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Indien gij oordeelkundig wilt bemesten
en daarbij van de door U aan te wenden
stikstofmeststof de volgende eigenschappen
verlangt!
een vlugwerkende stikstofmeststof, die Uw
gewassen van direct opneembaar stikstof
voorziet,
een stikstofmeststof, die ook bij ongunstige
weersomstandigheden nog nimmer is over
troffen,
een stikstofmeststof, die sonder het nemen
van lastige en tijdroovende voorzorgsmaat
regelen is uit te strooien,
een stikstofmeststof, die ten allen tijde ijs uit
te strooien en een ideale uitstrooibaarheid
het meest nabij komt,
een stikstofmeststof, die gunstig werkt op
den kalktoestand van Uw grond,
dan kan Uw keus niet moeilijk zijn
en U zult als stikstofmeststof het
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CHILISALPETER :
moeten nemen, de meststof die U de
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INLEIDING.
Deze editie der Rassenlijst bevat eenige nieuwigheden, welke met
ïen enkel woord moeten worden toegelicht.
In de eerste plaats zijn de artikelen 4 en 5 van het hierachter
«gedrukte reglement, vastgesteld door den Minister van Btanenandsche Zaken en Landbouw d.d. 21 Oct. 1924, welke de registratie
fan zaalzaad door het I.V.P. regelen, buiten werking gesteld in ver
sand met het feit dat, met medewerking van den „Kweekersbond"
(de Nederlandsche sectie van de Association internationale des Sélecaonneurs de Plantes de Grande Culture) en met ondergeteekende,
ioor het Centraal Comité voor keuring van gewassen bepalingen
in het leven zijn geroepen Voor het toezicht op de teelt van orilineele zaden. De volgende artikelen uit het op 24 Oct. 1928 vast ïestelde reglement geven den grondslag van den thans ingetreden
toestand weer.
Art. 2. Onder origineel zaad wordt verstaan, het door dén kweeker
Jf diens rechthebbende in den handel gebrachte zaad van door hem
ïekweekte of voortgekweekte rassen, die verbouwd zijn op eigen
Jedrijf of op door het bestuur, op voorstel van de commissie, erkende
fermeerderingsbedrijven. Onder rechthebbende wordt verstaan de
rechtspersoon, aan wien al het materiaal en al de zich hierop ba
kerende rechten is overgedragen of overgegaan.
Art. 3. Door de leden worden slechts die origineele zaden van
^ederlandsche rassen en van de in Nederland vermeerderde bui»nlandsche rassen voor de keuring aangenomen, welke voorzien zijn
'an het oranjekleurig certificaat van het C. C. Partijen van andere
Witenlandsche rassen, welke voorzien zijn van het origineele kweelerscertificaat, worden, voor zoover deze rassen in de laatste beschrijvende rassenlijst van het Instituut voor Plantenveredeling te
Regentagen zijn opgenomen of volgens de verklaring van den Direc
teur van het I. v. P. in de eerstvolgende rassenlijst zullen worden
ïpfsnomen, voor de keuringen der leden aangenomen, zoolang niet
loor het bestuur op voorstel der commissie, bepaalde partyen, met
litsluiting van alle andere, hiervoor worden aangewezen»
! Art. 4 Het toezicht op de teelt van origineel zaad wordt alleen
toegepast op rassen, welke in de laatste beschrijvende rassenlijst van
iet Instituut voor Plantenveredeling te Wagentagen zijn opgenomen
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of, volgens verklaring van den Directeur van het I.V.P., in de eerst
volgende rassenlijst zullen worden opgenomen en op rassen, die door
heï bestuur op voorstel der commissie voor het toezicht worden
aangenomen.
Vermeld zij, dat het toezicht zich in het vervolg ook uitstrekt over
aardappels en over rassen, die in rubriek B of C der Rassenlijst voor
komen. De kweekers zijn vrij zich al of niet aan dit toezicht te
onderwerpen en het is mij een genoegen te kunnen vermelden, dat
zy zich vrij algemeen voor het toezicht hebben aangemeld. De ,,R''
uit de vorige editie der Rassenlijst kan daarom in de meeste
gevallen vervangen worden door
d.i. een
imitatie van het molenmerk van het C.C., dat
hiernaast volledig afgedrukt staat*
Van de verdere veranderingen in de Ras
senlijst is in de eerste plaats te vermelden,
dat deze wederom op grond van proefveld
uitkomsten en observaties door tal van mede
werkers is bijgewerkt; de beschrijvingen zijn,
waar mogelijk, seherper geformuleerd.
Een vijftal rassen verhuisde om verschil
lende redenen naar groep D, terwijl 29 ras
sen voor het eerst in deze lijst zijn opgenomen. Met voorzichtigheid
had bevordering van enkele rassen naar hoogere klassen plaats. Aan
gezien 't mijn streven is het aantal rassen eer te beperken dan uit te
breiden, lijkt de vrij aanzienlijke toename van het aantal rassen ee»
stap in averechtsche richting; de voornaamste oorzaak van dit vei"
schijnsel ligt echter in de opname van nieuwe groepen van genassennl. voederbieten, koolrapen en silo-maïs, waardoor 16 ra^en vu'""
het eerst in deze löst voorkomen. Men zie de beschrijvingen oV
pag. 32-36 en 45.

w

De overige veranderingen zijn van meer fomeelen aard; naar
hoop zullen ze den gebruikers van deze lijst welkom zijn; ten de«'®
zijn ze aangebracht om tegemoet te komen aan herhaaldelijk geui1*'
wensohen»

INLEIDING.
Ten eerste dan is alles wat betrekking heeft op vermeerderings
stations, enz. overgebracht naar de inhoudsopgave en daar tabella
risch verwerkt. De beschrijvingen vermelden slechts den naam vanden kweeker en eventueelen voortkweeker, en zijn daardoor over
zichtelijker geworden. Voor zoover deze kweekers ambtenaren zijn,
blijkt dit wit hun betiteling. De meeste kweekers zijn nog in leven
en het aantal voortkweekers en verdere rechtverkrijgenden is nog
beperkt. Het laat zich aanzien, dat dit in de toekomst gaandeweg
zal veranderen, en het is daarom wenschelijk het eigendomsrecht op
de rassen scherper te formuleeren dan in het verleden noodig was.
Als regel wordt thans aangenomen, dat, wanneer iemand een ras
voortbrengt in dienst van een ander, bijv. een instelling, met ge
bruikmaking van de hulpmiddelen, enz. dier instelling, het eigen
domsrecht aan den lastgever behoort. De betrokken partijen hebben
natuurlijk het recht een andere regeling te treffen, die op verzoek
vermeld zal worden in de Rassenljjst.
Verder zijn op pag. 9 tot 16 tabellen gegeven, waarin verschil
lende wetenswaardigheden omtrent de rassen zijn vermeld, als:
afstamming, jaar van kruising of begin selectie, jaar waarop in den
handel gebracht.
Ten slotte zij nog gewag gemaakt van een poging om de voornaam
ste eigenschappen der rassen uit te drukken in cijfers en die over
zichtelijk weer te geven, hetgeen geschied is op pag. 47 tot 54.
De opstelling dezer tabellen is geschied met medewerking van
enkele belangstellenden, die ik hier in het bijzonder mijn dank
wil brengen. Speciaal dr. J, Oortwijn Botjes heeft daarop aanspraak
«nar de groote moeite, die hy zich heeft getroost om van de aard
appeltabel iets behoorlijks te maken. Ik meen, dat deze tabellarischs
overzichten in verschillende opzichten een verbetering zullen blijken.
In de eerste plaats omdat ze completer zijn dan de gebruikelijke be
schrijvingen en verder, omdat ze den lezer het vergelijken der rassen
vergemakkelijken. Ik ben dan ook heengestapt over de bezwaren die
aan dit stelsel kleven: ik geloof, dat de voordeelen verre overwegen.
Van de bezwaren wil ik vooral noemen, dat niet alles zich in een
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(vergelijkend) cijfer laat uitdrukken. Het gaat er mee als met de
puntehijplsels, die veelal voor beschrijving of vergelijkende beoordee
ling van dieren worden gebruikt: ook die zijn niet in staat een vol
ledig beeld te geven. Echter, het puntenstelsel dwingt den beoordeelaar zich rekenschap te geven van alle onderdeelen en... hij komt
er niet met een praatje af. Een dergelijke strekking heeft ook het
door mij gebezigde puntenstelsel; bij het opmaken ervan trof het me
bijzonder hoeveel leemten nog in onze kennis der raseigenschappen
bestaan. Ondanks de zeer talrijke gegevens, die mij ten dienste staan»
oen ik vele malen in twijfel gebleven of ik niet een iets te hoog of te
laag cijfer heb neergeschreven. Mijn lezers gelieven de gegeven cij
fers dan ook niet als onwrikbaar vaststaand te beschouwen: er
zal in den loop der jaren nog wel een en ander in verbeterd kunnen
worden. Alle op- en aanmerkingen omtrent deze tabellen — en trou
wens over den geheelen inhoud der Rassenlijst
zijn mij steeds
welkom.
Tot slot moet ik nog opmerken, dat deze cijfers meer een onderling
vergelijkende dan een absolute waarde hebben. De stroolengte van
rogge bijv. en die van zomergerst zijn van nature verschillend; een
korte rogge heeft allicht nog langer stroo dan een lange zomergerst;
toch zal laatstgenoemde een hoog en eerstgenoemde een laag cijfer
hebben.
Mij rest nog een woord van dank te brengen aan allen die tot het
Opmaken van deze lijst hebben meegewerkt, in het bijzonder aan de
N.V. Leiter-Nypels te Maastricht, die, als vorige jaren, met groote
tegemoetkomendheid deze uitgave heeft mogelijk gemaakt én het
lastige tabelwerk in een bruikbaren vorm wist te brengen.
»

De Directeur van het MBttaut
voor Plantenveredeling,
C. BROEKEMA.

REGLEMENT,
betreffende de erkenning van plantenrassen en de registratie van
net daarvan af te leveren zaaizaad en pootgoed door het instituut
voor Plantenveredeling, verbonden aan de Landbouwhoogeschool
te Wageningen. (Vastgesteld bij beschikking van den Minister van
BlnnenlandsChe Zaken en Landbouw van 21 October 1924, Directie
van den Landbouw, No. 2151, eerste af deeling).
Art. 1. Ieder jaar, in de maand Augustus, wordt door het Instituut
voor Plantenveredeling te Wageninge» een besehrijvende lijst gepubüceeüd van:pla®tenrassen, die vóór de landbouwpractük in Neder
land van waarde worden geacht. Deze lijst bevat zoowel rassen van
Nederlandsche herkomst als die van buitenlandschen oorsprong.
Deze lijst vermeldt tevens de namen en adrèssen der kweekers en
daarmede op verzoek van den kweeker of diens rechtverkrijgenden
door het Instituut gelijkgestelde voortkweekers en importeurs. '
Art. 2. Ieder deskundige of belangstellende heeft het recht aan het
Instituut voorstellen te doen om bepaalde rassen in deze lüst op te
rtemeh of daarvan af te voeren. Daartoe zal telkenjare vóór 1 Juli
een concept lijst worden opgemaakt. Dit concept wordt toegezonden
aan Rijkslaödbbuwconsulenten. aan het hoofd van den Plantenziek.tenkundigen Dienst, aan den directeür van het RijksproefStation voor
zaadcontróle, aan het Centraal-Comité inzake keuring van gewassen
en verder aan hen, wier oordeel wordt op prijs gesteld of die car
Om vragen.
' Art. 3. Beproevenswaardige Tassen, waarvan echter de Waarde Voor
a» «sett nog nader moet blijken, kunnen voorloopig op de lijst worden
ftsplairtst. Behoudens uitzonderingsgevallen, geschiedt voorloopige Iiiswffttfïg gedurende ten hoogste 3 achtereenvolgende jaren. '
' Art. 4.* Aan «weekers, en daarmede in den zin van art. 1 gelijkgestelden kan. mits deze zich onderwerpen aan doör het Instituut
te stellen voorwaarden in het belang van de instandhouding van het
ras en de aflevering van zuiver zaaizaad, het recht verleend worden,
het daartoe door het Instituut aan te wijzen zaaizaad af te leveren
als „geregisseerd door het I.V.P.". Dit recht kan op staanden voet.

8

REGLEMENT.

word*» ingetrokken, indien blökt, dat ie gestelde voorwaarden niet
worden nageleefd.
Art. 5.* Kweekers, die hun zaaizaad wenschen geregistreerd ts
zien, dienen telkenjare vóór 1 Juni een daartoe strekkend verzoek tot
den directeur van het Instituut te richten, met vermelding van da
grootte en de ligging der perceelen, waarop het gewas zich bevindt, en
de daarop verbouwde voorvruchten in 2 voorafgaande jaren. Deze
aangifte moet de eerste maal vergezeld zijn van een nauwkeurige be
schrijving van de wjjze, waarop het ras is gekweekt en in stand ge
houden wordt, en van de eigenschappen, waardoor het zich van
soortgelijke rassen onderscheidt.
De kweekers zijn verplicht den directeur van het Instituut steeds
onverwijld kennis te geven van alle gebeurtenissen en omstandig
heden, waardoor de waarde van den oogst van eenig perceel voor de
verspreiding als zaaizaad of pootgoed zou kunnen worden verminderd.
» De artikelen 4 en 5 van dit reglement zgn thans niet meer in
werking (zie de inleiding dezer rasseniyst).

De vooraanstaande landbouwers in Nederland gaan er steeds meer
toe ©ver naast het orgaan van hun. landbouwvereeniging. maatschap
pij of boerenbond een abonnement te nemen op DE VELDBODE.
Dit landbcuwblad houdt zyn leseers Volledig op de hoogte van hetgeen
in Nederland en in het buitenland gebeurd niet alleen op landbouwteehniüch, maar vooral ook op landbouweconomisch gebied. DE VELD
BODE is verreweg ens volledigste landbouwblad, terwijl >«•< «root
aantel deskundigen, dat er aan. meewerkt, e«n zeer degelijken en
veelzijdigen inhaal waarborgt. Daarbfy is DE VEMJBODÄ rijk geïl
lustreerd, terwijl de prijs, vergeleken met buitenlandse!« landbouw tijdschriften van denzelfden rang, bijzonder billflk is: slechts f 5.50
per jaar. Het abonnement loopt van 1 Oetober-31 September. NEWf
-KENS BEN PROEFABONNEMENT ; w# rijn overtuigd, « «..evenataj
duizenden uwer collega's» na de kennismaking:, tot. blad.' niet aamxj
»uit willen missen. Proefnummers
gratis verkrijgbaar bft en
abonnementsopgaven kunnen gericht W»to tot de N.V. BnÄta«
en Uitgeverij Leiter-Nypels te MMNrirfekt (Postgironummer .37754}!

Lijst van afstamming, enz.
In de volgende lijst is achter elk ras vermeld (voor zoover bekend)
hoe het is ontstaan; de eerste jaartalkolom geeft aan in welk jaar
met de veredeling (selectie of kruising) is begonnen; de tweede
jaartalkolom geeft het jaar waarin het ras voor 't eerst (c.q. in
Nederland) in den handel werd gebracht. De namen van kweekers,
enz. vindt men op pag. 55 en volgende.
Indien een ras is ontstaan door kruising wordt steeds het ras, dat
de moederplant heeft geleverd, het eerst vermeld; de leverancier
van de vaderplant wordt het tweede genoemd; beide zijn verbonden
door het teeken X.
Indien een ras als ouderplant heeft gediend voor een andér te
deze lijst opgenomen ras, wordt het nummer van het nieuwe ras
tusschen haakjes achter den naam van den ouder vermeld.
Rubriek — nummer — naam en afkomst — kweekings- en handelsjaar
AARDAPPELS
C 322 Albion — Thorbecke X Franschen . ....
1911 192%
C 428 Alma — Excellent x Preferent
1922 1928
B 94 Alpha — Paul Kruger x Preferent ....
1919 1925
C 429 Bato — Roode Star X Pepo
1923 1928
B 95 Bevelander — Bravo x Preferent
1919 1925
B 68 Bintje — Munsterschen x Franschen ....
1910
A 35 Bravo (95, 422)—Zeeuwsche blauwe x Wilhem Korn 1896 1900
A 31 Eersteling — Onbekend
A 32 Eigenheimer (69) — Blauwe Reuzen x Franschen 1890 1893
C 98 Energie — Commandant x Zomerrooden . .
1918 1925
C 434 Hollandia — Wilson x de Wet ......
1923 1929
C 148 Ideaal — Eptóure x Fransehen
19Q9 191?!
A 34 Industrie — Richter's Frühkartoffel x Simson
1892 190Ô
»141 Jubileum — Excellent x Monopool
1923 1928
B TO Kampioen — Thorbeeke x Franschen . . .
1911 1018
O 97 Monocraat — Favoriet x Paulsen's Ideal . .
1920 1925
C 422 Noordeling — Bravo x Jam
1918 1928
O 100 Pamassia — Deutsches Reich x Jubel ...
?
1913
C 344 Populair — Robijn X Monopool .... .
1923 1928
0149 Present — Landskroon x Franschen , . . ,
Mil 1918
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Rubriek — nummer — naam en afkomst — kweekings- en handelsjaar
C 151 *>bün (344) — Roode Star x Preierent . . .
1917 1926
A 37 Roode Star (151, 429) — Prof. WohltmannxErika 1903 1909
A 36 Thorbecke (70, 322) — Richter's Imperator x
Wilhelm Korn
.
1896 1901
A 69 Triumf — Eigenheimer x v. Cimbal's Neue
Imperator
1917 1921
A 33 Zeeuwsche blauwe (35) — Onbekend ....
B 152
C 445
C 163
C 446
B 72
C 321
C 320
C 441
O 442

C 443
C 449
C 444

BIETEN
Eureka Groenkraag — Selectie uit 't Fransche
ras „Collet vert du Nord"
1912 1926
Groote witte Groenkraag
— Selectie uit
landras . . . . . . . . .
• • ±1895±1900
Ovana
Rosakraag — Selectie uit Zeeuwsch landras .
1921 1925
Kirsche's Ideal — Gele Eckendorfer x Gold
gelbe Walze
1890 1896
Peragis — Stamselectie en onderlinge kruising
dier stammen uit roode Eckendorfer, Tan
nenkrüger enz
1918 1928
Teutonia
Barres Strynö
1928
Barres Sludstrup sel. Zwaanmolen — Selectie
ait Barres Sludstrup, hetgeen wsch. is
'n Deensche selectie uit het Fransche ras
„Vauriac"
.' .
1924 192«
Barres Ferritslev sel. Z & de W. — Selectie
uit Deensche stam van Barres
. • •
19Î# ISIS
Bruëlis — Barres Sludstrup x Barres Strynö
1918 1928
Gele Eckendorfer sel. Roodzoon — Selectie uit
v. Borries Eckendorfer
. . . . . . v

BLAUWMAANZAAD
B 162 Mansholts Bljn.z. — Stamselectie uit landras .
B 67 gaza Bl.m.z. — Stamselectie uit handelszaad .

1920 1925
1919 1922

LUST VAN AFSTAMMING, ENZ.
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Rubriek — nummer — naam en afkomst — kweekings- en handelsjaar
BOONEN
A 24 Waalsche Boon (323, 447) — Landras ...
C 323 Waalsche Boon Adrie — Stamselectie uit Friesch.
landras „Groote Boonen"
1919 1929
C 447 Bierumer Waalsche Boon — Massaselectie uit
landras . .
. .
1025 1929
A 25 Mansholts Wierboon — Stamselectie uit Gro
ninger landras ...........
1886 1892
Paardeboon — Landras .... . . * .... .
Duiveboon (424, 433) — Landras ......
Mimi-duiveboon — Stamselectie uit GeMersch
handelszaad . . . . . . . . . . . .
1920 1928
Nik'-duiveboon — Stamselectie uit landras .
1922 1927
Aka bruine boon — Stam uit Zeeuwsch landras
1922 1927
Beka bruine boon —Stam uit Zeeuwsch landras 1922 1927
Oka bruine boon — Stam uit Zeeuwsch lard^as 1922 1928
Major bruine boon — Stam uit consumptieboonen
. ,
± 1Ö12 1923
ERWTEN
21 Mansholt's Kortstroo Groene Erwt (22.430) —
Stamselectie uit landras Zeeuwsche kort
stroo groene
1891
22 Mansholt's gekruiste extra korte gr. erwt (156)
— M's Kortstroo groene erwt x Heinemann's Vorbote .
1906
430 Mansholt's Plukerwt — M's Kortstroo groene
erwt x Heinemann's Vorbote
1906
156 Hylkema's Unica erwt — M's gekr. extra korte
groene erwt X een tuinbouwras . . . .
1918
23 Mansholt's Kortstroo schokker (61. 90, 106) —
Stamselectie uit Engelsch ras: Harison's Glory 1901
106 Koopman's Glory schokker — Stamselectie uit
Opfere nabouw M's lçortçtçoo schokker .
IPI

1895
1918
1929
1927
1905
1915
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Rubriek« nummer — naam en afkomst —• kwcckings- en handelsjaar
C 60 Elsma schokker — Stamselectie uit WiersmaYpey schokker
1919
B 61 Mansholt's Fletumer Rozijnerwt — (Vroege
Holl. Capuc. x grauwe Stamcap.) x M's
1906
Kortstroo schokker
1914 1923
C 90 Mansholt's Kortstroo vale Capucijner — (Vroege
Holl. Capuc. x grauwe Stamcap.) X M's
1906
Kortstroo schokker
1914 1924
GERST (W = winter, Z = zomer).
B 160 Bigo Z — Stamselectie uit 'n Zeeuwsch landras
A 7 Fletumer (Mansholt's P.W.) — Stam «it..4-ruig
Groninger landras
.
A 10 Goudgerst (Svalöf's) (Z) (138) — Stam uit
Zweedsch landras . ...
A 8 Mansholt's II (W) — Stamselectie uit 4-r«ig
Groninger landras , » . . . . . . . .
C 73 Min. Ruys Z — Stam uit 't Engelsche ras
Goldthorpe
A 12 Princesse (Svalöf's) Z <480) — Stam uit het
Deensehe ras Prentice
C 450 Princesse II (Svalöf's) Z — Princessegerst x
Chevaliergerst n
A 53 Vindicat (W) — Stamselectie uit Groninger
landras
G 138 Zege (Svalöf's) (Z) — Goudgerst x Hannchen

1920 1924
1915 1920
1897 1913
1891 1902
1920 1925
1897
1908 1927
1919 1924
1909 1126

GRASSEN
O 305 Hollandia Westerwoldsch raai — Selectie uit
handelszaad
O 306 Hollandia Hoogzwenk — Selectie uit wilde
planten
Ç 307 Hollandia Engelsch raai — Sêteatte uit Lembke's
Original Weideîgras ,

1922 1927
1922 1927
mi im
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Rubriek — nummer — naam en afkomst — kweekings» en handels jaar
HAVER
C 112 Echo (Weibull's)
O 87 Gele (Kirsche's) — Selectie uit Svalöf's Gouden
Regenhaver
.
1909 ±1913
A 19 Gouden Regen (Svalöf's) (87) — Stam uit
Miltonhaver
1892 1903
A 18 Mansholts H I — Natuurlijke kruising in Deensche Reuzenhaver van Wibolt
1907 1915
A 17 Mansholt's H Hb — Stamselectie uit een
Engelsch ras van Webb ....... 1904 1912
A 16 Mansholt's H III — Svalöf's Zege X Mansholt's
Haver II* (of omgekeerd)
1909 1920
B 105 Orion II (Svalöf's) — Ligowo x 0668 (d.i. een
selectie uit Meröhaver uit Noord-Noorwegen) 1903 1927
A 20 President (Zwarte) — Landras
±1860
C 85 Record (Hylkema's) — Mansholt's II* x
Sval. Zege
1916 1926
B 84 Schlanstedter (Strube's)
C 79 Ster (Svalöf's) — Zegehaver x Kroonhaver .
1908 1927
A 15 Zege (Svalöf's) (16, 79, 85) — Selectie uit
Miltonhaver
.
1892 1900
* Dit is niet M's Haver IIb, maar 'n selectie uit 'n Oostenrijksçh
ras: Heraletzer Mittelspäter Hafer.
KANARIEZAAD
B 74 Premier — Stamselectie uit handelszaad . . .

1919

KARWIJ
A 30 Mansholt's Karwij — Stamselectie uit NoorctHollandsch landras . »

1902 1908

KLAVER
A 41 Roosendaalsche roode klaver— Landras . ,
IA -«^litobwpehe'aiaasWaver — Landras . , . .

1902 1908
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Rubriek — nummer — naam en afkomst — kweekings- en handelsjaar
A 4 « Brabantsche roode klaver — Landras . . .
A 104 Inlandsche witte klaver — Landras ....
KOOLZAAD
A 28 Mansholts Hamburger — Stamselectie uit han
delszaad eener Hamburger firma ....

1895 1899

KOOLRAPEN
B 436 Born's Friesche — Selectie uit landras . . . ± 1865 1928
B 437 Hoffmann's Gele Reuzen — Selectie uit
Duitsch landras
B 438 Wilhelmsburger Otoftegaard — Selectie uit
Deensch landras
MAIS
C 452 Gelber Badischer Landmais
C 453 Jaune des Landes — Selectie uit landras
C 451 Virginia paardetand

. .

MOSTERD
B 161 Mansholts Gele — Stamselectie uit landras . .

1919 1925

ROGGE (W = winter; Z = zomer.)
B 89 Kroon — Stamselectie uit nabouw Fetkuser
winterrogge
B 300 Ottersumsche — Massaselectie uit landras van
Hölm bij Goch (Duitschl.)
A 13 Petkuser W Cv. Lochow's) (89) — Vermoede
lijk selectie uit Pirnaerrogge
A 14 Petkuser Z (v. Lochow's) — Vermoedelijk selec
tie uit Pirnaerrogge
.
B 88 Staal (Kirsche's) — Probsteier x Schlanstedter

1919 1923
1926 1928

1890 ± 1894

LIJST VAN AFSTAMMING, ENZ.
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; Rubriek — nummer — naam en afkomst — kweekings- en handelsjaar
TARWE

: B 44 Algebra — Wilhelmina x Willem I (= Hal- •
let's Victoria X Witte Dikkop
A 5 Dikkop in (Mansh's Witte) — Stamselectie
I
uit Witte Dikkop I (= Zeeuwsche x Roode
Dikkop)
1910
! B 45 Emma — Wilhelmina x Essex Gladkaf . . .
1903
! « A 82 v. Hoek Zomertarwe (Mansh's) — Uit een in
J
1905 door een student in Frankrijk ver!
richte kruising Japhet zomertarwe x
fï
Girondetarwe of omgekeerd
1918
; A 2 Imperiaal IIa (301) — Premier x Wilhelmina
• B 81 Jacob Cats — Wilhelmina x Essex Gladkaf
1905
j C 158 Kroon (Svalöf's) — Zonnetarwe II x Pantsertarwe 1914
i C 49 Kruisingsangel — Zuivere lijn no. 48 uit Geldersche Ris x Wilhelmina
1909
C 425 Robusta — Millioen I x Iduna
1914
} C 113 Siegerländer (Krafft's)
\ C 308 Staal (Svalöf's) — Zonnetarwe II x Pantser1
tarwe I
1914
C 312 Trifolium — Selectie uit Wilhelmina . . .
B 78 Victoria (Hylkema's) — Iduna x Wilhelmina
1912
C 301 Waard en Groet — Stamselectie uit Imperiaal IIa 1919
C 159 Wageninger — Millioen I x Weibull's Iduna .
1914
B 46 W x EP. — Wilhelmina x Essex Gladkaf .
1903
A 1 Wilhelmina (2, 44, 45, 46, 49, 312) — Spijktarwe
(= Roode Dikkop x Zeeuwsche) x
Roode Dikkop
1889

1914
1924

1925
1924
1925
1926
1928
1927
1925
1925
1926
1921
1101

UIEN
5

B 423 Perijka ui — Selectie uit landras Peervormige
Rtjsburger ui .

1922 1928
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Kübriek — nummer — naam en afkomst —- kweekings- en handelsjaar
•
VLAS
B 93 Alba — Stam uit Friesch witbloel landras . .
1920
C 325 Bella — Stam uit Friesch witbloei landras . .
1920
C 328 Concordia — Stam uit Friesch witbloei landras
1921
C 330 Concurrent — Stam uit Friesch witbloei landras 1921
B 109 Almenum — Stamselectie uit Riga(ton)zaad .
1916
B 311 Blenda (Svalöf's) — Stamsel. uit Zweedsch landras 1918
B 153 Excello (Hylkema's) — Massaselectie uit vlasstammen van het I.v.P
1919
B 310 Herkules (Svalöf's) — Stamselectie uit een
Russisch ras
1918
B 309 Texala — Stam uit Noord-Hollandsch vlas .
1918
WIKKEN
A 91 Negro-wikken — Stamselectie uit Geldersche
wikken

1928
1928
1928
1929
1926
1926
1927
1926
1928

1922 1926

Uit een onzer circulaires:
T>*n JpfQ waarvan men meende, dat 't
Dlllucro, apparaat niet deugde om de
vele stagnaties, die men er mede had, liep«n
met ons Bindertwine „als gesmeerd**.

Gebruikt zelf bindertouw
fabrikaat Lankhorst, Sneek.

1929.
A. Aanbevelenswaardige rassen,
Met vette letters ziin sedrukt de beschrijvingen der rassen,
welke onvoorwaardellftt kunnen worden aanbevolen. De met klei
nere letter gedrukte worden meer voor bepaalde omstandigheden
of onder zekere reserve aanbevolen. Men leze de beschrijvingen.
1. WILHELMINA TARWE. — * — Kweeker: prof. dr. L. Broekema, oud-hoogleeraar aan de Landbouwhoogeschool, Wageningen.
Voortgekweekt door het I.v.P., Wageningen. Het meest verbouwde
tarweras in Nederland; krijgt echter in de laatste jaren merkbare
concurrentie van verschillende andere rasse». Voldoende uitstoeling.
Middelmatig lang, stevig stroo; matige bladontwikkeling. Bladeren stijf
opgericht; aar matig dicht geschakeld, goad géviildi Korrel middel
matig groot; halfglazig en iets geelachtig. Wintervastheid voor het
noorden des lands niet voldoende in strenge winters. Weerstandsver
mogen tegen roest vrij goed. Verdraagt laat zaaien goed, is dan zelfs
wintervaster, doch fa het algemeen geeft vroeggezaaide Wilhelmina
de hoogste opbrengst. Productievermogen van korrel en stroó zeer
góed.
2. IMPERIAAL pa.TABWE. —- *• — Kweeker:-hei I.v.P., Wage*
ningen. Uitstoeling voldoende, doch gewoonlijk kleiner dan die van
Wilhelmina tarwe. Stroo stevig, vrij kort; rijke bladontwikkeling.
Aar dicht geschakeld, regelmatig van bouw. Korrel groot, dik, goed
gevuld, melig, vrü blank. Wintervastheid voor het noorden des lands
niet, voldoende in strenge wintere. Weerstandsvermogen tegen roest
goed. Zaad- en stroo-opbrengst zeer goed.
è. MANSHOLT S WITTE DIKKOP TARWE III. — * — Kwee
ker: dr. B. J. Mansholt, WestpoMer. Zeer wintervast. Stroo tamelijk
lang en fijn; vrijwel even stijf als dat van Wilhelmina. Bladeren
smal, lichtgroen. In het
kruipend. Weinig vatbaar voor roest.
Aren iets spits en fön. Korrel middelmatig groot, geelwit. ' Korrel
opbrengst goed. Stroo-opbrengst zeer goed. .
82. Mansholt's ta» Hoek Zomertarwe. — ± — Kweeker: dr. R. J.
Mansholt, Westpolder (Gr.). Goed opbrengende zomertarwe met i»a-
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tig lang en vrij stevig stroo. De roode korrel Is groot en gevuld.
Het itti stoelt behoorlijk uit, schiet iets langzaam op, en vertoonde
tot dusverre weinig roest, had weinig last van schot en verloor btf
het oogsten weinig zaad. Ontsmetting van het zaaizaad is zeer gewenscht. Het verdraagt iets laat zaaien en kan gebruikt worden als
dekvrucht. Rijpingstijd vooral by sterke stikstofbemesting later dan
van wintertarwe.
7. MANSHOLTS FLETUMER WINTERGEEST. — * — Kwee
der: dr. R. J. Mansholt, WestpoMer. Vierrijig. Vrij kort, stevig, fijn
stroo, aren tegen de rijping neerbuigend en rood aangeloopen. Soms
vatbaar voor roest, doch weinig voor strepenziekte. Zaaizaadontsmet
ting desniettemin gewenscht. Wintervastheid goed, vroegrijp, op
brengst korrel zeer goed, korrel goed gevormd, Iets fijn. Opbrengst
stroo middelmatig. Wordt door sommigen In *t bijzonder aanbevolen
als dekvrucht voor klaver. Moet in den hertst tydig gezaaid worden.
8. Mansholt'* wlntergerst II. — + — Kweeker: J. H. Mansholt
Voortkweeker: dr. R. J. Mansholt, Westpolder. Vierrijig. Wintervast.
Middelmatig lang, stevig stroo. Soms vatbaar voor roest, vrij goed
bestand tegen strepenziekte. Iets later rijpend dan Fletumer; geschikt
voor maartegerst. H.L.-gewicht goed; goede korrelopbrengst. Dit ras
is hier te lande grootendeels verdrongen door Fletumer en Vindicat.
doch handhaaft zich in de Duitsche Rijnprovincie.
53. VINDICAT WINTERGERST. — + — Kweeker: het I.v.P.,
Wageningen. Vierrjjige, vroegTijpe wintergcrst; goed gevulde, regel
matige aar; goed stijf stroo, dat vroeg het land bedekt. Weinig vat
baar voor ziekten; opbrengstvermogen en kwaliteit 356Clf f Oßd.
10. SVALOrs GOTJDGEKST. — * — Kweeker: Zweedscite Zaaizaadvereeniging, Svalöf. Tweerijige zomergerst; bedekt dm gTond
vroeg; stroo niet lang, fijn, doch vrij stevig. In sommige ja^ja sterft
door roest aangetast. De aren zijn betrekkelijk dicht geschakeld. De
kleur van het gewas maakt even voor en bij de rijping een goud
bruinen indruk. De kafnaalden (niet echter de korrels! vallen ge »
makkelijk af. De korrel Is klein, goed gevormd, fijn gerimpeld, munt
echter niet uit door brouwkwalltelt. Productievermogen zeer goed.
Rijpt ongeveer een week eerder dan Princessegerst. Het meest ver
bouwde zomergerstras ia ons land. Verbreidt zich to de laatste Jaren
ook op goeden zandgrond.
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12. Svalöf's Princessegerst.* Kweeker: Zweedsche Zaaizaadvereeniging, Svalöf. Tweeruige zomergerst; stroo middelmatig lang, hoog
bebiaderd, iets slap. Korrel middelgroot en fijn gerimpeld; opbrengst
goed. Rijpt iets later dan Goudgerst en heeft tets minder te lijden
van roest. Heet in de nabijheid der zee minder last té hebben van
zaadverlies door harden wind, wegens vroegtijdige legering. Door
sterke bladontwikkeling goede onkruidverstikker. By proeven, in 1923
genomen, bleek de brouwkwaliteit van Princessegerst zeer goed.
13. V. LOCHOW'S PETKUSER WINTERROGGE. — * — Kwee
ker: F. von Lochow, Petkus. Voortkweeker: Kommanditgesellschaft
F. v. Lochow, Petkus. Stroo vrj} stevig, middelmatig lang. Wintervastheid leer goed. Uitstocling goed. Niet erg vatbaar voor roest, wel
echter voor aaltjesziekte. Aar vierkant, dicht geschakeld, bi) rijping
iets neergebogen. Korrel- en stroo-opbrengst zeer goed. Kleur der
korrels grijsgroen. Het meest verbouwde roggeras in ons land, dat ook
op de interprovinciale proefvelden 1926-28 den besten indruk maakte.

14. v. Lochow's Petkuser zomerrogge. Kweeker: F. von Lochow,
Petkus. Voortweeker: Kommanditgesellschaft F. v. Lochow, Petkus.
Uitstoeltog vrij goed. Stroo vrij lang, vrij stevig. Korrelopbrengst
kan in gunstige omstandigheden die van de winterrogge nabijkomen.
i Kieur korrels grijsgroen. Rijpt ongeveer 7-10 dagen na Petkuser win1, terrogge.
1
15. SVALÖF'S ZEGEHAVER. — * — Kweeker: Zweedsche Zaalzaadvereeniging, Svalöf. Fluim tamelijk stijf en klein, doch dicht
bezet; pakjes middelmatig lang, dragen sporadisch kafnaalden. For
sche, voldoend stevige, bladryke halm. Korrel roomwit, dik, kort,
* Het lag in de bedoeling de Princessegerst, die in de meeste stre
ken wordt achtergesteld bij Goudgerst, naar rubriek D over te
brengen. Waar echter in 1928 gebleken is, dat de Princessegerst door
brouwkwaliteit uitmunt, is het mogelijk dat ons oordeel moet worden
herzien, vandaar dat ze dit jaar nog gehandhaafd blijft. Intusschen
brengt de kweeker een nieuw ras in den handel, onder den haam
Princessegerst II (zie rubriek C). Dit ras zpu een iets hoogere korrel
opbrengst hebben en is bestemd om de Princessegerst te vervangen.
1 indien Nederlandsche ervaringen de meening van den kweeker beves
tigen» zal de oorspronkelijke Princessegerst aaar rubriek D worden
overgebracht.
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gtomftiuntig, goed gevuld; iets grove kafjes. Hoog H.L.-gewicht. Zeer
goed productievermogen. Vooral geschikt voor klei- en zavelgronden
en ook voor zand- en dalgronden met goeden kalktoestarad. Meest
verspreide haverras in ons land.
16. MANSHOWS HAVER III.* — * — Kweeker: J. H. Mansholt. Voortkweeker: dr. R. J. Mansholt, Westpolder. Stroo kort en
stijf ; geen groote bladontwikkeling. Korte, goed gevulde witte kor
rels, iets kleiner dan die van Zegehaver. Hoog HX.-gcwicht. Korrel
opbrengst onder geschikte omstandigheden zeer goed, niet minder
dan Zege. Aan te bevelen voor zware gronden in uitstekende conditie,
waar andere haverrassen gevaar voor legering loopen, alsmede voor
dekvrucht. Op minder vruchtbare gronden soms te geringe bodembedekking, waardoor het onkruid zich sterker kan ontwikkelen. Rijpt
enkele dagen eerder dan Zegehaver. De verbouw van dit ras breidt
zich in de laatste jaren in de kleistreken in het Zuiden vàn ons
land uit.
17. Mansholts haver IIb. — -k — Kweeker: âr. R. J. Mansholt,
Westpolder. In vergelijking met Zegehaver is, mede blijkens de inter
provinciale proefvelden, het stroo matig lang, stevig. Pluim vrij
los gebouwd. Korrel lang, iets minder goed gevuld, kleur wit, vaaX
echter minder blank bij ongunstige weersgesteldheid. H.L.-gewicht
iets minder dan van Zegehaver. Opbrengstvermogen ongeveer even
hoog. Röpt een paar dagen eerder dan Zegehaver.
18. Mansholt's haver I. — ir — Kweeker: dr. R. J. Mansholt, West
polder. Stroo matig lang, stevig en bladrijk. Korrel hooggeel, iets
grooter dan die van Goudenregenhaver. Dun van bast; nog al eens
gepelde korrels. Goed H.L.-gewicht. Bij slecht weer schijnt de kiemkracht sterker achteruit te gaan dan bij andere rassen. 0§i»«igstvermogen goed. Rijpt iets later dan Goudenregen, waarmede het ras
in het algemeen wel kan concurreeren.
19. Svalöf's Goudenregenhaver. — -fr — Kweeker: Zweedsche Zaaizaadvereeniging, Svalöf. Stroo fijn, doch elastisch. Rijpingstyd mid
delmatig vroeg. Korrel klein, hooggeel; laag bastgehalte. Productiever
mogen goed. Hoog HJi.-gewicht. Vooral geschikt voor zandgronden.
De thans geïmporteerde stam wordt aangeduid als Gouden Regen II.
* Hoewel dit ras speciaal voor de zware gronden aanbevolen wordt,
is 't wegens zijn zeer goede hoedanigheden, met vettere letter gedrukt.
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20. Zwarte Presidenthaver Clandras). De vroegstrijpende haver die
hier te lande verbouwd wordt. Ongeveer tegelijk met rogge rijp. Ma
tig korrel- en H.L.-gewicht. Middelmatig lang, vrij slap stroo. De
, korrels zitten vrij los in de pluim. Zeer geschikt voor, ontginningen
(ev. zand- en veengronden), omdat deze haver veel minder gevoelig
is voor ontginningsziekte en lagen kalktoestand dan de bekende witte
haverrassen. Staat in productievermogen op 'krachtige gronden ten
achter bij de witte haverrassen. Door den Veenkolonialen Boeren
bond worden speciale maatregelen genomen om dit landras zuiver in
stand te houden.
21. MANSHOLTS KORTSTROO GROENE ERWT. — * — Kwee• ker: J. H. Mansholt. Voortkweeker: dr.. R, 3. Mansholt, Westpol
der. Middelmatig kort stroo, van gelijkmatige lengte; bloeitijd mid
delmatig vroeg; opbrengstvermogen zeer goed, mooie ronde erwt.
22. MANSHOLT'S GEKRUISTE EXTRA. • KORTE GROENE
ERWT. — * — Kweeker: dr. R. 3. Mansholt, Westpolder. Kort,
veerkrachtig, in den top gerankt stroo. Bloeit eenige dagen eerder
dan Mansholt's kortstroo groene erwt, is eerder afgebloeid en rijpt
gelijkmatiger af. De peulen zitten meest in den top. Erwt grooter,
doch minder zuiver rond, hetgeen een bezwaar voor den handel is.
Geschikt voor de groene pluk voor conservenfabrieken. Vereischt meer
' zaaizaad en schijnt iets gevoeliger voor slecht oogstweer te zijn dan
Mansholt's kortstroo groene erwt, Opbrengstvermogen zeer goed. Zeer
geschikt op vruchtbare, onkruidvrije gronden.
De kweeker overweegt dit ras terug te trekken ten bate van Mans
holt's Flukerwt (zie rubriek B), zoodat de mogelijkheid bestaat, dat
n° 22 eerlang naar rubriek D wordt verplaatst.
156. Hylkema's Unica erwt. — -fr — Kweeker: P. J. Hylkema,
ISsosingeweer. Groene, vroeg bloeiende erwt met zeer kort, stevig
«trot». Sterk gewas, hoog en rijk dragend, zaad matig groot, voldoende
rond. Door sommigen wordt aanbevolen dit ras dichter te zaaien en
kleinere rijenaf stand te geven dan gewone kortstroo erwten.
23. Mansholt's kortstroo schokker erwt. — * — Kweeker: dr. R.
J. Mansholt, Westpolder. Stroo ongeveer even lang als dat van Mansholt's kortstroo groene erwt. Erwten groot en kantig. Sporadisch ko1 men enkele ronde en minder kantige zaden voor; deze ronde zaden
geven echter weer planten met normale schokkererwten. Opbrengst
goed, doch geringer dan dat van Mansholt's groene-erwtenrassen.
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106. Koöpman's Glory schokker erwt. — -fr — Kweeker: Ir. C.
Koopman, Zierikzee. Lijkt veel op Mansholt's kortstroo schokker
erwt, maar heeft mogelijk iets steviger stroo, vroeger bloei en hoogere
peulaanzetting.
24.** Waalsche boonen (landras). Behalve het landras, dat vooral
ta Friesland en Groningen wordt verbouwd onder verschillende na
men, als Waalsche boon, tuinboon, groote boon, platte boon, zijn
thans ook twee gekweekte stammen verkrijgbaar (zie rubriek C).
25.** Mansholt's wierboon. — -t — Kweeker: J. H. Mansholt.
Voortkweeker: dr. R. J. Mansholt, Westpolder. Grootte der boon
tusschen die van Waalsche boon en paardeboon; vrij plat. Stroo vrij
kort en stevig; lage peuläanzetting. Staat op geschikte gronden in
opbrengst boven de paardeboon.
26.** Paardeboonen (landras). In hoeverre iocale rassen als Oldambster, Reiderwolder e.a. bijzondere- waarde hebben, moet nog
nader blijken. De telersvereeniging van Reiderwolder boonen is ont
bonden én ook de heer J. Roelofs heeft zijn pogingen, om dit landras
zuiver in stand te houden, gestaakt.
27.** Duiveboonen (landras).. Behalve het landras komen thans op
beperkte schaal beschikbaar twee, in rubriek C genoemde, selecties
daaruit.
91. Negro wikken. Kweeker: ir. C. Koopman, Zierikzee. Zwart
zaad, veel bladontwikkeling, goede opbrengst.
28. MANSHOLT'S HAMBURGER KOOLZAAD. — * — Kwee
ker: dr. R. J. Mansholt, Westpolder. Egaal kort stroo, vroegrijp, bloem
lichtgeel. Korrel vrij klein. Geeft gedurende meerdere jaren opslag,
vooral in droge jaren. Opbrengstvermogen zeer goed. Dit ras wordt
thans algemeen verbouwd.
** De vier boonensoorten vertoonen in meerdere eigenschappen in
de genoemde volgorde een stijgende of dalende reeks. De Waalsche
boon heeft de grootste en de platste zaden, het geringste aantal peu
len, de laagste peulaanzetting, de kleinste stroolengte, de lichtste
bloemkleur, vroegste bloei- en rijpingstijd. De grenzen tusschen de
vier soorten zijn niet scherp; bovendien wordt de scheiding in ver
schillende provincies verschillend getrokken, vooral wat de paarde
boonen betreft. Waalsche en wierboonen worden uitsluitend op klei
grond verbouwd; in sommige kleistreken wordt tegenwoordig meer
en meer de paardeboon door de wierboon vervangen.
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30. Mansholt'» karwtf. — ie — Kweeker: dr. R. J. Mansholt, Westpolder. Iets later rijpend dan ouderwetsche karwij; opbrengstvermo
gen goed.
31. EERSTELING AARDAPPEL. (Synoniem Schotsche maïs,
Engelsche naam: Duke of York). Uit Schotland ingevoerd als „midlothian early". De meest algemeen verbouwde vroege aardappel in
ons land. Zeer vroege, geelvleezige consumptieaardappel. Mooi ge
vormde, langwerpige knollen. Vatbaar voor Phytophthora, voor
kringerigheid, schurft, stippelstreep- en wratziekte ; waar ze gewoon
lijk vroeg gedolven wordt, heeft ze van bladrol en mozaïek weinig te
f, lijden. Opbrengstvermogen zeer goed. Het pootgoeö eischt bij de be' waring groote zorg. Na spruitverlies ontstaan bij ongunstige groei omstandigheden gemakkelijk „onderzeeërs".
32. EIGENHEIMER AARDAPPEL. — -t —. Kweeker: G. Veen-'
huizen, Sappemeer. Geelvleezige, middelvroege, goede consumptie
aardappel, die ook als fabrieksaardappel gebruikt wordt; zeer hoog
productievermogen. Vatbaar voor Phytophthora (vooral In de knol
len), voor schurft, kringerigheid en wratziekte, zeer vatbaar voor mo• zaïekziekte, die slecht door dit ras wordt verdragen. Bladrolziekte
komt sporadisch in dit ras voor. Wordt op alle grondsoorten algemeen
verbouwd.' Vooral voor zandstreken fa een geregelde aankoop van te
t
velde goedgekeurd pootgoed noodzakelijk. (De Blauwe Eigenheimer
(knopvariaüe) onderscheidt zich van de gewone Eigenheimer door
de blauwe kleur der schil.)
33. Zeeuwsche blauwe aardappel. Kweeker onbekend. (Werd, vol
gens sommigen, in de zeventiger jaren met een scheepslading mats
ingevoerd; is echter, volgens anderen, reeds veel eerder in Zeeland
verbouwd). Lichtgeelvleezige consumptieaardappel met blauwe schil,
ia onze groote steden zeer gewaardeerd als eetaardappel. Opbrengstvermogen minder hoog dan van Eigenheimer. Knollen duurzaam.
Vatbaar voor Phytophthora, zoowel in het looi als in de knol. vat
baar voor mozaïekziekte, kringerigheid en wratziekte, matig vatbaar
voor bladrol. Wordt bijna uitsluitend op kleigrond, by voorkeur óp
lichtere, verbouwd. Men zij voorzichtig met het plaatsen van voor
Etippelstreenziekte vatbare rassen (bijv. Eersteling) naast Zeeuw* sehe blauwe.*
~• Meer en meer blijkt, dat bepaalde ziekten bij bepaalde rassen voor»
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. (De Zeeuwsche Bonte is een knopvariatie uit Zeeuwsche blauwe;
van dirTas is thans voldoende goed pootgoed verkrijgbaar.)
34. Industrie aardappel. Kweeker: von Modrow, Gwisdzyn, Neumark, Westpruisen. Geelvleezige, vrij late eetaardappel, vooral ge
schikt voor export naar Duitschland en België. Hooge opbrengst;
duurzaam; minder vatbaar voor Phytophthora dan Eigenheimer; vat
baar voor mozaïekziekte, bladrol en wratziekte, weinig vatbaar voor
kringerigheid. Wordt hoofdzakelijk m onze zuidelijke provincies ver
bouwd, doch verovert ook een plaats in meer noordelijke streken.
Het in den handel verkrijgbare pootgoed van dit ras laat dik
wijls zèer veel te wenschen over, in de laatste jaren hebben zich
echter eenige Nederlandsche telers-met succes op verbetering toege
legd. De lichte vorm van mozaïekziekte („licht type") schijnt de
opbrengst niet noemenswaard te benadeelen. Het lichte type is ge
makkelijker op peil te houden dan het donkere,, dat zeer vaak door
mozaïek wordt aangetast.
35. Bravo aardappel. Kweeker: G. Veenhuizen, Sappemeer. Zeer
duurzame, gemakkelijk blauw werdende, geelvleezige consumptie
aardappel; loof geelgroen; vatbaar voor kringerigheid; zeer vatbaar
voor bladrol en wratziekte; minder vatbaar voor Phytophthora in het
loof dan de Eigenheimer. De knollen zijn zoo goed als niet vatbaar;
komen, zonder dat dit nochtans door opvallende verschijnselen aan
het licht behoeft te treden. Evenals de reeds vroeger bekende
overbrenging van stippelstreepziekte van schijnbaar gezonde Zeeuw
sche Blauwen en Bonten op Eerstelingen en andere plaats heeft, kun
nen zgn. „lichte" vormen van Industrie, Roode Star, Thorbecke,
Triumf en Kampioen, die van de lichte mozaïekziekte, waarmee ze
behept zijn, weinig te lijden hebben, deze ziekte gemakkelijk over
brengen op rassen, die, wanneer ze erdoor worden aangetast, een
sterk ziektebeeld vertoonen, bijv. Eigenheimer, Bravo, EersteUng m
Robijn. Het is niet onwaarschijnlijk, dat dergelijke besmettfigen
vaker voorkomen dan men vermoedt, zoodat het in het algemeen
aanbeveling verdient om bij de selectie verschillende rassen zoo ver
mogelijk uit eikaars nabijheid te houden.
Nog moet worden opgemerkt, dat, waar in deze rassenlijst de mo
zaïekziekten eenvoudfgheidshalve slechts worden onderscheiden in
licht en grof mozaïek, in werkelijkheid het aantal vormen van mo
zaïekziekte veel grooter is, en dat een schynbaar lichte vorm bij het
eene ras een meer boosaardigen vorm der ziekte bij een ander ras
te voorschijn kan roepen.
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om deze reden wordt de Bravo veel op zrwaren grond verbouwd; geen
aardappel voor lichte gronden. Opbrengstvermogen kleiner dan van
Eigenheimer. Wegens de groote vatbaarheid voor wratziekte en het
gevaar voor verspreiding dezer ziekte is het gewenscht, dat dit ras
zoo spoedig mogelijk uit de cultuur verdwijnt. Het „Centraal Co
mité" heeft besloten het in 1930 niet meer voor de keuringen aan te
nemen; het ras wordt dan tevens uit de Rassenlijst geschrapt. In
sommige gemeenten bestaat reeds een bouwverbod voor dit ras. Om
het te vervangen worden meermalen o.a. Bevelander en Jubileum
ter beproeving aanbevolen.
36. THORBECKE AARDAPPEL. — -fr — Kweeker: G. Vcenbnizen, Sappemeer. Witvleezige fabrieksaardappel met groote, langwer
pige, onregelmatige knollen; zeer hoog productievermogen ; hoog zetmeelgehalte; tamelijk vatbaar voor Phytophthora, waardoor ook de
duurzaamheid Ifldt, weinig vatbaar voor kringerigheid. Vatbaar voor
bladrol, mozaïekziekte en wratziekte. Is thans in de oudere veenko
loniën de meest verbouwde fabrieksaardappel. Ze wordt daar veel
vuldig door rhizoctonia aangetast, hoewel niet gezegd kan worden dat
ze daarvoor speciaal vatbaar is.
37. Roode Star aardappel. — *• — Kweeker: G. Veenhuizen, Sap
pemeer. Geelvleezige, late consumptieaardappeL Onder gunstige omstandigheden hoog productievermogen; duurzaam; vertoont veelvul
dig in het looi lichte mozaïekvlekjes, die echter het productievermo
gen weinig schijnen te schaden. Er komt echter ook aantasting door
grof mozaïek voor, die wel schadelijk is. Eenigszins vatbaar voor bladrol en zwartbeenigheid, weinig vatbaar voor wratziekte, vatbaar voor
kringerigheid en schurft. Resistent tegen aaltjesziekte. Wordt op alle
grondsoorten verbouwd, vooral op zandgronden, hoewel ze daar meer
malen aan droogte lijdt en, ook wat de opbrengst betreft, niet %an alle
tischen voldoet; weinig in de Veenkoloniën. In de laatste jaren vindt
de Bonte Roode Star (knopvariatie met gevlekte schil) eenige ver
breiding.
69. Triumf aardappel. — Kweeker: H. B. Veerkamp, NieuwCompagnie. Middelmatig hoog, stevig loof, dat vlug ontwikkelt en den
bodem goed bedekt; alleen bij zeer zware stikstofbemesting soms niét
voldoende stevig. Middelvroeg rijp, ongeveer een week na Eigenheimer. Zoo goed als onvatbaar voor wratziekte, weinig vatbaar voor
bladrol, grof mozaïek en voor kringerigheid of vurigheid in de knol
len; tamelijk vatbaar voor licht mozaïek, zwartbeenigheid en aucuba-
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bont ÇÉjfc laatste een weinig schadelijke eigenschap). De vatbaarheid
voor d<r gewone aardappelziekte (Phytophthora) in 't loot is minder
aan bij de Eigenheimer. Opbrengstvermogen zeer goed. Knollen zeer
regelmatig van vorm, rond, betrekkelijk weinige en ondiepe oogen.
Vleeschkleur geelwit. Smaak over het algemeen vrij goed tot goed,
iets flauw. Zetmeelgehalte aan den lagen kant. Duurzaamheid der
knollen goed. De knollen zijn tamelijk vatbaar voor Phytophthora,
doch aanmerkelijk minder dan de Eigenheimer. Over het algemeen:
aardappel met veel uitmuntende eigenschappen, doch voor de binnenlandsche consumptie wegens de lichte vleeschkleur niet recht
gewild. Voor fabrieksaardappel is het zetmeelgehalte te laag. Voor ex
port zeer geschikt. Vindt verspreiding in de nieuwe Veenkoloniën,
hoofdzakelijk uit de provincies Friesland en Groningen.
440.* Brabantschc Roode Klaver. Op stam en op party goedge
keurd zaaizaad hiervan wordt afgeleverd doBr~den Noordbrabantsch
OhristeliJken Boerenbond (N.C.B.) te Tilburg.
104.* Inlandsche Witte klaver. Tot dusver wordt hiervan alleen het
op stam en op partij goedgekeurd landras in den handel gebracht,
Inlandsche Roode Klaver. Deze wordt zuiver gewonnen onder con
trôle van het Centraal Comité inzake keuring van gewassen en het
Rijkslandbouwproefstation voor zaadcontrôle, door een tweetal vereenigingen. Deze nemen steeds zaaizaad van de beste eigen velden.
41.* Roosentlaalsche Roode Klaver. — * — Aan de vereeniging
„de Klaverbloem" te Roosendaal is het recht toegekend onder plombe
van het R.L.P.S.V.Z. origineel zaad van dit landras in den handel te
brengen, dat voorzien is van het oranje certificaat van het C.C.
42.* Limburgsche Maasklaver. — * — De Limburgsche Land- en
Tuinbouwbond te Roermond (L.L.T.B.) is op dezelfde wijze ge
machtigd origineel zaad van dit landras in den handel te brengen.
* In het algemeen verdient lnlandsch klaverzaad boven buitenlandsch de voorkeur, niettegenstaande de vaak minder mooie kwali
teit en den noodzakelijk hoogeren prijs. De aanduiding „inlandsch"
„Brabantsch" etc. wordt nog al eens ten onrechte gebruikt. Garantis
voor inlandsche afkomst wordt verkregen door de herkomst-contrôle
der keuringsdiensten. De keuringen hebben verder hoofdzakelijk be
trekking op het voorkomen van zaadonkruiden en op de gebruiks
waarde van 't zaad.

B. Beproeveriswaardige rassen.
Teneinde de beoroevenswaard'ge rassen tot het kleinst moge
lijke aantal terug te brennen, worden thans door de gezamenlijke
landbou wconsulenten interprovinciale oriënteerinsrsproeven met
tarwe en haver aangelegd. Mede in afwacht'ng van de resultaten
van deze proeven rijn thans nos in deze rubriek versehe dene
rassen gehandhaafd. Het Is evenwel waarr.chi]tiii]k, dat verschillende
daarvan, d"e overigens wel goede eigenschappen vertoonen, zullen
worden geschrapt, omdat ze niet besl'st boven de algemeen ver
bouwde rassen uitblinken. Vet gedrukt zijn de rassen <Me het meest
naar voren komen.
44. ALGEBRA TARWE. — * — Kweeker: prof, ar. L. Broekema,
aan de landbouwhoogeschool, Wageningen. Overge
nomen door het I.v.P., Waseningen. Bladrijk, kan soms te geil wor
den, overigens voldoend stevig stroo; groote gevulde korrel van góede
kwaliteit; opbrengst, wintervastheid en weerstandsvermogen tegen
roest ongeveer als van Wilhelmina. Iets later rijp. Bij uitzondering
schijnt het uitvallen van korrels te zijn waargenomen.
45. Emma tarwe. — + — Kweeker: prof. dr. L. Broekema, oudhoogleeraar aan de landbouwhoogeschool te Wageningen. Overgeno
men door liet I.v.P., Wageningen. Rjjpt vrtf vroeg; stevig, buigzaam
stroo, iets ftJner dan van Wilhelmina-tarwe. Niet zeer vatbaar voor
roest, wel voor stuifbrand. Korrel goed gevuld, rond en blank.
46. W X E P TARWE (voorloopige naam). «—•*-— Kweeker: prof.
dr. L. Broekema, oud-hoogleeraar aan de landbouwhoogeschool, Wa
geningen. Overgenomen door het I.v.P., Wageningen. Stroo stijf» kort;
blad hl de jeugd recht opgericht. Dichtgeschakelde aar; groote, geel
achtige korrel; zaadopbrengst zéér goed, stroo-opbrengst middelma
tig. Weinig vatbaar voor roest, doch, voor zoover tot heden kon wor
den waargenomen, sterk vatbaar voor stuifbrand. Deze laatste on
gunstige eigenschap maakt, dat het ras nog niet naar rubriek A is
gebracht.
78. Hylkema's Victoria tarwe.
* — Kweeker: P. J. Hylkema,
Mensingeweer. Voldoende ultstoeUng, stroo middelmatig lang en stijf,
oud-hoogleeraar
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niet bladrijk, halm en bladeren donkergroen en bestand tegen roest.
Aar ie# wijder geschakeld dan bij Wilhelminatarwe. Korrel iets fijn,
schynt niet gemakkelijk uit te vallen, iets geelachtig van kleur. Zaaden stroo-opbrengst voldoende. De tot dusverre opgedane weinig tal
rijke ervaringen doen van dit ras geen hooge verwachtingen koeste
ren. Ook de wintervastheid bleek in l928-'29 niet uit te munten, zoo
dat er kans bestaat dat dit ras in 1930 zal worden geschrapt.
81. JACOB CATS TARWE. — * — Kweeker: prof. dr. L. Broekema, oud-hoogleeraar aan de lantlbouwhoogeschool te Wageningen.
Voortkweeker: Ir. C. Koopman, Zïerikzee. Dit ras maakt naast de
vroeger genoemde uit de Wilhelmina-Essex kruising ontstane W X
E P en Emma tarwe een günstigen indruk en verovert terrein. Dc
korrelkwaliteit overtreft die der Withelmina; de opbrengst is onge
veer gelijk. Stroo iets stijver en langer. Is in. den laatsten winter
iets sterker gebleken dan Wilhelmina. Minder vatbaar voor roest,
echter vatbaar voor stuifbrand.
160. Bigo zomergerst. — i- — Kweeker: Ir. C. Stevens, rijkslandbouwconsulent te Goes. Voortkweeker: A. Dommisse, Biggekerke. Vierrijig. Groote, lange, voor een.deel te smalle korrels. Bladrijk, vrij lang,
matig stijf stroó. Stoelt sterk uit, zoodat de hoeveelheid zaaizaad be
trekkelijk klein kan worden genomen; volgens mededeeling van dein
kweeker is onder gunstige omstandigheden 65 à 75 K.G. per H.A. vol
doende. Opbrengstvermogen zeer goed. Op zandgrond minder dan
goudgerst, wordt daar te slap. Rijpt iets later dan Goudgerst, min
der vatbaar voor roest.
74. PREMIER KANARIEZAAD. — * — Kweeker: prof. ir. C.
Broekema, Wageningen. Voortkweeker: Joh. Buiskool, Winschoter
Oostereinde. Komt veel overeen met Friesch kanariezaad. Ontwikkelt
zich ta het voorjaar iets vroeger, rijpt iets vroege* en geipan« tiger.
Koppen iets grooter, zaad een weinig grover. Gemiddeld over meer
dere proefvelden iets hoogere opbrengst.
88. Kirsche's Staalrogge, Kweeker: dr. A. Kirsche, Trautzsehen bi)
Leipzig. Wintervast; vrij stevig, mits niet te vroeg gezaaid, flinke
uitstoeling. "Vatbaar voor aaltjesziekte. Middelmatig lang stroo, iets
ongelijk van lengte, vrij goed gevulde neigende aren, opbrengst goed,
doch meestal iets beneden Petkuser, waartegen dit ras het dreigt af te
leggen, zoodat het mogelijk van deze lijst zal worden afgevoerd,
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89. Kroonrogge. — i- — Kweeker: Ir. J. Heemstra, Rijkstuinbouwconsulent, Groningen. Stroo steviger dan dat van Petkuser rogge, aar
dicht en lets lang, kolfvormig, recht opstaand, later neigend. Korrels
grijsgroen. Wintervastheid en uitstoeling goed. Vatbaar voor aaltjes„ ziekte. Het opbrengstvermogen werd in 1926 algemeen gunstig beoor
deeld en kwam in 1927 op de interprovinciale proefvelden de Pet
kuser nabij, wat echter in 1928 niet zoozeer het geval was.
300. Ottersumsche rogge Clandras), Deze rogge wordt alleen ter
beproeving aanbevolen op gronden die sterk besmet zijn met het
stengelaaltje. Vroegrijp, slap stroo; lange, wat schaardige aren, veel
bruine korrels. Verdraagt, in tegenstelling met alle hier bekende ras„ sen, de aaltjesziekté redelijk goed. Aanbevolen wordt niet te vroeg
r.
en niet te dicht te zaaien of te sterk met stikstof te bemesten, wegens
gevaar voor te groote bladontwikkeling en legeren.
'*
105, Svalöfs Orion haver II. Kweeker: Zweedsche Zaaizaadvereeniging, Svalöf, In vergelijking met Zwarte Presidenthaver iets later
opschietend, doch ongeveer tegelijk rijp, veel steviger stroo, korrels
dikker en beter vastzittend, hoogere zaadopbrengst, maakte tot dus
verre een gunstigen indruk, doch bezit geen bijzonder weerstands
vermogen tegen ontginningsziekte.
84. Strube's Schlanstedter baver. Kweeker: F. Strube, Schlanstedt.
Hooge opbrengst, stijf en vrg lang, geschikt voor zware en goed be
meste gronden. Korrel vol, geelachtig wit. Heeft, wat opbrengst be
treft, op de interprovinciale oriënteeringsproefveMen 1921 en 1928 een
günstigen indruk gemaakt.

•>

61. Mansholts Fletumer rozjjnerwt. — -k — Kweeker: dr. R. J.
Mansholt, Westpolder. Vroeg bloeiend en rijpend; vrü kort stroo;
zaad groot, gedeukt, bruin gemarmerd, wordt bij het bewaren spoedig
zwart. Door de uitgebreide teelt zou de markt overvoerd worden, de
veffeouw van dit ras heeft echter nog weinig te bettekenen.
430. Mansholts ptakerwt. — * — Kweeker: dr, R. J. Mansholt,
Westpolder (Gr.). Lijkt veel op Mansholts gekruiste extra korte
groene erwt, doch heeft iets korter stroo, kleiner, doch iets ronder
groene erwt, doch heeft iets korter stroo, kleiner, doch ronder zaad
en wellicht iets hooger opbrengst. Goed geschikt voor pluk en conserve.
302. Aka bruine boon. — t — Kweeker; ir. C. Koopman, Zierik»§?, peïoe,;.r«it, bffop, WftteJwrsóft tjrpe,. Yroegrijp, »atlge

30

B. BEFROEVENSWAARDïGE RASSEN.

breiigst;, van uitmuntende kwaliteit. Dit ras maakte, evenals het vol
gende, t>U verschillende verbouwers in 1928 een goeden indruk.
303. Beka bruine boon. — * — Kweeker: ir. C. Koopman, Zie»
rikzee. Kleine, lange, lichtgele boon, Noordhollandsch type. Rjjpt
iets later dan Aka; goede opbrenger. Vermoedelijk niet vatbaar voor "
vlekkenziekte.
304. Ceka bruine boon. —• i- — Kweeker: ir. C. Koopman, Zierikzee. Groote, lange boon. Rijpt later dan Beka, eveneens tot dus
verre niet aangetast door Colletotrichum. Hooge opbrengst.
Het laatstgenoemde ras wordt door den kweeker voor de grootcul
tuur het meest aanbevolen; de beide andere hebben, volgens hem,
meer locale beteekenis.
"
93. Alba vlas. Kweeker: dr. J. O. Dorst, consulent voor Planten
veredeling der F.M.v.L. te Leeuwarden. Goede, witbloeiende zuivere
stam. Vlug ontwikkelend en vroeger rijp dan het landras. minder vat
baar voor roest, middelmatige lengte, kwaliteit goed, opbrengst stroo
zeer goed, tevens goede zaadopbrengst.
109. Almenum vlas. — -k — Kweeker: Fa. W. C. Postma, Har
lingen. Goede kwaliteit blauwbloeivlas, van behoorlijke lengte, iets
geneigd tot legering, vatbaar voor roest en „rood". Opbrengst vrij
goed. goed vezelgehalte. Zaadopbrengst matig.
153. Hylkema's Excello vlas. — + — Kweeker: P. J. Hylkema, Mensingeweer. Blauwbloeiend, lang, doch niet gelijkmatig, fijnstengelig,
tamelijk vertakt. Vooral by laten uitzaai gineigd tot legering. Schijnt
vooral op zwaren grond tot zijn recht te komen. Zeer goede kwaliteit.
Niet te veel stikstof geven en niet te dik zaaien. Weinig vatbaar
voor roest. Opbrëngst zaad niet hoog. Het tot dusverre in omloop
zijnde zaad is met witbloem bezet.
310. Svalöf's Herkules vlas. Kweeker: Zweedsche Zaaizaa#»«w|eniging. Svalöf. Goed tot zeer goed, sterk, lang blauwbloei vlas, goede
kwaliteit, matige zaadopbrengst.
311. Svalöf's Blendavlas. Kweeker: Zweedsche Zaaizaadvereeniging, Svalöf. Heeft bij beproeving in ons land eveneens een gunstigen
Indruk gemaakt. Ongeveer gelijk met Herkules, iets korter en met
kleiner zaadopbrengst; iets later rijp. Zeer goede vezelkwaliteit.
309. Texala vlas. — i- — Kweeker: het I.V.P.. Wageningen. Lang. 4
sterk, iets hard-groen, matig zaadopbrengend blauwbloeivlas, weinig
geneigd tot legeren. Gelijkmatig, vrfl vroeg rapend; goed opbrengend.

B. BEPROEVENSWAARDIGE BASSEN.

31

161. Mansholts gele mosterd. — i- — Kweeker: dr. R. J. Mansholt, Westpolder. Egaal gewas, goede opbrengst, goede kwaliteit;
stroo korter dan bij gewone gele mosterd.
162. Mansholt's blauwmaanzaad. — + — Kweeker: dr. R. J.
Mansholt, Westpolder (Gr.). Gelijkmatig en zuiver, llcht-bloeiend,
met stevig stroo. In het algemeen worden opbrengst en kwaliteit
gunstig beoordeeld. Vroeg zaaien wordt aanbevolen, mits de grond
geschikt is.
67. Zaza blauwmaanzaad. — i- — Kweeker: het I.v.P., Wageningen. Volgens de meeste ervaringen gelijkmatig, vrij forsch gewas,
licht bloeiend, ronde koppen, mooie zaadkleur, gelijkmatig, doch iets
laat rijpend. Het ligt in de bedoeling dit ras in 1930 te doen vervallen.
68. BINTJE AARDAPPEL (Synoniemen: Geldersche muis, dikke
muis). Kweeker: K. L. de Vries, Suamcer. Lichtgeclvleezige middelvroege aardappel, iets vroeger dan de Eigenheimer, speciaal gewild
voor export; de verbouw breidt zich uit. Opbrengstvermogen goed,
regelmatige mooie ovale knolvorm met ondiepe oogen, weinig kriel.
De knollen ritten nogal verspreid door den grond, loopen bij bewa
ring minder uit dan b8 Eigenheimers. Vatbaar voor Phytophthora,
ook in de knollen, vatbaar voor watziekte, zwartbcenigheid en rhizoctonia. Vertoont in 't algemeen zeer weinig bladrol en weinig
mozaïek en kringerigheid. Poters verdragen het snijden slecht»
70. Kampioen aardappel. —
— Kweeker: G. Veenhuizen, Sappemeer. Duurzame, geelvleezige, vrij dikke, ronde knol, voor consump
tie wat te groot en té diepnavelig, middel-vroeg, iets na Eigenheimer.
Loof minder goed dekkend. Hoog zetmeelgehalte; opbrengst vermogen
en smaak zeer goed: tamelijk vatbaar voor Phytophthora, ook in de
tttBllen, die bovendien wel eens hol zijn. Vatbaar voor wratziekte,
Bebt mozaïek en schurft, weinig vatbaar voor kringerigheid en bladrol. Verdraagt flinke stikstofgift; niet geschikt voor lichte zand
gronden. Daar dit ras in 1930 van de keuringen door het O.e. is uit
gesloten wegens het wratziektegevaar, zal het volgend jaar wel uit
de rassenlijst verdwijnen.
94. Alpha aardappel. Kweeker; dr. J. O. Dorst, Leeuwarden, con
sulent voor Plantenveredeling der Mesehe maatschappij van land
bouw. Forsch loof, dat zich in het begin langzaam ontwikkelt. Later
dan Roode Star rijp; niet vatbaar voor wratziekte, zeer vatbaar voor
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bladrol, stippelstreep, zwartbeenigheid, mozaïek en kringerigheid,
daarom zij voorzichtigheid aanbevolen voor de streken, waar men
veel last van deze ziekten heeft. Soms aangetast door Phytophthora
in het blad, echter niet in den knol. Buitengewoon hoog productie
vermogen. Knollen rond en groot, doch regelmatig en vlakoogig, soms
hol; weinig poters. Zetmeelgehalte niet hoog. Lichtgeelvleezig. Voor
binnenlandsche consumptie vaak te groot, geschikt voor export. Smaak
matig, duurzaamheid zeer goed. Knollen loopen bij bewaring zeer wei
nig uit. Pootaardappelen verdragen snijden slecht. Groote poters gewenscht. Verscheidene verbouwers schaffen dit ras weer af.
95.
BEVELANDER AAEDAPPEL. — * — Kweeker: F. de
Greene, selectiechef van de Maatschappij Wilhelminapolder bij
Goes. Middelvroeg, na Eigenheimer. Onvatbaar voor wratziekte; vrij
resistent tegen Phytophthora, ook wat de knollen betreft; vatbaar
voor kringerigheid. Gaandeweg wordt meer aantasting door virus
ziekten geconstateerd. Opbrengstvermogen goed, ongeveer gelijk
aan Eigenheimer. Aantal knollen per plant groot, naar verhouding
nogal veel kriel {vooral bij gebruik van groote poters). Lichtgeelvlee
zig'- Knollen iets hoekig, met vrij diep naveleind. Duurzaam, goed tot
zeer goed smakend. Vlugge, forsche loof ontwikkeling, gevoelig voor
droogte. Knollen fitten dicht bQ elkaar, wat ondiep in den grond,
waardoor nogal eens groene knollen voorkomen; flink aanaarden is
daarom gewenseht. Wordt o.a. aanbevolen ter vervanging van Bravo.
341. Jubileum-aardappel. — * — Kweeker: G. Veenhuizen, Sappemeer. Laatrijpe, geelvleezige, regelmatig gevormde, consumptieaard
appel, die resistent is tegen wratziekte. Weinig phytophthora en
kringerigheid komen voor; meer licht mozaïek en vrij wat rhizoctonia. Goede opbrenger met vrij goeden tot goeden smaak en hoog
zetmeelgehalte. Dit ras wordt nogal eens aanbevolen om Bravo te
vervangen.
VOEDERBIETEN. Hierin bestaat veel variatie en een groot aantal
selecties. In de jaren 1925 tot 1927 werden drie hoofdrassen, welke
tegelijkertijd vertegenwoordigers van de drie voornaamste typen zijn,
op de interprovinciale proefvelden vergeleken. Inmiddels werd door
het I.V.P. een vóóronderzoek verricht met een groot aantal merken,
dat gaandeweg tot een kleiner aantal kon worden teruggebracht,
zoodat in 1927 en 1928 op eenige vergelijkende proefvelden een „wedstrijd" kon worden georganiseerd tusschen de beste tot dusver ge
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vonden rassen. Deze wedstrijd wordt in 1929 en, wannéér onze
middelen het toelaten, óók in de toekomst voortgezet.
Voor dit doel zijn de rassen verdeeld in drie groepen: groep 16,
die zich onderscheidt door een hoog drogestofgehalte, groep 14 met
middelmatig en groep 12 met een laag gehalte. De groepnamen geven
in ruwe trekken het gemiddeld drogestofgehalte der groepen aan.
De volgende gemidelde cijfers, ontleend aan de interprovinciale
proefvelden 1925-'27 met v. Borries Eckendorfer, Kirsche's Ideal en
Eureka Groenkraag geven een vrij goed denkbeeld van de verhou
ding' ta de productie dezer typen 12, 14 en 16. Het gemiddelde der
3 rassen is voor elk jaar Op 100 gesteld.
v. Borries
Kirsche's
Eureka
Eckendorfer
Ideal
Groenkraag*
1928
114
101
Wortelopbrengst
85
1926
109
102
89
1927
110
100
90
111
101
Gem.
88
84
97
1925
Drogestofgehalte
119
89
95
1926
116
»7
1927
87
115
97
Gem.
87
117
100
1925
97
103
Drogestofopbrengst
98
1926
98
104
97
1927
97
105
Gem.
99
97
104
Bij de beschouwing dezer cijfers moet men zich niet laten verleiden
t)ü' eenzijdige voorkeur voor den biet met de hoogste opbrengst aan
droge stof per HA. In de eerste plaats toch heeft het water, dat in de
bitten voorkomt, een groote beteekenis voor de voeding, die meer op
den voorgrond treedt, naarmate het rantsoen sappig voêr, dat aan
de dieren (speciaal melkvee) kan worden verstrekt, kléiner is en naar
mate het drinkwater, dat gegeven wordt, van slechter kwaliteit is.
Ten tweede is niet alle drogestof van dezelfde waarde; ten deele be
staat ze immers uit cellulose (celstof), ten deele uit protoplasten
(eiwitachtig) en ten deele uit oplosbare suikerachtige verbindingen.
* Door de wijze van tarreering komt de Eureka in drogestofop
brengst iets te gunstig uit.
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Het verschil tusschen bieten met hoog en laag drogestofgehalte zit
voornamelijk in de opeenstapeling van een grootere hoeveelheid
rietsuiker in de cellen bij de eerste. Nu is rietsuiker een volwaardig
verteerbaar koolhydraat; of ze echter in verband met het doel waar
mede bieten vervoederd worden» gelijkwaardig is aan de rest der
drogestof, acht ik niet uitgemaakt. Een feit is, dat men in Dene
marken, waar men over zeer veel ervaring omtrent het gebruik
van voederbieten beschikt, tot dusverre algemeen het Barres-type
(klasse 12) heeft uitverkoren.
Natuurlijk moeten ook andere eigenschappen in aanmerking wor
den genomen. De loofopbrengst bijv. neemt by de suikerryke bieten
in het algemeen toe, deze zijn bovendien meer geneigd tot vertak
king en schietervorming. De waterrijke bieten kosten meer aan
transport en eischen meer bergruimte; ze worden lichter door nacht
vorsten bedorven, hun duurzaamheid gedurende den winter is echter
in het algemeen niet minder groot dan die van de suikerryke vormen.
Verder hebben ze nog de eigenschap, dat ze in jeugdigen toestand
beter te verplanten zijn dan bieten van het 16-type.
In onderstaande lijst worden de eigenschappen der thans nog aan
den wedstrijd deelnemende selecties vergelijkenderwijze vermeld;
steeds is het gemiddelde van ieder proefveld op 100 gesteld en de
opbrengsten, enz. van elk ras in procenten van dat gemiddelde uit
gedrukt. De aldus op de verschillende proefvelden verkregen ver
houdingsgetallen worden wederom ieder jaar tot één gemiddelde
omgerekend. Zoodoende vertegenwoordigt ieder cijfer in onderstaande
staatjes het resultaat van een meer of minder groot aantal proef
nemingen.
Groep 16.
Drogestofopbrengst
DrogestoflpbaiHe
1927
1928
1927
11»
102.0
Eureka
107.4
106.3
110.0
100.0
Groote Witte Groenkraag
100.8
95.8
96.2
100.7
Ovana
99.5
94.5
92.0
104.3
Rosakraag
99.1
98.3
101.9
Bovendien zijn in 1929 nog 2 andere rassen in deze groep geplaatst.

B. BEPROEVENSWAARDIGE RASSEN.

35

Groep 1.4.
Drogestofopbrengst
Drogestofgehalte
1927
1928
1927
1928
Kirsche's Ideal
101.6
102.8
102.2
108.3
Peragis
98.1
97.7
95.5
96.3
Teutonia
100.5
99.5
102.9
95.5
Iii 1929 zyn nog 3 andere rassen in deze groep geplaatst ter beproeving.
Groep 12.
Drogestofopbrengst
Drogestofgehalte
1927
1928
1927
1928
Barres Strynö
141.0*
100.4
100.8*
94.0
Barres Sludstrup
98.6
103.8
95.0
96.2
Barres Ferritslev
95.9
97.5
109.1
107.4
Bruëlis
97.3 , 100.2
104.2
104.5
Gele Eckendorfer Roodzoon 89.4
99.7
97.5
101.7
Nog één ras is aan deze groep voor het jaar 1929 toegevoegd. De
zichtbare eigenschappen der genoemde rassen zijn voorts in onder
staand staatje ten deele verwerkt.
Aantal
Verhouding bovenschieters Vertakking grondsch tot onder10 = weinig
grondsch gedeelte
1 = veel
lengte
gewicht
Eureka Groenkraag
5
5
1.1 : 1
2.1 : 1
Groot« Witte Groenkraag
5
6/7
1.0 : 1
2.1 : 1
Ovana
6
1.2 : l
8
2.6 : 1
Eosakraag
7
0.8 : 1
6
1.7 : l
Kirsche's Ideal
7
S
2.0 : l
3.5 : l
Peragis
7'8
9
2.2 : 1
4.0 : 1
Vttttonia
8
9
15 : 1
2.5 : 1
Barres Strynö
9
9
1.6 : 1
3.2 : 1
Barres Sludstrup
9
1.4 : 1
9
3.1 : 1
Barres Perritslev
9
1.7 : 1
9
3.6 : 1
9
Braëlis
9
1.5 : 1
3.3 : I
Gele Eckendorfer Roodzoon 9
2.5 r1
9
4,4 : 1
* Drogestofopbrengst van Barres Strynö in 1927 abnormaal hoog:
vaarsch^nl^k onbetrouwbaar.
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Het is nu de bedoeling dat elk jaar in de rassenlijst de nieuwe
cijfers betreffende den wedstrijd bijgevoegd worden; op den duur is
het dan wellicht mogelijk het ras, dat jaren achtereen in zijn klasse
gewonnen heeft, in A te plaatsen; in rubriek C komen die rassen,
welke minstens één jaar een voldoenden indruk op de proefvelden
gemaakt hebben, terwijl de beste hieruit in B kunnen geplaatst
worden.
Thans kan een tweetal der bovengenoemde rassen in rubriek B ge
plaatst worden, nl.:
72. Kirsche's Ideal voederbiet. Kweeker: dr. A. Kirsche, Trautzschen bij Leipzig. Niet geheel uniforme, gele tot licht-oranje kleurige,
soms iets ingesnoerde voederbiet met goede massa-opbrengst en hooge
drogestofopbrengst. Gemakkelijk te rooien, vleesch iets voos. Tame
lijke loofopbrengst, weinig schieters, middelmatige rüpingstijd. Gehaltegroep 14.
152. Eureka Groenkraag biet. — ir — Kweeker: A. v. d. Have,
Kapelle bij Goes. Witte voederbiet met groenen hals en smal, lang,
stevig, plat loof. Vast geworteld, half in den grond; soms vertakt,
waardoor moeilijk te rooien en schoon te maken. Hooge drogestof
opbrengst. Afnemende neiging tot het vormen van schieters, goede
loofopbrengst. Biet over het geheel iets klein en niet zeer regelmatig
met mooi, vast vleesch. Gehaltegroep 16.
KOOLRAPEN. Het aantal rassen — of wat daarvoor doorgaat —
van koolrapen is buitengewoon groot, en even groot is de naamsver
warring, die op dit gebied heerscht. De selectie staat in vele gevallen
nog op een primitief peil, zoodat het een groot verschil maakt of men
bijv. „Engelsche Blauwkop" of „Friesche Koolraap" betrekt van den
eenen of van den anderen leverancier. Door het I.V.P. is getracht
eenige lijn in dezen chaos te brengen door allereerst een ver^liiking
te maken tusschen de Nederlandsche en de beste Duitsche, Plansche,
Deensche en Engelsche selecties. Hierbij bleek, dat de Nederlandsche
selecties in het algemeen niet achterstaan. Vervolgens is een „wed
strijd" begonnen tusschen een aantal rassen, die bij het vooronderzoek
een goed figuur hebben gemaakt, waarvan thans op grond van de
gedurende 3 jaar verkregen resultaten, ter beproeving kunnen worden
aanbevolen:
436. Born's Friesche koolraap. Kweeker: P. H. Born, Berlikum :Wtr.
: 437. Koolraap Hoffmann's gele wsnsefn, Kwffkfp; Firma P. Roocl
& ?oon, BçvçBkarspeJ,
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438. Wilhelmsburger Koolraap Ötoftegaardstam. Kweeker: Danske
Landboforenigers Fröforsyning (D.L.F.), Roskilde (Denemarken).
Het vergelijkend onderzoek wordt thans voortgezet met bovenge
noemde rassen plus een achttal andere.
423. Pergka ui. Kweeker: Ir. C. Koopman, Zierlkzee. Gekweekt uit
Rijnsburger ui, peervormig, stroogeel naar bruin verloopend, iets laatrijp; geselecteerd Op hoöge opbrengst en duurzaamheid.
s IEDERE LANDBOUWER, die met zijn tijd meegaat, moet gelezen
hebben het onlangs verschenen HANDBOEK VOOR FOKKERIJ EN
PLANTENTEELT van DR. A. L. HAGEDOORN, secretaris der
Genetische vereeniging. In dit werk, dat geen „geleerd" boek is, maar
een handleiding voor de practijk, wordt aan de menschen uit de
practük eerst verteld, wat zij weten moeten over huisdieren en kultuurplanttn uit het oogpunt van erfelijkheid: dan wordt te erfelijk
heid zelf behandeld, de variatie, de zuiverheid, de kruising, soorten,
rassen en variëteiten, teeltkeuze, aanpassing van landsoorten en
kuituurrassen, correlatie, ziekteresistentie, inteelt en bloedververi-ching, het maken van nieuwe rassen, overheidsbemoeiing, proef
stations, tentoonstellingen en wedstrijden, proefparing, verdringskruising, vruchtbaarheid, stamboeken, de teelt van pluimvee, vege
tatief vermeerderde planten, zelfbestuivende planten en kruisbestuivende planten. Dit zijn alle onderwerpen, uitvoerig en duidelijk be
handeld in een hoofdstuk van dit bock. Zeiden wij te veel, toen wij
beweerden, dat IEDERE akkerbouwer en dierenfokker, 'die met zijn
ltd meegaat, dit boek moet hebben gelezen. Het besdaat 172 pagina's,
ies gedrukt in mooie en duidelijke letter en kest slechte f %. Zend eroi
een postwissel aan N.V. Drukker# en Uitgeverij Leiter-Nypels te
Maastricht of doe dit luttele bedrag overschrijven op n, 37754. Ge
krijgt er een boel practlsche wetenschap mede in huis, die «w kijk
np belangrijke dingen, uw vak betreffende, zeer zal verrijken.
Éjm.ifm onmisbaar "werk; te DE NEDERLANDSCHE VARKENSFOtUUSBUr door A. A. TER HAAR, hoofdredacteur van De Veldbode.
Dit practische handbeek behandelt HET FOKKEN EN MESTEN,
geeft alle, maar óók ALLE inlichtingen, en o.a. tal van voederrantscenen voer dieren van verschillenden leeftijd en voer verschillend doel
gehenden. Telt ruim 20# pagina's en is versierd met zeer veel afbeel
dingen. Prils slechts f ï.fiO (gebonden f 2.40), die men er in één week
tQd gemakkelijk uit verdienen kan. Is de nieuwste en beste handlei
ding vow de» varkenshouder to onze taal. Is eveneens versehenen in
Kip- btf #e;:N,'V. Drukkerij « pttçeverÇ I^er-Nypels.t© MaasÉrWM.

C. Nieuwe of voor ons land nieuwe rässen.
Voor de juisthe'd der mededeelingen en beschrijvingen In groep C
kan slechts ten deele worden Ingestaan. Ze werden éods door de
kweekers en de Importeurs verstrekt.
49. Kruisingsangeltarwe. — * — Kweeker: prof. ir. H. K. H. A.
Mayer Gmelin, Hoogleeraar aan de landbouwhoogeschool te Wageningen. Gebaarde wintertarwe mei wit kaf en witte eenigszins lang
werpige korrel. Goede zaadopbrengst, veel stroo. Voldoende wintervast. Stroo matig stevig. Bij het in aarschieten blijven verschil
lende aren met de kafnaalden in de scheedehaken, hetgeen zich ge
woonlijk herstelt. Kan beproefd worden op plaatsen waar veel musschenschade voorkomt.
312. Trifolimntarwe. Kweeker: Deensche Zaadteeltmaatschappij
(Dansk Pröavlskompagni) „Trifolium", Kopenhagen. Witte tarwe ma?,
kleine, gladde korrels en fijn, stevig stroo. Dit ras heeft in de laatste
jaren in de Veenkoloniën eenige verbreiding gevonden. Op zwaar
dere gronden schijnen de ervaringen minder gunstig dan op lichtere;
daar dit ras echter niet beter schijnt dan de tot dusver verbouwde,
wordt overbrenging naar rubriek D overwogen.
158. Svalöf's Kroontarwe. Kweeker: Zweedsche Zaaizaadvereeniging, Svalöf. Wintertarwe. Volgens Zweedsche ervaringen, die ten
deele door Nederlandsche worden bevestigd: stroo zeer stijf en kort,
resistentie tegen roest zeer goed. Korrel rood. Productievermogen niet
hooger dan van Wilhelmina. Vermoedelijk zal dit ras niet gehand
haafd kunnen worden.
113. Krafft's Siegerläntler landtarwe. Kweeker: C. Krafö, Buir.
Roode tarwe met rood kaf. Ontwikkelt zich vlug en is vroeg rijp.
Goed weerstandsvermogen tégen roest. Verliest vrij gemakkelijk zaad
en wordt vry sterk door musschen aangevallen. Vindt in de laatste
jaren in Limburg ook op zandgronden algemeen uitbreiding. Aan te
bevelen voor proefneming op löss en goeden Zandgrond. Blijft op
zwaardere gronden in productievermogen achter bü de Wilhelmina
groep. De uniformiteit laat te wenschen over.
159. Wageninger tarwe. — + — Kweeker: prof. ir. H. K. H. A.
Mayer Gmelin, hoogleeraar pan de landbouwhoogeschool te Wage-

O. NIEUWE OF VOOR ONS LAND NIEUWE RASSEN.

39

ningen. Witkorrelige tarwe met regelmatig gevormde, vrö gedrongen
aar. Korrel vry grof en betrekkelijk kort. Opbrengst goed. Voldoende
wintervast. Stroo bladrijk, stevig, doch broos. Uitstoelingsvermogen
klei». Ontwikkelt zich in het voorjaar vlug en wordt in dit stadium,
meer dan later, door roest aangetast, waar ze gewoonlijk doorheen
groeit.
301. Waard en Groettarwe. — •* — Kweeker: ir. S. Smeding, di
recteur R.L.W.S. te Schagen. Mooie, witte tarwe met bladrijk, stevig,
vrü kort stroo en eivormige aar; iets laatrijp. Weinig korrelverlies.
308. Svalöf's Staaltarwe. Kweeker: Zweedsche Zaaizaadvereeniging, Svalöf. Roode wintertarwe; wordt uit Zweden aanbevolen bo
ven andere roode tarwe. Over Nederlandse!» ervaringen kan, be
halve wat betreft de wtotervastheid, nog niet worden geroemd. Dit
ras zal vermoedelijk geen blijvende plaats in deze lijst kunnen ver
overen.
425. Robnsta tarwe. — ir — Kweeker: prof. ir. H. K. H. A. Mayer
Gmelin, hoogleeraar aan de landbouwhoogeschool te Wageningen.
Stroo kort en stevig, korrel wit, vry groot, regelmatige gedrongen aar.
Klein uitstoelingsvermogen. Is in 1928-'29 zeer wintervast gebleken.
73. Minister Rays zomergcrst. Kweeker: het I.V.P., Wageningen.
Gewas forscher, later opschietend en iets later rijpend dan de anders
rassen; aar breed, mooi gévormd. Groote korrel, lang stroo. Bij het
rijpen knikken in het Noorden van het land soms meerdere halmen.
Het gewas verdraagt niet te veel stikstof. Er moet rekening gehouden
worden met de mogelijkheid dat dit ras zal worden afgevoerd; voorloopig wordt het echter nog gehandhaafd, omdat de brouwkwaliteit
vermoedelijk zeer goed is.
138. Svalöf's Zegegerst. Kweeker: Zweedsche Zaaizaadvereeniging,
g*»l®f. Heeft in Zweden in de laatste jaren de Goudgerst geregeld
In opbrengst overtroffen; Nederlandsche waarnemingen hebben dit
tot dusverre niet bevestigd. Het gewas is iets forscher dan Goudgerst,
heeft wat meer stroo en iets grootere korrels. Vatbaar voor roest, strepenziekte en stuifbrand. Indruk op zwaardere gronden iets gunstiger
dan op lichtere, doch er bestaat weinig hoop dat dit ras de Goud
gerst zal overtreffen, tenzij de bïóuwkwaliteit beslist beter blijkt te
zijn.
450. Svalöf's Princessegerst II. Kweeker: Zweedsche Zaaizaadver
eeniging, Svalöf. Verschut alleen van Princessegerst door een iets
hoogere korrelopbrengst en iets stiver stroo.
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112. Wefbnll's Echo haver. Kweeker: Fa. Weibull, Landskrona,
Zweden. Gele korrel, veel en stevig stroo, soms Iets vroeger dan Zegehaver. Aangezien de kweeker besloten heeft dit ras te vervangen door
„Diamant haver", wordt het in 1930 van deze lijst geschrapt.
85. Hylkema's Recordhaver. Kweeker: P. J. Hylkema, Mensingeweer. Witte haver, stroo vrij lang, voldoende stijf, korrel wit, stomp,
góed gevuld. Productievermogen zeer goed. Nog weinig verbreid. De
indruk is in het algemeen wel gunstig, maar het ras kon op de inter
provinciale orienteeringsproefveiden in 1928 de Zegehaver niet over
treffen.
87. Kirsche's gele haver. Kweeker: Dr. A. Kirsche, Trautzschen bij
Leipzig. Iets vroeger en forscher dan Goudenregenhaver. Stroo lang
en stevig, korrels niet groot, fijne bast. Opbrengst ongeveer als van
Gouden Regen.
79. Svalöfs Sterhaver. Kweeker: Zweedsche Zaaizaadvereeniging,
Svalöf. Volgens opgave van den kweeker, ten deele bevestigd door
Nederlandsche waarnemingen, stijf stroo, rijpt soms eenige dagen
vroeger dan Zege. Korrel wit, tamelijk kort, breed en vol. Productie
vermogen goed.
90. Mansholts kortstroo vale capuctfner. — -k. — Kweeker: dr. R.
J. Mansholt, Westpolder (Gr.). Vroeg, doch vry lang doorbloeiend,
vroeg rüp. Stevig kort stroo. Voor vale capucyners een goede op
brengst, vooral aan zaad, doch beneden die van groene erwten, zoo
dat de prijs hoog moet zijn om den verbouw rendabel te makerGevoelig voor ongunstige weersgesteldheid. Mooie, groote zaden, vol
gens sommigen wat taai van schil, verliezen bij minder gunsflj oogstweer spoedig kleur.
60. Elsma schokker. — i" — Kweeker: J. p. Wiersma, Leeuwar
den. De voorloopige waarnemingen wijzen op een hoog productiever
mogen. Het zaad is iets kleiner dan dat van Mansholt's schokker.
323. Waalsche boon Adrie. Kweeker: Dr. J. C. Dorst, consulent
voor de Plantenveredeling van de Friesche Mij. van Landbouw, Leeu
warden. Hooger opbrengend dan het landras, boonen mooi van grootte.
447. Bieramer Waalsche boon. Kweeker: TT. Wiersema, Bierum
(Gr.). Meeropbrengend dan het ïandras, zaad misschien iets kleiner
dan van het Ïandras, hoog H.I gewicht
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424. Mimi duiveboon. — -t — Kweeker: het I.V.P., Wageningen.
Gelijkmatig gewas. Nogal klein, vrij rond, tamelijk bruin, goed ge
lijkmatig zaad; goede opbrengst.
433. Niki duiveboon. — * — Kweeker: N. Koppes, Anna-Paulowna. Gelijkmatig, blank, tamelijk groot zaad; goede opbrengst.
63. Major bruine boon. — -k — Kweeker: prof. ir. H. K. H. A.
Mayer Omelin, hoogleeraar aan de landbouwhoogeschool te Wage
ningen. Voortkweeker: A. Sinke, Kloetinge. Gelijkmatige loof ontwik
keling, onder normale omstandigheden zonder ranken; boon groot,
bol, laat rijp.
325. Bella vlas. Kweeker: Dr. J. c. Dorst, consulent voor de plan
tenveredeling bij de Friesche Mij. van Landbouw, Leeuwarden. Laat
ontwikkelende, laatrype witbloem stam van groote lengte en goede
opbrengst. Vatbaar voor roest, goede stroo-opbrengst en kwaliteit.
328. Concordia-vlas. Kweeker: Dr. J. C. Dorst, consulent voor de
plantenveredeling bij de Fr.M.vX.„ Leeuwarden. Vroegrijpe, wit
bloeiende stam uit het Friesche landras, goede zaad- en strooopbrengst.
330. Concurrent-vlas. Kweeker: als boven. Heeft veel overeen
komst met Concordia, doch is minder zaadrijk en heeft vermoedelijk
een iets hooger vezelgehalte.
322. Albion aardappel — * — Kweeker: G. Veenhusen, Sappe
meer. Witvleezige, duurzame, groote ovale, schubbige knol, weinig
kriel en poters, rijping tusschen Eigenheimer en Thorbecke, smaak
volgens de meeste verbouwers goed, knollen gewoonlijk dicht opeen.
Resistent tegen wratziekte, andere ziekten tot dusverre weinig. Ver
moedelijk geschikt voor export, zetmeelgehalte goed. Heeft buiten de
Veenkoloniën weinig kans een plaats te veroveren.
.#*,• Monoeraat aardappel. — i- — Kweeker: H. B. Veerkamp,
Mteipie Compagnie. Aardappel met forsch, lang, stevig, vroeg ontwik
kelend loof, knollen groot, langwerpig, weinig kriel, licht geelvleezig,
schil paarsachtig rood. Bij ruime stikstofbemesting zeer lang loof.
Zeer sterk tegen phytophthora, zoowel wat loof als wat knollen be
treft. Weinig virusziekten. Weinig vatbaar voor kringerigheid, wel
voor aucubabont. Zeer laat rijp, na Roode Star. Smaalt wordt door
sommigen, echter niet algemeen, geroemd, ook zelfs op Veenkoloniale
gronden. Soms wat losmelig. Evenals Bravo op sommige gronden nei
ging tot blauwkleuring der gekookte aardappelen. Opbrengst matig,
zetmeelgehalte goed. Wratziektevrij.
,
,
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98. Energie aardappel. — -k — Kweeker: G. Veenhulzen. Sappemeer. Laat rijp, na Roode Star. Weinig vatbaar voor phytophthora
en virusziekten. Onvatbaar voor wratziekte. Forsche loofontwikkeling.
Opbrengstvermogen goed. Goed zetmeelgehalte. Smaak goed, doch
losmelig. Knollen rond, groot, regelmatig van vorm. vlakke oogen,
knollen dicht bij elkaar, bijna witvleezig, duurzaam. Dit ras zal mo
gelijk volgend jaar in rubriek D geplaatst worden, daar hst noch
als consumptieaardappel noch als fabrieksaardappel kan concurreeren
met de beste rassen.
151. Robijn aardappel. — -t —•- Kweeker: G. Veenhulzen, Sappe
nneer. Hoog opgaand, donker, stengelig loof, dat steeds door licht mo
zaïek is aangetast. Onvatbaar voor wratziekte, weinig vatbaar voor
phytophthora in loof en knol. Vatbaar voorjjladrol en kringerigheid. De knollen komen, wat vorm, kleur en smaak aangaat, veel
met Roode Star overeen, oogen iets ondieper, knollen grooter, weinig
kriel. Vleesch iets lichter geel, op scnotel iets losser. Zeer laat rijp,
opbrengst in den regel iets beneden Roode Star.
422. Noordeling aardappel. — -fr — Kweeker: G. S. Mulder te Warffum. Resistent tegen wratziekte. Geelvleezige, vlakoogige consumntieaardappel, vatbaar voc?r blauw worden, rijpt iets na Bevelander. Wei
nig vatbaar voor phytophthora, vooral in het loof. Weinig mozaïek,
echter tamelijk vatbaar voor bladrol en vrij erg voor stippelstreep,
weinig vatbaar voor kringerigheid. Knollen zeer gelijkmatig van
grootte, goed gevormd. Zeer hoog zetmeelgehalte, opbrengst tusschen
Bravo en Eigenheimer.
100. Parnassia aardappel.* Kweeker: K. v. Kameke, Streckenthir.
(Duitschland). Witvleezige, vroeg ontwikkelende fabrieksaardappel
met rijke loofontwikkeling. Bloeit laat en is, vrij Iaat rijp, m Thor
becke. Het aantal knollen is niet groot, doch ze zijn groot van stuk,
met weinig kriel, ovaal, met vrij diepe kiemoogen; duurzaam en bruik
baar voor export. Hoog zetmeelgehalte, goede opbrengst, wratziektevrij, weinig vatbaar voor phytophthora en kringerigheid, soms licht
mozaïek. BU dit ras dient scherp gelet te worden op de raszuiver
heid, daar vermenging met andere rassen zeer veelvuldig schijnt voor
* Hoewel dit ras in 1927 naar rubriek D werd overgebracht omdat
het als fabrieksaardappel niet tegen de Thorbecke scheen te kunnen
concurreeren, meenen kenners toch dat bet nogmaals beproefd kau
worden, omdat na selectie door sommigen goede resultaten met den
verbouw zijn verkregen.
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te komen. Een goed beoordeelingskenmerk vormen de paarsroode
bloemen, die algemeen neiging hebben tot het vormen van een dub
bele bloemkroon (aan den buitenkant en dicht by de kelkblaadjes).
428. Alma aardappel. — i- — Kweeker: P. Sneeuw, leeraar aan
de Rijkslandbouwwinterschool te Veendam. Lichtgeelvleezige, goed
opbrengende aardappel met hoog zetmeelgehalte ; rijpingstijd iets na
Eigenheimer. Matig hoog, gesloten, lichtgroen loof; knollen aan den
kleinen kant, onregelmatig. Wratziektevrij, weinig resistent tegen
kringerigheid.
429. Bato aardappel. — * — Kweeker: P. Sneeuw, leeraar aan
de Rijkslandbouwwinterschool te Veendam. Lichtgeelvleezige aard
appel, rijpingstijd iets na Thorbecke. Stevige loofontwikkeling mes
groote bladeren. Knollen regelmatig, platrond. Is voorloopig onvat
baar voor wratziekte verklaard, doch moet nog één jaar onderzocht
worden. Weinig gevoelig voor degeneratieziekten.
344. Populair aardappel. — i- — Kweeker: G. Veenhuizen, Sappemeer. Zeer laatrijpe, geelvleezige, veel opbrengende aardappel met
hoog zetmeelgehalte. Loof vrij hoog, gesloten, donkergroen, met for
sche, bruinrcode stengels. Knollen rond, roodbont, vrij vlakoogig,
lastig te rooien. Goede kookkwaliteit en smaak, goede duurzaamheid.
Onvatbaar voor wratziekte en met groote resistentie tegen kringerig
heid en phytophthora in het blad. Vatbaar voor bladroL Groote pootafstand wordt aanbevolen.
148. Ideaal aardappel. — + — Kweeker: G. Veenhuizen, Sappemeer. Is na Eersteling; de vroegste geelvleezige aardappel; iets beter
opbrengend. Geschikt om met bloemkool te worden geplant. Zoolang
r.kt volgroeid een zeer mooie aardappel met goeden smaak. Als de
•âfiappel volgroeid is en er veel regen valt, barsten de knollen nogai
eeos» vooral in de zonneschijn, wat ook moeilijkheden geeft bi) den
uitvoer. Niet onvatbaar vogr wratziekte; weinig last van virus
ziekten, holle knollen komen nogal eens voor.
434. Hollantlia aardappel. Kweeker: R. J. de Vroome, Boven-Smüde. Geelvleezige, middelvroege consumptie-aardappel van goeden
smaak met flink, opgaand toof. Mogelijk ook geschikt voor export.
De tamelijk vlakoogige knollen zijn groot, doch worden niet gemakke
lijk hol en zitten dicht bij elkaar. Onvatbaar voor wratziekte; het
loof wordt, meer dan de knollen, door phytophthora aangetast; re
sistentie tegen kringerigheid goed.
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149. Present aardappel. — * — Kweeker: G. Veenhuizen, Sappe
nneer. Geelvleezige, matig opbrengende consumptie-aardappel, rijpt
iets voor Eigenheimer. Het loof is donkergroen, glanzend, met bruine
stengels; de knollen zitten eenigszins verspreid ta den grond, zijn
rond met vrij diepe oogen. Smaak en duurzaamheid goed. Niet on
vatbaar voor wratziekte; het loof wordt sterk, de knollen minder
door phytophthora aangetast.
445. Groote witte groenkraag voederbiet, sel» Roodzoon. Kweeker:
Fa. P. Bood & Zoon, Bovenkarspel. Niet zeer gelijkvormige, witvleezige groenkraagbiet, iets kort van vorm met vrij stomp worteleinde;
tamelijk vertakt, vleesch vast; het forsche, opgaande loof is wat
onegaal. Gehaltegroep 16.
163. Ovana-voederbiet. Kweker: Gustav -Jaensch, Gr. Möringen»
Duitschland. Korte, dikke witte groenkraagbiet met spitsen voet;
egaal model. Vleesch vast en iets geelachtig. Loof mooi en flink ont
wikkeld. Gehaltegroep 16.
446. Rosakraag-voederbiet. Kweeker: Fa. Zwaan en van der Mo
len, Voorburg (Zh.). Witte, lange, spitspuntige biet met lichttot donkerrose kop en eenigszins onregelmatig, nogal fijn loof. Wor
tel tamelijk uniform, vleesch wit en vrij vast. Gehaltegroep 16.
321. Feragis voederbiet. Kweeker: Fa. Rabbethge & Giesecke,
Ktein-Wanzleben, Duitschland. Bijna ronde, paarsachtige roodei biet
met eenige neiging tot insnoering. Kop breed, voet rond; vleesch vrij
vast, soms rood aangeloopen. Loof mooi, egaal, plat. Gehaltegroep 14.
320. Tentonia-voederbiet. Kweeker: Gustav Jaensch, Gr. Mö
ringen, Duitschland. Iets kleine, korte, geel- tot oranjekleurige Barresvorm met vrij spitsen voet. Geelachtig, tamelijk vast vleesch. iets
laat rijp; vrij forsch loof. Gehaltegroep 14.
441. Barres Strynö V voederbiet. Kweeker: R. Nielsen Kold, StrSnö
(Denemarken). Geel- tot oranjekleurige, ovale, niet zeer regelmatig
gevormde biet met half spitsen voet en tamelijk vast. wit vleesch.
Vroegrijpend. Flink ontwikkelend loof. Gehaltegroep 12.
442. Barres Sludstrup voederbiet sel. Zwaanmolen. Kweeker: Fa.
Zwaan en van der Molen, Voorburg (Zh.). Mooi gevormde* geel- tot
oranjekleurige, langwerpige, van onder iets toegespitste Barresbiet;
vleesch iets geelachtig en vrij vast. Gehaltegroep 12,
443. Barres Ferritslev voederbiet sei. Zw. & de W. Kweeker: Fa.
Zwaan & de Wiljes, Scheemda. Oranjekleurige, gelijkmatig gevormde,
spits toeloopende, ovale biet me ets grof en voos vleesch en fijne
kop. Loof opgericht, iets Eckende, feraehtig. GehaUogroep 12.
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440. Bruëlis voederbiet. Kweekeï: A. v. d. Have, Kapelle bö Goes.
Stérk varieerende, Barresvorttlige biet met vrij grooten kop en spitsen
Voet: tamelijk vast, wit vleesch en oranjegele schil. Loof Barresachtig, vrij sterk ontwikkeld en hoog opgaand, Gehaltegroèp 1&
444. Gele Eckendorfer voederbiet, seL Roodzoon. Kweeker: Fa. P.
Rood en Zoon, Bovénkarspel. Lichtgeel- tot oranjekleurige, vrij
onegaal gevormde, matig groote biet met iets geelachtig vleesch en
vrJJ veel, eenigszins grof, loof. GehaltegrOep 12.
,s
SILO-MAIS. In 1928 is een begin gemaakt met beproeving van
diverse maïsrassen voor silage-doeleinden. Uit buitenlandsche proef
nemingen zou volgen dat de hier te lande voor dit doel meest ge
bezigde paardetandmaïs wegens te hoog watergehalte minder ge
schikt is dan enkele vroeger rijpende rassen die een minstens even
groote hoeveelheid voedingsstoffen produceeren, hoewel ze te velde
niet zoo veel vertooning maken. De proeven van het gunstige jaar
1928 bevestigen deze buitenlandsche ervaringen nog niet, doch eerst
een langdurige reeks van onderzoekingen kan hieromtrent méér
zekerheid geven. Inmiddels hebben wij uit een vrij groot aantal bui
tenlandsche rassen beste vertegenwoordigers kunnen uitkiezen, die
thans onder verschillende omstandigheden worden beproefd naast
de laatrijpe 451. Virginia paardetandmaïs. Het zijn:
452. Gelber Badischer Landmaïs, die middclvroeg rjjpt en
453. Maïs Jaune des Landes. Kweeker: Fa. Vilmorin-Andrieux,
Verrières-le-Buisson, Frankrijk. Dit ras is zeer vroeg rijp.
zy, die in 1930 proeven met maïs wenscben te nemen, worden ver
zocht door middel van hun landbouwconsulent of landbouworgani
satie met het I.vP. in verbinding te treden*
906. Z & de W Hollandia Westerwoldsch raaigras. — i- — Kweeksr: N.T. Zwaan & de Wiljes Zaadteelt en Zaadhandel, Scheemda.
Bladrtfk, vroeg ontwikkelend.
306. Z & de W Holland!» Hoog Zwenkgras. Kweeker als boven.
Bladrijk en laatbloeiend.
307. Z & de W. Hollandia Engclsch raaigras. Kweeker als boven.
Bladrijk, laat in de aar sÄ«SL ^ • • >• 1
(Het was niet mogelijk over de eigenschappen der vermelde gras
rassen voldoende gegevens te verzamelen. Gehoopt wordt dat de op
richting van een graslandinstituut de middelen zal scheppen ' voöj'
dergelijk Onderzoek. Intusschen houd ik mij voortdurend aanbevolen
voor mededeelingen omtrent ervaringen uit de practijk.)
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«ö. Van de lijst afgevoerde rassen.

Jaar, waarin afgevoerd
Millioen m tarwe . .
1928
Mansholt's witte dikkoptarwe 1
1925
Mansholt's Japhet Zomertarwe
1929
Svalöf's Pantser ïï tarwe
1925
Matador tarwe
1928
Svalöf's Pantser Hl tarwe
1928
Svalöf's Bidder tarwe
1928
Strnbe's Dikkoptarwe
1927
Strnbe's Generaal v. Stockentarwe . . . . . . . . 1928
Weibull's Standard tarwe
1928
Strobe's Schtanstedter «nnertarwe . .
. . . 192#
Bocumer wintergerst
.
1929
Svalöf's Zwanenhalsgerst
1927
50. Heli's Frankengerst BI
1927
51. Germania Zomergerst
1928
52. H X C wintergerst
1927
54. Svalöf's Pantser rogge
1928
55. Böhlendorf er rogge
1928
58. Svalöf's Koningshaver
1926
57. Svalöf's Kroonhaver
1925
58. Svalöf's Groot Mogol haver
. 1926
59. v. Lochow's gele haver 9a
1927
75. Hylkema's Triomf haver
1928
83. van Cittershaver
1920
86. v. Lochow's gele haver
192?
62. Lngdtma tuinboon
1925
92. v. Lochow's blauwbloeivlas stam 7
. 192?
108. Granovlas
. .... 1929
64. Vada Koolzaad
1928
65. Zaadhoudende karwQ van Dr. Zjjlstra . . .... 1927
66. Albion Mosterd
1929
99. Element aardappel
. 1926
101. Xrenctria-aardappel
1927
3.
4.
6.
29.
43.
47.
48.
76.
77.
89.
84.
9.
11.

Overzicht der eigenschappen in tabelvorm.
In de volgende tabellen wordt getracht de voornaamste eigen
schappen in cijfers uit te drukken. Deze cijfers hebben vooral een
vergelijkende beteekenis (zie de inleiding dezer rassenlijst).
Een hoog cijfer beteekent in 't algemeen goed, lang, vroeg, enz.;
men zie verder de toelichtingen, die bij elk tabelletje gegeven zijn,
AARDAPPELTABEL.
Regel 1
: K = klei; Z = zand; V = dalgrond (veen
koloniaal) ; Hoofdletter = veel verbouwd;
letters in volgorde van belangrijkheid.
2, 3, 15, 16 en 17: 10 = zeer goed; 1 = zeer slecht.
„ 4
: 10 = zeer vroeg; 1 = zeer laat.
5 en 7
: 10 = zeer groot; 1 = zeer klein.
„6
: 10 = zeer dicht om den stam; 1 = zeer
•
verspreid.
„8
: 10 = zeer veel poters en kriel in het veld
gewas.
„ B
: 1 = rond; 6 = ovaal; 10 = lang.
„10
: w = wit; g = geel; b — blauw; r = rood;
p = paars; 1 = licht; s = schubbig.
„11
: 10 = geel; 1 = wit.
12
: 10 = zeer vlak; 1 = zeer diep.
„ 13 en 14
: 10 = zeer hoog; 1 = zeer laag.
„ 18
: letters in volgorde van belangrijkheid; O
= consumptie; P = fabriek; E = export.
„ 19—34
: 10 = "zeer resistent; 1 = zeer vatbaar.
In regel 20, 21 en 22 (bladrol, licht mozaïek en grof mozaïek) is
door een vet cijfer aangegeven, dat de ziekte schadelijk is; door een
cursief cijfer, dat de ziekte de plant zeer sterk beschadigt.
Tegen aaltjesziekte (regel 29) is geen gradueele resistentie der
rassen bekend; hier worden dus alleen gebruikt de cijfers 1 voor
vatbaar en 9 voor resistent.

1. Verbreiding
2. Loofontwikkeling
3. Sterkte van het pootgoed
4. Vroegrijpheid
5. Aantal knollen per plant
6. Verspreiding der knollen
7. Grootte der knollen
8. Verhouding poters en kriel
9. Vorm van den knol
10. Kleur van den schil
XI. Kleur van het vleesch
12. Diepte van oogen en navel
13. Opbrengst
14. Zetmeelgehalte
15. Duurzaamheid
16. Smaak
17. Kookeigenschappen
18. Bestemming
19.
Onderzeeërvorming
20.
Bladrol
21.
Licht mozaïek
22.
Grof mozaïek
23.
Aucubabont
24.
Stippelstreep
25.
Zwartbeenigheid
26.
Rhizoctonia
Phytophthora in het blad
27.
Phytophthora in den knol
28.
29.
Aaltjes
Wratziekte
30.
Kringerigheid
31.
Blauw worden
32.
Holle knollen
33.
Schurft
34.
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K = Kweeker, Vk = Voortkweeker, Vm = Vermeerderaar.
A = Handelaar, Importeur, Agent enz. Vet gedrukt zijn de namen
van hen, die origineel zaad of pootgoed verkoopen.
AARDAPPELS.
A 31 Eersteling. K onbekend
23
A 32 Eigenheimer -fr. K, Vm en A: G. Veenhuizen te Sappe
nneer. Vm: nog 14 bedrijven in de prov. Groningen . 23
A 33 Zeeuwsche blauwe. K onbekend
23
A 34 Industrie. K en A: Modrow te Gwisdzyn (Pruisen) . . 24
A 35 Bravo. K en A: G. Veenhuizen te Sappemeer . . . 24
A 36 Thorbecke + . K en A: G. Veenhuizen te Sappemeer.
Vm: J. Slim te Borgercompagnie; M. de Lange te
Nieuwe-Compagnie; D. Bouwman te Slochteren; B.
Slim, P. Panman te Tripscompagnie
25
A 37 Roode Star i. K, Vm en A: G. Veenhuizen te Sappemeer. Vm: G. Heeringa te Harkstede; P. Huisman te
Noordbroek; H. Bazuin te Zuidbroek
25
B 68 B'ntïe. K: K. L. de Vries te Suameer
31
A 69 Triumf. K, Vm en A: H. B. Veerkamp, Nieuwe Compagnie 25
B 70 Kampioen t. K en A: G. Veenhuizen te Sappemeer.
Vm: P. Plik Hzn, B. Slim, J. Slim te Borgercom
pagnie; H. Tonkens te Stoothorn; H. Boerland te
Zuidbroek
31
B 94 Alpha. K: Dr. J. C. Dorst, consulent voor de planten
veredeling v. d. F. Mij. v. Landbouw. A: Z. P. C. te
Leeuwarden
31
B 95 Bevelander -k. K: F. de Groene, landbouwkundige bi} de
Maatschappij de Wilhelminapolder bij Goes. Vm en
A: Mjj. Wilhelminapolder bij Goes
32
B 341 Jubileum +. K, Vm en A: G. Veenhuizen te Sappemeer.
Vm: L. Holtjer te Noordbroek; D. H. Bouwman, J. de
Vries te Sappemeer; H. Freye te Slochteren; P. Pauman te Tripscompagnie
32
C 322 Albion +. K en A: G. Veenhuizen te Sappemeer. Vm:
D. Bouwman te Slochteren; H. Tonkens te Stootshorn; H- Boerland te Zuidbrœk
,
• , , , , il
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C 97 Monoeraat -t. K, Vm en A: H. B. Veerkamp te Nieuwe
Compagnie
41
C 98 Energie i*. K en A: G. Veenhuizen te Sappemeer. Vm:
J. v. Dam te Tripscompagnie
42
O 151 Robijn ir. K en A: G. Veenhuizen te Sappemeer. Vm:
P. Panman te Tripscompagnie
42
C 442 Noordeling *. K, Vm en A: G. S. Mulder te Warffum . 42
C 100 Parnassia. K en A: K. v. Kameke te Streckcnthin
(Duitschland)
;—„ .... 42
O 428 Alma *. K: P. Sneeuw, leeraar a. d. Rijkslandbouwwinterschool te Veendam. Vm: Proefboerderü v. d.
V.B.B. te Borgercompagnie. A: Veenkoloniale Boeren
bond (V.B.B.) te Veendam
42
C 429 Bato i-. K, Vm en A als van Alma
43
C 344 Populair -t. K en A: G. Vvenhuizen te Sappemeer. Vm:
L. Holtjes te Noordbroek; J. de Vries te Sappemeer;
D. Bouwman te Slochteren; Th. Broekema, P. Panman
te Tripscompagnie; H. Boerland te Zuidbroek
43
C 148 Ideaal t. K, Vm en A: G. Veenhuizen te Sappemeer.
Vm: nog op tien bedrijven in de prov. Groningen . 43
C 434 Hollandia. K en A: R. J. de Vroome te Boven-Smilde . 43
C 149 Present i-. K en A: G. Veenhuizen te Sappemeer. Vm:
op tien bedrijven in de provincie Groningen .
44
D 101 Trenctria
. .
46
D 99 Element
46
Tabel van afstamming enz. der aardappelrassen ...
9 en 10
Tabel van eenige eigenschappen der aardappelrassen
. .
47 -49
BIETEN.
B 72 Kirsche's Ideal Voederbiet. K: Dr. A. Kirsche te
Trautzschen bij Leipzig, Duitschland
36
B 152 Eureka groenkraag biet T. K: A. v. d. Have te Ka
pelle bij Goes. A: Fa. Ä, J. v. d. Have te Kapelle bij
Goes
36
C 445 Groote Witte Groenkraag voederbiet set Rooti/.oon. K en
A: N,V. P. Rood Zoon te Bovenkarspel , .
, . 44
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C 163 Ovana voederbiet. K: Gustav Jaensch te Gr. Moringen,
Duitschland. A: Fa. J. Joordens te Venlo-Blerick .
C 446 Rosakraag voederbiet. K en A: N.V. Zwaan en van der
Molen te Voorburg (Z.-H)
C 321 Peragis voederbiet. K: Peragis Saatzucht G. m. b. H. te
Berlijn op het bedrijf te Klein Wanzleben. A: Fa, G.
Goyarts & Zonen te Koosendaal (N.-Br.) . . . .
C 320 Teutonia voederbiet. K: Gustav Jaensch te Gr. Morin
gen, Duitschland. A: Fa. J. Joordens te Venlo-BIerick
e 441 Barres Strynö voederbiet. K. B. Nielsen Kold te Strynö,
Denemarken. Vm en A: Dr. B. 3. Mansholt te Westpolder (Gr.)
C 442 Barres Sludstrup voederbiet sel. Zwaanmolen. K en A:
N.V. Zwaan en van der Molen te Voorburg (Z.-H.) .
C 443 Barres Ferritslev voederbiet sel. Zw. en de W. K en A:
Fa. Zwaan en de Wiljes te Scheemda (Gr.) .
C 449 Bruëlis voederbiet. K: A. v. d. Have te Kapelle bij Goes.
A: Fa. D. J. v. d. Have te Kapelle by Goes....
C 444 Gele Eckenworfer voederbiet seL Roodzoon. K en A:
Fa. P. Bood en Zoon te Bovenkarspel
Resultaten van den „Voederbieten-wedstrijd" . . . .34 en
Tabel afstamming enz. van de voederbieten-rassen . . . .
Tabal van eenige eigenschappen der voederbieten-rassen . .
BLAUWMAANZAAD.
B 162 Mansholt's blauwmaanzaad i*. K, Vm en A: Dr. B. J.
Mansholt te Westpolder (Gr.)
B 67 Zaza blauwmaanzaad +. K: het I. v. P. te Wageningen.
Vm en A: M. J. Zandt, Kweekbedrgf, Boodeschool
Tabel van afstamming enz. der blauwmaanzaadrassen .
BOONEN.
A 24 Waalsche boon (landras)
A 25 Mansholt's wierboon t. K: J. H. Mansholt. Vk, Vm en
A: Dr. K. J. Mansholt te Westpolder (Gr.) . . .
A 28 Paardeboon (tendras)
4 27 Duiveboon (landras)

87

44
44
44
44
44
44
44
45
45
35
10
35
31
31
10

22

24
24
24

tl
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B 302 Aka bruine boon. K, Vm en A: Ir. C. Koopman te Zie
rikzee
B 303 Beka bruine boon -t. K, Vm en A: Ir. C. Koopman te
Zierikzee
B 304 Ceka bruine boon +. K, Vm en A: Ir. C. Koopman te
Zierikzee. Vm: P. Krepel te Bruinisse; J. Koopman,
J. Onderdak te Zierikzee
C 323 Waalsche boon Adrie. K: Dr. J. C. Dorst, consulent voor
de plantenveredeling bij de Pr. _MJj. v. Landbouw te
Leeuwarden. A: Z.P.C., dir. J. B-kiüs te Leeuwarden.
C 447 Bierumer Waalsche boon. K, Vm en A: U. Wiersema te
Bierum (Gr.)
C 424 Mimi duiveboon +. K: het I. v. P. te Waçeningen. Vm:
N. Koppes te Wierinarerwaard. A: Zaaizaadtelersvereen.
Z.A.P. te Anna Paulowna .
. . .
C 433 Niki duivcboon i. K en Vm: N. Koppes te Wieringerwaard. A: Zaaizaadtelersvereeniging Z.A.P. te Anna
Paulowna
C 63 Major bruine boon -t. K: Prof. ir. H. K. H. A. Mayer
Gmelin, hoogleeraar aan de landbouwhoogeschool te
Wageningen. Vk, Vm en A: A. Sinke te Kloetinge .
D 62 Lugduna tuinboon
Tafel van afstamming enz. der boonenrassen . .
ERWTEN.
A 21 Mansholts Kortstroo groene erwt ir. K: J. H. Mansholt. Vk, Vm en A: Dr. R. J. Mansholt te Westpolder
A 22 Mansholt'» gekruiste extra korte groene erwt +. K, Vm
en A: Dr. R. J. Mansholt te WestpoMer (Gr.). Vm:
J. K. Sijpkens te Homhuizen; L. W. v. Nieuwenhuyzen
& Zn. te Steenbergen-Sas; C. v. Hoorn, R. J. Loots te
Vierhuizen; M. Dijkhuis, M. D. Louwes, M. J. Zijlma
te Westpolder
A 156 Hylkema's Uniea erwt i , K: P. J. Hylkema te Mensingeweer. Vm: N.V. Mensingeweer-Maarslsg. A: N.V.
landbouwbureau Bf. Wicrsum te Groningen , , ,

29
30
30
40
40
40
40
40
46
11

21

21

II
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A 23 Mansholts Kortstroo schokkererwt -k. K, Vm en A: Dr.
II. J. Mansholt te Westpolder (Gr.). Vm: J. A. van
Nieuwenhuyzen te Achthuizen
.21
A 106 Koopman's Glory schokkererwt ±. K, Vm en A: Ir. C.
Koopman te Zierikzee. Vm: J. Koopman te Zierikzee 22
B 61 Mansholt's Fletumer rozijnerwt -t. K, Vm en A: Dr. R.
J. Mansholt te Westpolder (Gr.)
29
B 430 Mansholt's plukerwt *. K, Vm en A: Dr. R. J. Mansholt te Westpolder (Gr.). Vm: K. Smit te Westpolder 29
C 90 Mansholt's Kortstroo vale Capuc«ner ir. K, Vm en A:
D r . R . J . M a n s h o l t t e W e s t p o l d e r ( G r . ) . . . . 40
C 60 Elsnia Schokkererwt i-. K: J. P. Wiersma te Leeuwarden.
Vm en A: Ypey-Wiersma, Elsma-Stats te Ferwerd . 40
Tabel van de afstamming enz. der erwtenrassen . . . 11 en 12
T a b e l v a n e e n i g e e i g e n s c h a p p e n d e r e r w t e n r a s s e n . . . . 50
GERST.
A 7 Mansholt's Fletumer Wintergerst -t. K, Vm en A: Dr.
R. J. Mansholt te Westpolder (Gr.)
18
A 8 Mansholt's Wintergerst II i r . K: J. H. Mansholt. Vk,
Vm en A: Dr. R. J. Mansholt te Westpolder (Gr.)
18
A 53 Vindicat wintergerst -t. K: het I« v. P te Wageningen.
Vm en A: M. J. Zandt, Kweekbedröf, Roodeschool . 18
A 10 Svalöf's Goudgerst ir. K: Zweedsehe zaaizaadvereeniSvalöf. Vm: Zweedsehe zaaizaadmaatschappij, Svalöf. A: N.V. Landbouwbureau M. Wiersum, Groningen 18
19
A 12 Svalöf's Princessegerst t. Als A 10
B 160 Bigo zomergerst -fr. K: Ir. C. Stevens, Rükslandbouwconsulent te Goes. Vk, Vm en A: A. Dommisse te Bigg e k e r k e . V m : A b r . J a n s e t e B i g g e k e r k e . . . . 28
C 73 Minister Ruys zomergerst. K: het I. v. P. te Wageningen.
Vm en A: M. J. Zandt, Kweekbedrijf te Roodeschool . 39
C 138 Svalöf's Zegegerst. K: Zweedsehe Zaaizaadvereen., Svalöf. Vm: Zweedsehe Zaaizaad mij., Svalöf. A: N.V.
Landbouwbureau M. Wiersum te Groningen
.
39
O 450 Svalöfs Princessegerst II. K, Vm en A als van C 138 . 39
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D 52
D 50
D 11
D 51
D 9
Tabel
Tabel
C 305
C 306
C 307
Tabel
A 15
A 16
A 17
A 18
A 19
A 20
B 105

H x C wintergerst
Well's Frankengerst Hl
Svalöf's Zwanenhalsgerst
Germania zomergerst
Bocumer wintergerst
van de afstamming enz. der gerstrassen
van eenige eigenschappen der gerstrassen
GRASSEN.
Hollandia Westerwoldsch raaigras r. K, Vm en A: N.V.
Zwaan en de Wiljes te Scheemda (Gr.) ....
Hollandia Hoog zwenkgras. K en A: N.V. Zwaan en de
Wiljes te Scheemda (Gr.)
Hollandia Engelsch raaigras. Ken A: N.V. Zwaan en de
Wiljes te Scheemda (Gr.) . . ~T~van de afstamming enz. der grasrassen
HAVER.
Svalöf's Zegehaver +. K: Zweedsche Zaaizaadvereen.,
Svalöf. Vm: Zweedsche Zaalzaad mij., Svalöf. A: N.V.
Landbouwbureau M. Wicrsnm te Groningen . . .
Mansholt'« haver IH *. K: J. H. Mansholt. Vk, Vm en
A: Dr. R. J. Mansholt te Westpolder (Gr.). Vm: J. K.
SUpkens te Homhulzen ; R. J. Loots te Vierhuizen .
Mansholts haver IIb t. K en A: Dr. R. J. Mansholt te
Westpolder (Gr.). Vm: K. Smit te Westpolder ...
Manshoit'g haver I t. K, Vm en A: Dr. R. J. Mansholt
te Westpolder (Gr.)
Svalöf's Gouden regen haver -t. K: Zweedsche zaai
zaadvereen., Svalöf. Vm: Zweedsche zaaizaadmij., Sva
löf. A: N.V. Landbouwbureau M. Wiersum, Groningen
Zwarte Presidenthaver (landras). In stand gehouden on
der controle van den V.V.B. A: Veenkoloniale Boeren
bond, Veendam
Svalöf's Orionhaver II. K: Zweedsche zaaizaadvereen.,
Svalöf. Vm: Zweedsche zaaizaadmij, Svalöf. A: N.V.
Landbouwbureau M. Wiersum, Groningen . . .

46
46
46
46
46
12
52

45
45
45
12

19
20
20
20
20
21
29
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B 84 Strobe's Schlanstedter haver. K: F. Strube, Schlanstedt.
Vk: Saatzuchtwirtschaft Fr. Strube-Schlanstedt, G.
m. b. H. A: voor Zuidh.: J. v. d. Heuvel, Numansdorp; voor Zeeland: H. v. Dis, Fijnaart; voor Gronin
gen: B. C. Aigra, Stiens
29
C 112 Weibull's Echo haver. K: Dr. W. Weibull, Landskrona
(Zweden). A: fa W. Weibull, Landskrona (Zweden) . 40
C 85 Hylkema's Recordhaver •*-. K: P. J. Hylkema, Mensingeweer. Vm: N.V. Mensingeweer-Maarslag. A: N.V.
Landbouwbureau M. Wiersum, Groningen . . . . 40
C 87 Kirsche's gele haver. K: Dr. A. Kirsche, Trautzschen
by Leipzig (Duitschl.) . . . . . . . . . 40
0 79 Svalörs Sterhaver. K: Zweedsche zaaizaadvereen., Svalöf. Vm: Zweedsche zaaizaadmij, Svalöf. A: N.V. Land
bouwbureau M. Wiersnm, Groningen .
.
. 40
D 57 Svalöf's Kroonhaver
46
D 58 Svalöf's Groot Mogolhaver
46
D 56 Svalöf's Koningshaver
46
D 86 v. Lochow's gele haver
.46
D 59 v. Lochow's gele haver 9a
46
D 75 Hylkema's Triumfhaver
46
D 83 van Cittershaver
46
Tabel van de afstamming en* der haverrassen
13
Tabel van eenige eigenschappen der haverrassen . . . ' . . 51
KANARIEZAAD.

B 74 Premier kanariezaad +. K: Prof. Ir. C. Broekema, Wa-

geningen. Vk, Vm en A: J. Buiskool, Winschoten .
Afstemming enz. van Premier kanariezaad

28
13

KAR WIJ.
A 30 Mansholt's karwü -t. K, Vm en A: Dr. R. J. Mansholt,
Westpolder (Gr.)
D 65 Zaadhoudende karwü van Dr. Zylstra
Afstamming enz. van Mansholt's karwij

23
46
13

62
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«
KLAVER.
A 41 Roosendaalsche roode klaver +. A: Vereenig'ng voor
den verkoop van echt Roosendaalsch klaverzaad „De
Klaverbloem" te Roosendaal (N.-Br.)
A 42 Limburgsche Maasklaver +. A: Secretariaat Limb. Land
en Tuinbouwbond. Landbouwhuis, Roermond .
A 440 Brabantsche roode klaver
A 104 Inlandsche witte klaver
Tabel van de afstamming enz. der klaverrassen ... 13 en
B 436
B 437
B 438
Tabel

KOOLRAPEN.
Born's Friesche koolraap. K en A: _F, H. Bom, Berliknm (Fr.)
~~
Koolraap Hof man's gele reuzen, sel. Roodzoon. K en A:
fa. P. Rood en Zoon, Bovenkarspel . . . . . .
Wilhelmsburger Koolraap Otoftegaardstam. K: Deensche
zaaizaadvereeniging (D.L.F.), RoskiMs (Denemarken).
A: Hertz' Frökompagni, Kopenhagen
van de afstamming der koolraap-rassen . . . .

26

26
26
26

14

36
36
37
14

KOOLZAAD.
A 28 Mansholt's Hamburger Koolzaad -t. K, Vm en A: Dr.
R. J. Mansholt, Westpolder (Gr.)
D 64 Vada koolzaad
Afstamming enz. van Hamburger koolzaad

22

46
14

MAIS.
C 451 Virgixüa-paardetandmaïs. A: fa D. J. van der Have,
Kapelle bij Goes
C 452 Gelber Badischer Landmaïs. A: Saatstelle der Deutschen
Landwirtschafts Gesellschaft (D.L.G.), Berlijn S.W. 11,
Dessauerstrasse 14
C 453 Maïs Jaune des Landes. K en A: fa Vilmorin-Andiïeux
e t Cie, Verrières-Ie-Buisson (Frankrijk) . . . .
Tabel van de afstamming enz. der maïsrassen

45
45
45
14

INHOUDSOPGAVE.
MOSTERD.
B 161 Mansholts Gele mosterd -k. K, Vm en A: Dr. R. J.
Mansholt, Westpolder (Gr.)
D 66 Albion mosterd
Afstamming enz. van Mansholt'« gele mostsrd
ROGGE.
A 13 von Lochow*s Petkuser winterrogge ir. K: F. von Lü
chow, Petkus (Duitschland). Vk: Kommanditgesell
schaft P. von Lochow, Petkus (Duitschland). Vm: A.
G. Kröller Jr.. Harskamp*. Vm: Mij. v. d. Griendt's
Landexploitatie te Grlendtsveen : G. Osterhaus, te
Neede; H. B. Veerkamp te Nieuwe Compagnie; Dr. Th.
Oudemans te Putten (Gld.) ; Landgoed de Eese te
Steenwijk; J. Wolthuis, J. O. Wo'thuis te Vroomshoop;
J. Bos Kzn. te Wildervank. Ar Centraal Bureau uit het
Ned. Landbouwcomité, Haringvliet 100, Rotterdam .
A 14 von Lochow's Petkuser zomerrogge. K: P. von Lochow,
Petkus (Duitschland). Vk: Kommanditgesellschaft P.
von Lochow, Petkus (Duitschland). A: Centraal Bu
reau uit het Nederlandsch Landbouwcomité, Haring
vliet 10Ö, Rotterdam
B 88 Kirsche's Staalrogge. K: Dr. A. Kirsche, Trautzschen bij
Leipzig
. . .
B 89 Kroonrogge T. K: W. J. Heemstra, Rijkstuinbouwconsulent, Groningen. Vm: Landgoed „Oosthalen" te
Hooghalen; J. Witteveen, Dennenoord, Zuidlaren. A:
N.V. Landbouwbureau M. Wiersum, Groningen
. .
B 3« Ottersumsche rogge. A: Limburgsche Land- en Tuinbouwbond (LX.T.B.), Landbouwhuis, Roermond . .
D 55 Buhlendorfer rogge
D 54 Svalöf's Pantserrogge
Tabel van de afstamming enz. der roggerassen
Tabel van eenige eigenschappen der roggerassen

63

31
46
14

19

19
28

29
29
46
46
14
52

* Deze levert élite zaad af aan de andere vermeerderaars; het
stamzaad wordt hem vanuit Petkus geleverd.
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A

A
A
A
B

B

B

B
B
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TARWE.
1 Wilhelmina tarwe -t. K: Prof. dr. L. Broekema, oud" hoogleeraar aan de landbouwhoogeschool te Wagenin
gen. Vk: het I. v. P., Wageningen. Vm en A: Maat
schappij de Wilhelminapolder bö Goes; P. Scheele de
Putter te Bieaelinge; Zaaizaadtelersvereeniging „Anna
Paulowna" (Z.A.P.) te Anna-Paulowna; Zaaizaadtelersvereeniging „Waard en Groet" te Kolhorn; M. J.
Zandt, Kweekbedrijf te Eoodeschool
17
2 Imperiaal IIa tarwe i. K: het I. v. P., Wageningen.
Vm en A: G. C. v. Balen Blanken te Anna Paulowna 17
5 Mansholts witte dikkoptarwe III •*. K, Vm en A: Dr.
R. J. Mansholt, Westpolder (Gr.). Vm: H. D. Louwes
te Westpolder
17
82 Mansholts van Hoek Zomertarwe t'. K, Vm en A: Dr.
R. J. Mansholt, Westpolder (Gr.). Vm: J. K. Sypkens
te Hornhuizen; M. Dijkhuis, K. Smit te Westpolder . 18
44 Algebra tarwe t. K: Prof. dr. L. Broekema, oud-hoog
leeraar aan de landbouwhoogeschool te Wageningen ;
Vk: het I. v. P. te Wageningen. Vm en A: H. L. Vogel
te Goedereede en P. Voogd te Goedereede . . . . 27
45 Emma tarwe x. K: Prof. dr. L. Broekema, oud-hoogleeraar aan de Landbouwhoogeschool, Wageningen.
Vk: het I. v. P., Wageningen. Vm en A: J. P. Bos,
Wehe
27
46 W X E P tarwe 1r. K: Prof. dr. L. Broekema, oud-hoogleeraar aan de Landbouwhoogeschool, Wageningen.
Vk: het I. v. P., Wageningen. Vm en A: Mij. de Wilhelminapolder bö Goes
,27
78 Hylkema's Victoria tarwe t. K: P. J. Hylkema, Mensingeweer. Vm: N.V. Mensingeweer-Maarslag. A. N.V.
Landbouwbureau M. Wiersum» Groningen
. . 27
81 Jacob Cats tarwe t. K: Prof. dr. L. Broekema, oudhoogleeraar aan de landbouwhoogeschool, Wageningen.
K, Vm en A: Ir. C. Koopman, Zierikzee. Vm: J. Delst,
J. Koopman, J. Onderdyk te Zierikzee
28
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G 49 Kruisingsangeltarwe ~t. K: Prof. ir. H. K. H. A. Mayer
Gmelin, hoogleeraar aan de landbouwhoogeschool, Wageningen. Vm: Gebr. de Vriese, Kloetinge, A: A. v. d.
Have, Kapelle bij Goes
38
C 312 Trifoliumtarwe. K en A: Deensche Zaadteeltmaatschappij (Dansk Fröavls Kompagni) „Trifolium", Kopen
hagen
38
C 158 Svalöf's Kroontarwe. K: Zweedsche Zaaizaadvereen.,
Svalöf. Vm: Zweedsche Zaaizaadver., Svalöf. A: N.V.
Landbouwbureau M. Wiersum, Groningen ... 38
C 113 Krafft's Siegerländer tarwe. K: C. Krafft, Buir (Duitschland). A: Saatstelle des Rheinischen Bauernvereins,
Altenbergerstrasze 12, Keulen
38
C 159 Wageninger tarwe -fr. K: Prof. ir. H. K. H. A. Mayer
Gmelin, hoogleeraar aan de landbouwhoogeschool te
Wageningen. Vm: J. H. Onderdijk te Coljjnsplaat;
C. Gebuis te Middelharnis. A: A. v. d. Have, Kapelle
bij Goes
38
C 301 Waard en Groet tarwe -t. K: Ir. S. Smeding, directeur
der Rijkslandbouwwinterschool te Schagen. Vk en A:
Zaaizaadtelersvereen. „Waard en Groet" te Kolhorn.
V m : J. Blaauwboer, Kolhom . . . . . . . 3 8
C 308 Svalöf's Staaltarwe. K: Zweedsche Zaaizaadvereen., Sva
löf. A: N.V. Landbouwbureau M. Wiersum, Groningen 38
C 425 Robusta tarwe *. K: Prof. ir. H. K. H. A. Mayer Gmelin,
hoogleeraar aan de landbouwhoogeschool te Wageningen. Vm: 3. Slis Dzn. te Middelharnis; H. van
Iwaarden, Wolf aartsdijk. A: A. v. d. Have, Kapelle
bö Goes .
38
D 4 Mansholt's witte dikkop tarwe I
48
D 29 Svalöf's Pantser II tarwe
46
D 84 Strobe's Schlanstedter zomertarwe
46
D 76 Strube's Dikkoptarwe
46
D 43 Matadortarwe
46
D 3 Millloen ni tarwe
48
Q: 77 Strube's General v. Stockentarwe
48

66
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D 47 Svalöf's Pantser III tarwe
46
D 48 Svalöf's Riddertarwe
46
D 80 Weibull's Standardtarwe
46
Tabel van de afstamming, enz. der tarwerassen .
15
Tabel van eenige eigenschappen der tarwerassen .
53
UIEN.
B 423 Peryka-ui. K en A: Ir. C. Koopman, Zierikzee .
37
Afstamming, enz. van de Peryka-ui
15
VLAS.
B 93 Alba vlas. K: Dr. J. C. Dorst, consulent voor de planten
veredeling van de Fr .M.V.L., Leeuwarden. A: de Z.P.C., >
directeur J. Bekius, Leeuwarden
. . .
. . 30
B 109 Almenum vlas t. K, Vm en A: Fa. W. C. Postma, Har
30
lingen. Vm op een 15-tal bedrijven fn "Friesland .
B 153 Hylkema's ExceBo vlas i-. K: P. J. Hylkema, Mensingeweer-Maarslag. A: N.V. Landbouwbureau M. Wier30
sum, Groningen
B 310 Svalö'fs Herkules vlas. K: Zweedsche Zaaizaadvereen.,
Svalöf. Vm: Zweedsche Zaaizaadver., Svalöf. A: N.V.
L a n d b o u w b u r e a u M . W i e r s u m , G r o n i n g e n . . . . 30
B 311 Svalöf's Blentla vlas. K: Zweedsche Zaaizaadver., Sva
löf. Vm: Zweedsche Zaaizaadver., Svalöf. A: N.V.
L a n d b o u w b u r e a u M . W i e r s u m , G r o n i n g e n . . . . 30
B 309 Texala vlas *. K: het I.V.P., Wageningen. Vm en A:
MaatschappQ de Wilhelminapolder b|| Goes; M. J.
Zandt, kwcekbetlrijf te Roodeschool
30
C 325 Bella vlas. K: Dr. 3. C. Dorst, consulent voor de planten
veredeling van de Fr.M.v.L., Leeuwarden. A: de ZJP.C.,
directeur J. Bekius, Leeuwarden
41
C 328 Concordia vlas. K: Dr. J. C. Dorst, consulent voor de
plantenveredeling van de Fr.M.v.L., Leeuwarden. A:
de Z.P.C., directeur J. Bekius, Leenwarden .
41
C 330 Concurrent vlas. K: Dr. J. C. Dorst, consulent voor de
plantenveredeling van de Fr.M.v.L„ Leeuwarden. A:
de Z.P.C., directeur J. Bekius, Leeuwarden .
41
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D 92 v. Lochow's blauwbloei vlas stam 7
46
D 108 Gruno vlas
46
Tabel van de afstamming, enz. der vlasrassen ... 16
Tabel van eenlge eigenschappen der vlasrassen ... 54
WIKKEN.
A 91 Negro-wikken. K en A: Ir. C. Koopman, Zierikzee .
Afstamming, enz. der Negro-wikken

.

22
17

