER EIGENSCHAPPEN,
DIE IN HET LABORATORIUM WORDEN
BEPAALD.

! ) Eiwitgehalte.
Eiwitgehalte in
drogestof :
meer dan 14,0 %
13,1 tot 14,0 %
12,6 tot 13,0 %
12,1 tot 12,5 %
11,6 tot 12,0 %
11,1 tot 11,5 %
10,6 tot 11,0%
minder dan 10,6 %

Waardeering
2 punten
4
7
50
12

14
15
16

2 ) Korrelgrootte.

Percentage korrels dat op de
zeven 2.8 en 2.5 mm blijft :
minder dan 50 %
meer dan 50 tot 60 %
„ 60 „ 70 %
„ 70 „ 75 %
„ 75 „ 80 %
» 80 „ 85 %
„ 85 „ 90 %
„ 90 „ 95 %
„ 95 %

Waardeering
2 punten
4
6
8
10
12
14
15
16

3 ) Gelijkmatigheid.
som van de sorteering
I + II of II + III
(de grootste van deze sommen) :
minder dan 50 %
meer dan 50 tot 60 %
„ 60 „ 70%
„ 70 „ 75 %
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Waardeering
2 punten
4
„
6
„
8
„

meer dan
„
„
„
„

75 tot
80 „
85 „
90 „
95%

80 %
85 %
90%
95 %

10 punten
12

14
15
16

10 ) Watergehalte.
Hiermede wordt alleen rekening gehouden indien
het te hoog is. Bij een watergehalte van 16 % tot
17 % wordt 1 punt afgetrokken, voor 17 % tot
18 % worden 2 punten afgetrokken. Bevat de gerst
meer dan 18 % water, dan worden 4 punten afge
trokken.
III)

WAARDEERING DER EIGENSCHAPPEN,
DIE DOOR HANDBONITEERING WOR
DEN ONDERZOCHT.

a) Waarde vermeerderende eigenschappen,
4) Fijnheid van kaf (1 tot 8 -(-punten).
Voor deze eigenschap worden 1 tot 8 punten
gegeven, in dier voege, dat een gerst met zeer grof
kaf 1 punt krijgt en een gerst met uiterst fijn kaf
8 punten.
5) Kleur (1 tot 6 -j-punten).
Hiervoor worden 1—6 punten gegeven, zoodanig,
dat een gerst met opvallende miskleur 1 punt en
een gerst met opvallend fraaie kleur 6 punten
krijgt.
b) Waarde-verminderende eigenschappen.
Voor deze eigenschappen worden punten afge
trokken.
6) Verontreinigingen (1 tot 12 min punten).
Is een gerstmonster zonder verontreinigingen (als
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onkruidzaden, tarwe- of halve korrels enz.), dan
worden er geen min-punten toegekend ; bevat het
monster veel vreemde of halve korrels, dan wordt
het maximum van 12 min-punten toegekend.
7) Beschadigde korrels (1 tot 12 min-punten).
Bevat een monster aan de kiem of (ernstig) aan
het kaf beschadigde korrels, dan wordt het maxi
mum van 12 min-punten toegekend.
8) Schot („Auswuchs") (1 tot 12 min-punten).
Bevat een monster geschoten (ontkiemde) korrels,
dan worden maximaal 12 min-punten toegekend.
9) Slechte reuk (1 tot 12 min-punten).
Een maximum van 12 min-punten wordt toege
kend voor slechte reuk. Heeft het monster een
normale goede reuk, dan worden geen min-punten
toegekend.
De totale waardeering van een gerstmonster wordt
dus in een aantal punten uitgedrukt. Dit aantal punten
wordt verkregen door de punten voor de waarde-vermeerderende eigenschappen : 1, 2, 3. 4 en 5 op te tellen
en van deze som af te trekken de som der min-punten,
die voor de waarde-verminderende eigenschappen : 6, 7,
8, 9 en 10 worden toegekend. Er kunnen dus worden
bereikt
eiwitgehalte
korrelgrootte
gelijkmatigheid
fijnheid kaf
kleur

maximaal

minimaal

16 punten

2 punten

16
16

2
2

„
„

8

6
62 punten
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1
1
8 punten

aftrek voor :
watergehalte
verontreinigingen
beschadigde korrels
schot
reuk

maximaal
4 punten
12
„
12
„
12
„
12
„
52 punten

ANALYSEFORMULIER
GERSTANALYSE VOLGENS VOORSCHRIFTEN
NACOBROUW 1936.
Laboratorium :
Het monster was gemerkt :
Monster ontvangen :
Gerstras :
Herkomst :
Oogstjaar :
Mechanisch Onderzoek.

Chemisch Onderzoek.
Watergehalte:

Eiwitgehalte (droge stof):

%

Sorteering :

%

%

I
II
III
IV
1 OOO-korrelgewicht :

gr.

%
%
%

Ontkieming :
Kiemenergie

%

Kiemkracht

%

Handboniteering.
Fijnheid van kaf :
Kleur :
Verontreinigingen :
Beschadigde korrels :
Schot :
Slechte reuk :
Algemeene Opmerkingen :
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+

punten

C. Onderzoek van mout, bereid uit
Nederlandsehe brouwgerst.
I.

MONSTERNEMING.

Een moutmonster moet ten minste 1000 gram groot
zijn ; het wordt verpakt in blik verzonden.
Is het monster van een partij van 5000 kg of minder,
dan dient het uit ten minste 5 steekproeven te zijn sa
mengesteld ; is de partij grooter dan 5000 kg, dan moet
het monster uit ten minste 10 steekproeven worden sa
mengesteld. Grove onzuiverheden (steenen, hout, touw,
enz.) moeten vóór verder onderzoek uit het monster
worden verwijderd ; kleine onkruidzaden en stof mogen
niet worden verwijderd.
II.

ALGEMEENE OPMERKINGEN.

Het mout wordt beoordeeld op reuk, kleur, smaak en
onzuiverheden. Opgegeven wordt of reuk, kleur en
smaak normaal of abnormaal zijn. In het laatste geval
wordt vermeld wat er aan reuk, kleur of smaak man
keert. Ook in het oog vallende verontreiniging wordt
vermeld.
III.

MECHANISCH ONDERZOEK.

Bepaald worden : 1. sorteering,
2. duizendkorrelgewicht,
3. glazigheid (overlangse door
snede),
4. bladkiemontwikkeling ( faculta
tief),
5. hectolitergewicht (facultatief).
1 en 2. De sorteering en het duizendkorrelgewicht
worden op dezelfde wijze bepaald als dit bij gerst ge
schiedt. (Zie: Algemeene voorschriften betreffende laboratoriumonderzoekings-methoden ).
3.

Voor het bepalen van de glazigheid worden twee
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keer 50 korrels overlangs doorgesneden. Men bepaalt
het percentage :
melige korrels (waaronder de bruine korrels),
half-glazige korrels,
geheel-glazige korrels.
De som van deze drie soorten moet 100 % zijn. Afzon
derlijk wordt het percentage bruine korrels opgegeven.
4. De bladkiemontwikkeling wordt bepaald door
twee keer van 100 korrels het aantal bladkiemen te tel
len van een lengte van 0 tot
V2
tot 1 maal
de korrellengte en van het aantal huzaren.
5. Het hectoliter gewicht wordt bepaald volgens de
methode van Brauer ( Pawlowski-Doemens : Die Brautechnischen Untersuchungsmethoden, 4e druk 1932,
pag. 16).
ÏV.

CHEMISCH ONDERZOEK.

Alle bepalingen worden in duplo verricht. Bepaald
worden :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

watergehalte,
eiwitgehalte,
extraktgehalte,
versuikeringstijd,
filtratie van het wort (duur en helderheid),
kleur van het wort,
formolstikstof,
eiwit-rendement volgens Kolbach,
diastatisch vermogen,

10. pH.

Zooveel mogelijk worden gevolgd de voorschriften van
de Vereinbarungen van Bonn, Salzburg en München.
Ten aanzien van het malen van het mout wordt ver
wezen naar Pawlowski-Doemens, 4e druk 1932, pag. 81.
1. Het watergehalte van het mout wordt op dezelfde
wijze bepaald als dit bij gerst geschiedt.
2. Ook het eiwitgehalte van het mout wordt op de64

3.

4.

5.

6.
7.

8.

zelfde wijze bepaald als dit bij gerst geschiedt
(pag. 54).
De bepaling van het extraktgehalte geschiedt vol
gens de in de Vereinbarungen ( Pawlowski-Doemens 4e druk 1932 pag. 94 en volgende) beschreven
methode. In verband met de in Nederland geldende
wettelijke bepalingen moet de dichtheid van het
congreswort bij 17,5 gr. C worden bepaald. De
dichtheidsbepaling geschiedt met behulp van Pykno
meters ; voor het berekenen van het extraktgehalte
worden de Plato-tabellen gebruikt. Het extraktge
halte en de andere grootheden, betrekking hebbende
op het congreswort, worden bepaald in een wort,
bereid uit fijn meel'.
De versuikeringstijd wordt bepaald volgens de me
thode, beschreven in Pawlowski-Doemens 4e druk
1932 pag. 100. Opgegeven wordt versuikeringstijd:
a tot a -f- 5 minuten, dus b.v. 10-15 minuten of
15-20 minuten.
Onder filtratieduur wordt verstaan de tijd die noodig is voor het afloopen van het geheele filtraat,
nadat de eerst doorgeloopen 100 cc teruggeworpen
zijn op het filter. Wat betreft de filtratieduur geeft
men op of hij normaal is, of dat het wort bepaald
langzaam afloopt. (Dit is het geval als de filtratie
duur grooter is dan 1 uur). Omtrent de helderheid
van het filtraat wordt vermeld of het helder of opaliseerend of blind is.
De kleur van het wort wordt bepaald in de colori
meter van Brand. Oplossingen van de kleurstof van
Brand worden als vergelijkingsoplossingen gebruikt.
Men verricht de formoltitratie volgens Sörensen op
de wijze, aangegeven in Pawlowski-Doemens 4e
druk 1932 pag. 65 en 144. Het formolstikstofgehalte
wordt opgegeven in mgr. stikstof per 100 cc wort.
Het eiwitrendement volgens Kolbach wordt bepaald
door 25 cc wort met 1 cc verdund zwavelzuur (2
normaal) in te dampen zonder dat er verkoling op
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treedt. Daarna wordt het stikstofgehalte bepaald
volgens de Kjeldahl-methode (zie pag. 54). Het
eiwitrendement volgens Kolbach is het eiwitgehalte
van het wort, uitgedrukt in procenten van het eiwit 
gehalte van het mout.
9. Het diastatisch vermogen wordt bepaald volgens de
methode van Windisch en Kolbach (zie PawlowskiDoemens 4e druk 1932 pag. 148). Men gebruike
glazen of porceleinen bekers en roerders.
10. De pH wordt bepaald electrometrisch of colorimetrisch ( Pawlowski-Doemens 4e druk 1932 pag. 58
en 61 ).
11. Omtrent reuk en smaak van het wort wordt aange
geven normaal of abnormaal. In het laatste geval
geve men op wat er aan reuk en smaak ontbreekt.
Bij het opgeven van de resultaten van het moutonderzoek gebruike men een formulier van onderstaande in
houd (pag. 67).
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ANALYSEFORMULIER.
MOUTANALYSE VOLGENS VOORSCHRIFTEN
NACOBROUW 1936.
Laboratorium :
Het monster was gemerkt :
Mout ontvangen :
G erstras :
Herkomst gerst :
Oogstjaar gerst :
Mouterij :
Moutsoort :
Chemisch onderzoek.
(90 % meel ; schudzeef van
Pfungstadt)

Mechanisch onderzoek.
Sorteering :
I
II
UI
IV
1000-korrelgewicht

«
«
<
<
g

Watergehalte
%
Eiwitgehalte (drogestof) ...%
Extrakt
%
Extrakt (drogestof)
%
Glazigheid :
Versuikeringstijd
min tot
min Melige korrels
c
<
Reuk van het beslag
Half-glazige korrels
Filtratieduur
c
Glazige korrels
Helderheid van het filtraat ... Bruine korrels
e
Kleur van het wort
Reuk van het wort
Bladkiemontwikkeling
Smaak van het wort
(Facultatief)
Formolstikstof (mgr. N2 per
c,
0-14 korrellengte
100 cc wort)
mgr
i
Eiwitrendement volgens
Vz-VA
c
Kolbach
% V*r 1
i
1
Diastatisch vermogen
i
Hectolitergewicht
(droge stof)
( facultatief)
pH
Algemeene opmerkingen :
Reuk van het mout
Smaak van het mout
Kleair van het mout
Verontreinigingen

D. Te maken opmerkingen bij het
fabricage-proces van het bier, bereid uit
Nederlandsche brouwgerst en betreffende
het onderzoek van dit bier.
I.

OPMERKINGEN BIJ HET FABRICAGE
PROCES.

Het is gewenscht dat de mouterijen een klein verslag
uitbrengen over het moutproces van de Nederlandsche
gerst. Zij kunnen daarin enkele mededeelingen doen
omtrent : snelheid van wateropnemen tijdens het weken,
tijdsduur en gelijkmatigheid van het ontkiemen, temperatuurontwikkeling, oplossing en neiging tot het vormen
van huzaren.
Men zal ongetwijfeld de meeste gegevens over de
bierbereiding krijgen indien men naast een brouwsel
bier uit Nederlandsche mout volgens dezelfde brouwmethode een brouwsel uit een goed buitenlandsch mout
(d.w.z. mout, bereid uit een goede buitenlandsche gerst)
maakt, en beide brouwsels door dezelfde gist laat ver
gisten en op gelijke wijze verder verwerkt.
Het verdient aanbeveling hiervoor brouwsels van Piisenerbier te maken. Men geve dan op in hoeverre het
brouwsel uit Nederlandsche mout gedurende het fabri
cage-proces afwijkingen vertoont van het brouwsel uit
buitenlandsch mout, aan de hand van onderstaande
punten.
a. Brouwhuis.
1. Versuikeringstijd.
Laat de versuikering van het mout uit Nederland
sche gerst langer op zich wachten dan die van
het buitenlandsche mout en zoo ja, hoeveel langer?
2. Filtratie.

Loopt het wort helder en is de filtratieduur nor
maal of abnormaal kort of lang?
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3. Breuk.
Men geve de hoedanigheid van de breuk op.
4. Kleur.
Men vermelde de kleur van het gekoelde wort van
beide brouwsels.
Vergisting.
De vergisting van beide soorten worten wordt in
kuipen van dezelfde grootte uitgevoerd. Men geve
dezelfde hoeveelheid gist van dezelfde stam en
ouderdom.
1. Algemeene opmerkingen.
Men vergelijke snelheid van gisting, afzetting van
de gist, vergistingsgraad aan het einde van de
hoofdgisting ( % Plato) en eindvergistingsgraad
van beide brouwsels. Indien de gistkuip grooter is
dan het legfust waarin de bieren blijven nagisten,
vuile men steeds eerst het legfust.
2. Kleur.

De kleur van beide bieren bij het slangen wordt
opgegeven.
3. Nagisting.
Na hoeveel dagen na het slangen zijn beide fusten
op druk gekomen?
4. Klaring.
Met behulp van de „Zwickelpröbe" bepaalt men
of er verschil is in de klaring van beide bieren.
Tappen.
Men neemt bij het tappen een monster van beide
bieren, nadat eenzelfde aantal hl (minimaal 25 hl)
is afgetapt. De Commissie spreekt de wenschelijkheid uit dat de proefnemende brouwerijen el
kaar haar proefbrouwsels en daarbij een brouwsel
uit buitenlandsch mout ter keuring toezenden. Het
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is gewenscht dat 'het bier tevens gebotteld wordt
en na het pasteuriseeren op duurzaamheid wordt
onderzocht.
II.

BIERANALYSE.

Zoowel in het bier, bereid uit Nederlandsch mout,
als in dat, bereid uit buitenlandsch mout, worden vol
gende bepalingen in duplo verricht :
1. stamwort,
2. vergistingsgraad en eindvergistingsgraad,
3. kleur,
4. pH,
5. stikstof,
6. formolstikstof,
7. houdbaarheid van het gepasteuriseerde bier.
Onder de algemeene opmerkingen vallen :
reuk,
smaak,
kleur en bestendigheid van schuim.
1. Stamwort.
Voor het bepalen van het gehalte aan alcohol en
extract en voor het vaststellen van het stamwortgehalte zij verwezen naar het Bierbesluit (Staatsblad
1919 No. 581).
2. Vergistingsgraad en Eindvergistingsgraad.
Deze worden bepaald volgens de methode, beschre
ven in Pawlowski-Doemens 4e druk 1932 pag. 197.
3. Kleur.
De kleur van het bier wordt bepaald met behulp van
de kleurschaal van Brand.
4. pH.
De pH wordt colometrisch of electrometrisch bepaald.
70

5. Stikstof.
Deze wordt bepaald volgens de Kjeldahl-methode
(zie pag. 54). Men neme 50 cc bier.
6. Formolstikstof.

De formolstikstof wordt bepaald op de wijze, be
schreven op pag. 15. ( Pawlowski-Doemens 4e druk
1932 pag. 65, 144).
7. Physische houdbaarheid.
Van beide bieren worden tenminste 6 flesschen gevuld
en gepasteuriseerd. Hiervoor worden genomen de 30
centiliter bruine flesschen, geleverd door de Vereenigde
Glasfabrieken te Schiedam, die door de meeste brouwe
rijen reeds gebruikt worden. Het verdient aanbeveling
flesschen uit te kiezen van niet te donkere kleur om het
waarnemen gemakkelijker te maken.
De flesschen worden gesloten met kroonkurken, waar
in natuurkurk bedekt door een plaatje cellophaan.
De flesschen worden in het donker bewaard, staande
en stil en wel van elk bier 3 flesschen bij legkeldertemperatuur (± 1 gr. C.) en 3 flesschen bij ± 25 gr. C.
De flesschen worden 2 X Per week tegen electrisch
lamplicht bekeken en nagegaan wordt na hoeveel dagen
de bieren een sluiering beginnen te vertoonen.
Algemeene opmerkingen.
Vergeleken worden van beide bieren :
reuk,
smaak,
kleur en bestendigheid van het schuim.
Voor de bepaling van dit laatste wordt geen methode
voorgeschreven.
Literatuur waarnaar in deze voorschriften wordt ver
wezen :
Pawlowski-Doemens : Die Brautechnischen Untersu71

chungsmethoden, vierte Auflage. München und Berlin
1932. Verlag von R. Oldenbourg.
Tageszeitung für Brauerei 1932 No. 302 (waarin op'
genomen de Vereinbarungen van München).
Plato tabellen zijn afgedrukt in :
Wissenschaftliche Abhandlungen der Normal-Ei
chungskommission von Dr. F. Plato, Berlin 1900, en
Tabellen zur Malz- und Bieranalyse 3e druk, Dr. A.
Doemens, München 1928.
De spleetzeven van Steinecker en de Telmachine van
Kickelhayn worden geleverd door de Glasbläserei des In
stituts für Gärungsgewerbe, Berlin N-65, Seestrasse 13.
De genormaliseerde kleurenschaal volgens Brand is
verkrijgbaar bi) de N.V. Brouwerij d'Oranjeboom te
Rotterdam.
Het schema voor de beoordeeling van brouwgerst
volgens Berlijn 1935 bij : Rohstoffabteilung der Ver
suchs und Lehranstalt für Brauerei, Berlin N-65, See
strasse 13.

72

OVERZICHT VAN DE VOOR
NAAMSTE EISCHEN, WELKE AAN
BROUWGERST GESTELD WORDEN.
a. Uiterlijk

b. Reuk
c. Kleur

:
:

d. hl gewicht
e. 1000-korrelgewicht:
£. Sorteering
:
g. Kiemkracht

:

h. Vochtgehalte
i. Eiwitgehalte

:
:

1. raszuiver, dus geen mengsel
van gerstrassen,
2. gezond en droog aanvoelend.
3. geen beschadigde, maar toch
goed gekorte korrels.
4. een fijngerimpeld, niet te grof
kaf.
5. geen schot.
6. geen bijmengsels als haver,
tarwe, onkruid.
7. geen verontreinigingen als
steentjes, takjes, stroo.
8. geen insecten als kevers, ma
den, klanders.
frisch, strooachtig, niet muf.
gezond, lichtgeel, niet te don
ker, zonder zwarte punten,
niet beneden 67 kg.
niet beneden 40 gram.
niet meer dan 5 % mag door
een zeef van 2,2 mm spleetwijdte
gaan.
minstens 97 % van de korrels
moet binnen 4 dagen goed ge
kiemd zijn.
niet meer dan 163^ %.
tusschen 9 en 11,5 % van de
drogestof.
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SAMENVATTING VAN DE IN HET
BELANG DER BROUWGERSTTEELT
TE NEMEN MAATREGELEN.
1.

Gebruik een ras, dat van nature geschikt is voor
brouwgerst. Kenia is een goed brouwgerstras. Ver
der kunnen Spratt Archer, Saxonia en Mansholt's
tweerijige worden genoemd. Ongewenschte rassen
zijn Goudgerst en Zegegerst.

2.

Kies egale akkers. Vermijd zoo mogelijk de onmid
dellijke nabijheid van wintergerst. Gebruik goedge
keurd zaaizaad en ontsmet dit met een goede droogontsmetter.

3.

Geef een voldoende hoeveelheid kali en fosforzuur
en, indien legeren verwacht kan worden, geen of
weinig stikstof. Zorg er voor dat de kunstmeststof
fen regelmatig worden uitgestrooid, liever aan de
vroege dan aan de late kant.

4.

Bereid het zaaibed goed voor. Zaai in geen geval
laat, zaai ook niet als het land nog te nat is. Ge
bruik 70-100 kg/ha zaaizaad op klei en 100-125
kg/ha op zandgrond. Van kleinzadige en sterk uitstoelende rassen als Kenia minder dan van grootzadige. Draag er zorg voor dat de machine regel
matig zaait.

5.

Ontdoe het te velde staand gewas van eventueele
opslag van tarwe of haver en houd het land onkruidvrij, vooral van die onkruiden, welke door rei
niging niet of moeilijk te verwijderen zijn, b.v. kleef
kruid, wilde haver, wikken, zwaluwtong, haagwinde.

6.

Zicht de gerst in volkomen rijpen toestand, dus als
de korrels hard zijn. Maak geen te groote schoven
en plaats deze, na eventueel aan de hok nagedroogd

te zijn, zoo mogelijk op ruiters en anders op schel
ven. Haal dan niet te haastig binnen.
7.

Laat het zaad alvorens te dorschen minstens 6 tot
8 weken in het stroo zitten.

8.

Dorsch voorzichtig, opdat zoo weinig mogelijk ge
broken korrels voorkomen. Kort normaal, niet te
lang en ook niet zoo, dat de zaden worden bescha
digd. Verwijder de zaden, die door een zeef van
2,2 mm spleetwijdte vallen. Wegblazen van het
lichte zaad is gewenscht. Ook het afzeven van de
allergrootste korrels kan worden aanbevolen.

9.

Bewaar de gedorschen gerst niet gelijkvloers, doch
op een droge zolder. Ventileer op droge dagen zoo
veel mogelijk. Vermijd alles waardoor broei zou
kunnen ontstaan.

10. Sluit U aan bij het NaCoBrouw.

75

ADVIEZEN AAN BROUWERS EN
MOUTERS, DIE INLANDSCHE
GERST VERWERKEN.
1.

Bevorder de teelt van goede brouwgerst door voor
de extra beste partijen een hooge prijs te betalen.

2.

Eisch steeds door de provinciale landbouworgani
saties gecontroleerde partijen, afkomstig van een
voor de brouwerijen geschikt ras.

3.

Bedenk, dat inlandsche gerst in den regel een vocht
gehalte heeft boven de 15 %. Dergelijke partijen
kunnen niet gedurende langen tijd opgeslagen wor
den. Wordt de gerst dus niet direct vermouten, dan
verdient, hoewel dit extra kosten meebrengt, drogen
bij een temperatuur van hoogstens 40 graden C aan
beveling. In den regel is het noodig de partijen luch
tig op te slaan en in beweging te houden.

4.

Het is bekend, dat inlandsche gerst zich bij verwer
king niet gelijk gedraagt aan Midden Europeesche.
Hetzelfde geldt voor de verschillende rassen, die
elk hun eigen behandeling behoeven.

5.

Registreer de ervaringen aan de hand van de door
de normalisatiecommissie gegeven normen en stel ze
ter beschikking van het NaCoBrouw.
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