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SOME INFORMATIONS ABOUT THE CONTENTS OP THIS
LIST OP VARIETIES.
This list of races is meant to give the Dutch fanners information
ibout the various races at their disposal and at the same time serves
is a basis for the inspection of seed crops by the NtA.K. (Netherlands
General Service for seedprop inspection), which Judges and certifies
mly seed of races, mentioned In this list, as far »9 can be proved
that the seed derives from „originär seed, supplied by the breeder.
Therefore the description of every race in this list stated not Only
the origin of the variety, but also mentions the name of the breeder
(K) and the address where original seed can be obtained (H). The
mark — * — means that the breeder himself is under the control
sf the N.A.K., which control is exercised in cooperation with the
Dutch Plantbreeders Association.
In this list the varieties are classified to four categories:
A recommendable ;
' B recommendable for trial;
N New or insufficiently known;
. D Dropped and no longer accepted for feeld inspection.
_ For every crop the races are mentioned more or less in the suc
cession of their importance for practice. With a fat type are printed
those races in rubric A and B, which can be grown under all normal
circumstances, with small type these which are only recommendable
for special circumstances, or not yet sufficiently known.
In the present edition the crops ara found:
Dutch
Wheat
tarwe
Barley
gerst
rogge
Reye
Oats
haver Peas
erwten
: a
Field beans
boonen
Phaseolus beans
bruine en witte boonen
vlas
Flax
Commercial crops
handelsgewassen
g
Canary seed
kanariezaad
koolzaad
Colza seed
karwü
Caraway
mosterd
Musterd
maanzaad
Moon seed

Onions
Potatoes
Sugar beets
Fodder beets
Swedes
Carrots
Turnips
Green fodder crops
non Leguminous
Leguminous
Grasses

uien

aardappels
suikerbieten
voederbieten
koolrapen
wortels
stoppelknollen
voedergewassen
niet vlinderbloemige
vlinderbloemige
grassen
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The short verbal descriptions and characteristics are summarised
at the end of each chapter in a table of figures, which puts the whole
character in a nutshell and makes comparison of various races easy.
Translation of the terms used in these tables is given here: Wheat
(page 28), Barley (page 33), Reye (page 36) and Oats (page 41).
1 Possibility of sowing late.
3 Winterhardiness.
2 Possibility of sowing in spring.
4 Earliness covering of the soil.
5 Earliness of shooting.
6 Richness of foliage.
~—7 Length of straw.
8 Earliness of ripening.
9 Relation kernels: straw (highest figure for much kernels and not
much straw).
10 Seize of the kernel.
11 Marketvalue and quality.
12 Yield of seed.
13 Yield of straw.
14 Resistance against lodging.
15 Resistance against loss of seed (oats: against second growth).
16 Resistance against germinating in the ear.
17 Resistance against yellow rust.
18 Resistance against ustilago.
19 Suitability as covering crop for clover etc. (for wheat: suita
bility for sandy soils).
20 Soil where the race is grown. K = Clay; Z = sand; D = „peat
moss colonies". A capital is used if the race is of consideble importance.

Peas (page 45). Groene erwten = blue peas, Schokkers = morrow^
fats, Capucijner = brown seeded (Pisum arvense).
1 Shortness of straw.
2 Firmness of straw.
3 Poorness of foliage (high figure means little foliage).
4 Earliness of begin flowering.
5 Shortness of period of flowering (high figure: short period).
6 Earliness of ripening.
7 Height of insertion of the pods.
8 Size of the seeds.
9 Roundness (morrowfats: Wrinckledness).
10 Colour.
11 Market value.
12 Suitability for green consumption and conserve.
13 Seedyield.
14 Strawyieldi.
15 Resistance against bad weather.
16 Resistance against Ascochyta.
17 Resistance against Phytomyca albiceps.
Flax (page 51).
1 Earliness of development in spring.
2 Length of straw.
3 Quality of straw.
4 Height of branching.
5 Grade of branching (high figure means few branches).
6 Uniformity.
7 Early ripeness.
8 Relation straw : seed (high figure : much straw, little seed).
9 Yield of straw.
10 Fibre percentage.
11 Quality of fibre.
12 Seedyield.
13 Resistance against wilt (Asterocystis).
14 Resistance against rust (Melampsora).
15 Resistance against Botrytis.
16 Resistance against Phoma herbarum.
17 Resistance against lodging.
Potatoes (page 7 6 ) .
1 Type of soil on which grown (see cereals; T = Horticulture).
2 Development of foliage.
3 Vigour of seedtubers.

4 Early ripeness (high figure : early ripening).
5 Number of tubers (high figure : many tubers).
6 Spreading- of tubers in the soil (high figure : tubers close to
the stem).
7 Seize of tubers (high figure : big).
8 Relation large to small tubers (high figure : many small tubers).
9 Form of the tubers. 6 = oval, < 6 round, > 6 long.
10 Colour of skin (w = white, g = yellow, r = red, b = blue, 1 =
light, s = scaly, netted).
11 Yellowness of flesh (high figure : very yellow).
12 Depth of eyes and navel (deep eyes : low figure).
13 Cropping.
14 Starch percentage.
15 Keeping quality.
16 Kitchen value.
18 Destination: C = consumption, F = factory, E = export, V =
fodder.
19 Suitability for export.
20 Resistance against leaf roll disease
21 Resistance against light forms of mozaïk.
22 Resistance against heavy forms of mozaïk.
(* is used in case the mozaïk desease hurts the plant badly).
23 Resistance against aucuba mozaïk.
24 Resistance against streak.
25 Resistance against Sclerotinia libertiana.
26 Resistance against Rhizoctonia.
27 Resistance against Phytophthora in the foliage.
28 Resistance against Phytophthora in the tubers.
29 Resistance against ealworm (Tylenchus dipsaci).
30 Resistance against wart disease.
31 Resistance against internal rust spot.
32 Resistance against blue discolouring.
33 Resistance against hollow tubers.
34 Resistance asrainst scabies.
35 Resistance against pseudo-netnecrosis.
36 Facility to keep the crop free from virus diseases.
Grasses (page 119).
7 Under- or top-grass (o = Undergrass, b = Topgrass).
2 Turfformation.
3 Winterhardiness.
4 Suitability for mowing.
5 Suitability for grazing.

6 Resistance against drought.
7 Resistance against moisture.
8 Resistance against shadow.
9 Resistance against rust.
10 Patability.
11 Productiveness.
12 Earlyness.
13 Second growth.
On page 120-128 an approximate statistic is given of the races
grown in the various agricultural districts (see map on page 121).
The districts 2-1-4-16-14-17-20-18 tad 19 are clay
m a r s h es, 13 and 21 river clay, 24 löss ariid 3-6-8 „peat moss
colonies". The eastern part of the country consists of diluvial Band.
Many foreign visitors seem to be interested in the way in which
this list of races is composed and it seems some general informa
tions may be welcome to them.
First of all it should be realised^ that Holland is a small country
in the midst of a large area where plantbreeding is don® with the
aid of all elements of modern science - and propaganda. So our
market is overflown with varieties from the U. K., Belgium, Prance,
Germany and Scandinavia - and with grass seeds from everywhere.
Without a serious investigation of the value of races, the farmer
risks not only his money on the purchase of new seeds, but mo
reover is reliable to severe disappointments as far as the crop is
concerned. On the other hand it is of great importance fear rentability of agriculture that at any time the Rest races and selections
available are known' to the farmers.
A vast system of trials has developped in Holland and various
parties tak® their share in it. Most of the field experimental work
in Holland is centralised in special Commission (R.CP.) and the
majority of experimental fields and farms is directly under the
control of the Agricultural Consulents, which find their leadingcentre in the said R.C.P.
The Institute for Plantbreeding has experimental fields of its own
(Wageningen and Roodeschool), where many observations axe made.
In many cases the result of field trials is decisive for the value
of a race. But it is my opinion that it should prove its value to
praxis as Well. Therefore I try to gather as much as possible in
formations directly from the farmers, who have tried some new
race. Every breeder or importer is asked — as soon as the
season for sale is over — to supply me with a complete 1st of
addresses where seed of a new breed has gone to. Yearly some

2—3000 farmers are asked to give their opinion about any novelty,
and often it is astonishing how sharp they characterize them at
once!
Besides we have founded some 100 , .observationstations", where
a specialised grower observes year after year all the new races of
some crop. If possible novelties are send to them before they are
introduced to the trade with tl» result that we can support some
new breeds from the first moment, and can prevent others to W
introduced at all.
Then there are some 400 correspondents, observing races in thed
neighbourhood and giving information. Hie» people, as well as t|
provincial State agricultural comsulents, the directions of the S#
tien for seed testing, of the Phyiopathological Service, of the Agi
cultural experimental Station and various experimental farms, tfi
Inspectors of feeldcrops and other prominent agriculturalists re\
ceive every year a dratt-copy of the list and maice their remarks^
It may be mentioned that some crops (f.i. sugarbeet, brewery bar
ley, green fodder) are supervised by special organisations, coöperating with the Institute for Plantbreeding. Root crops and onions are
submitted to a yearly match under the leading of the said Institute,
For grasses there is no special station and investigations are scat
tered over various people, which supply the Institute for Plantbreeding with observations, compilated in the chapter on grasses
Many of them are keepers of „grass demonstration and observation
gardens" of which some 50 are in existance, the majority of which
are connected to small agricultural schools or held by associations
of young farmers. They are supplied for comparison with the various
selections of grasses mentioned in the list. These same associations
keep some 350 simple experimental fields under the direction of the
Institute for Plantbreeding, mostly for observation of root crops and
green fodder.
It may be concluded that, thanks to the spirit of coöperaüen in
our country, few observations made about the value of races escape
our attention.
The list of varieties, supported by the NA.K., the agricultural
teachers and the common sense of farmers and seed dealers, makes
it possible to promote a valuable race in a minimum of time and tc
discard those which are not or xtß longer recommendable. It gives
at the same time protection to the bonafide Dutch and foreigr
breeders and avoids the promoting of novelties by the way of ad
vertising;.

Voorwoord.
Bü beschikking van Zijne Excellentie den Minister van Econo
mische Zaken en Arbeid is bepaald, dat de Rassenlijst in het ver
volg in Januari of Februari zal verschijnen inplaats van in Sep
tember.
Door deze wijziging vervalt weliswaar de mogelijkheid om de
verbouwers van wintergewassen op deze wijze met de allerjongste
ervaringen in kennis te stellen, maar dit nadeel wordt verre over
troffen door de voordeelen, die de verschuiving van het aan de sa
menstelling van deze lijst verbonden werk naar de wintermaanden
biedt.
'In de eerste plaats wordt het hierdoor mogelijk de resultaten van
tal van proefvelden, die eerst in den winter bekend worden, in de
lijst te verwerken, maar verder hebben de vele personen, die mij
gegevens kunnen verschaffen, daartoe in den winter meer tijd. Ik
mocht dan ook vele belangrijke opmerkingen uit de practijk ont
vangen, waarvoor ik hier aan de medewerkers gaarne mijn dank
betuig.
Overigens spreek ik de hoop uit dat de Rassenlijst nog tijdig ge
noeg verschijnt om bij de keuze van zomergewassen van dienst te
kunnen zijn.
Aanvankelijk lag het m mijn bedoeling deze 10e editie van de
lassenlijst een iets meer feestelijk aanzien te geven en haar, door
ertaling van enkele hoofdzaken, ook voor buitenlanders, die belang
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stellen to onzen landbouw en zijne exportproducten, meer leesbaar
te maken. Door de tijdsomstandigheden heb ik van dit voornemen
moeten afzien. Alleen een korte uiteenzetting in het Engelsch van
de wijze, waarop deze lijst tot stand komt, is van dit plan over
gebleven. Deze zal gevoegd worden bij de exemplaren, die voor het
buitenland bestemd zijn.
De 10e editie onderscheidt zich niet belangrijk van de vooraf
gaande. Ik heb getracht de overzichtelijkheid hier en daar wat te
verhoogen, o.a. door het vermelden van de afgevoerde rassen (ru
briek D) direct onder de ingeschrevene.
Er zijn een aantal nieuwe rassen opgenomen, andere afgevoerd of
naar andere rubrieken verplaatst, en vele aanvullingen en verbete
ringen gemaakt.
Wederom heb ik getracht de rassen zooveel mogelijk te plaatsen
in volgorde van hare belangrijkheid voor de practijk. Dit is na
tuurlijk slechts by benadering mogelijk. De practijk stelt niet overal
dezelfde eischen en de belangrijkheid kan in meerdere gevallen
meer worden aangevoeld dan bewezen!
Ken moeilijkheid zit verder hierin, dat verschillende rassen zich
in de cultuur handhaven en zelfs in rubriek A geplaatst behooren
te worden, zonder dat hun ooit een groote rol zal toekomen. Dit
geldt b.v. voor rassen, die slechts in bepaalde omstandigheden met
succes kunnen worden geteeld (en dan met kleine letter worden
gedrukt) of, voor aardappelrassen b.v., die hoofdzakelijk voor eigen
gebruik worden verbouwd. Verder zijn de landrassen in rubriek A
geplaatst.
Wat het gebruik van vette letters "betreft, zij er nogmaals aan
herinnerd, dat alle rassen uit rubriek N met kleine letters worde»
gedrukt, terwijl in rubriek A en B alleen die/rassen met vette letter
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worden vermeld, die in de meeste omstandigheden aanbeveling of
beproeving verdienen. Geldt die aanbeveling slechts voor bepaalde
gevallen, (b.v. een export- of fabrieksaardappelras) of is het ras
nog te weinig onderzocht, dan wordt de kleine letter gebruikt. Hierin
ligt dus geen disquaiificatie, zooals sommigen wel hebben gemeend.
De Heer J. Nypels te Heer, die krachtdadig aan de uitgifte van
de vorige lijsten heeft medegewerkt, was zoo goed onder de voor
hem gewijzigde omstandigheden zijn steun te blijven verleenen.
Gaarne zij hem daarvoor dank gebracht. Ook voel ik behoefte mijn
trouwen medewerker, Ir. J. K. Groenewolt, die menige I,vrije" avond
opofferde om met mij de stapels gegevens en verslagen door te
werken, die voor deze uitgave moesten worden bestudeerd, ditmaal
in het openbaar dank te zeggen.
De Directeur van het
Instituut voor Plantenveredeling,
C. BROEKEMA.
20 Januari 1934.
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Reglement,
betreffende de erkenning van plantenrassen door het Instituut
voor Plantenveredeling, _ verbonden aan de Landbouwhoogeschool
te Wageningen. (Vastgesteld by beschikking van den Minister van
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 21 October 1924, Directie
van den Landbouw, No. 2151, eerste afdeeling; gewijzigd bij be
schikking v. d. Min. v. B. Z. & Landb. van 8 Oct. 1929, Dir. v. d.
Landb. No. 3261* Afd. I en by beschikking van 28 Maart 1933,
Directie van den Landbouw No. 3638, Afd. I).
Art. 1. Elk jaar, in de maanden Januari of Februari, wordt door
den directeur van het Instituut voor veredeling van landbouwge
wassen te Wageningen een beschrijvende ïyst gepubliceerd van
plantenrassen, die voor de landbouwpractijk in Nederland van
waarde worden geacht. Deze lijst bevat zoowel rassen van Nederlandsche herkomst als die van buitenlandschen oorsprong.
Deze lijst vermeldt tevens de namen en adressen der kweekers en
daarmede op verzoek van den kweeker of diens rechtverkrygenden
door het Instituut gelijkgestelde voortkweekers en importeurs.

:

Art. 2. Ieder deskundige of belangstellende heeft het recht aan
den directeur van het Instituut voorstellen te doen om bepaalde
rassen in deze lijst op te nemen of daarvan af te voeren. Daartoe
zal telkenjare vóór 1 Februari een concept lijst worden opgemaakt.
Dit concept wordt toegezonden aan Rijkslandbouwconsulenten, aan
den directeur van het Rijksproefstation voor zaadcontrôle, aan het
hoofd van den Plantenziektenkundigen Dienst, aan het Bestuur van
den Nederlandschen algemeenen keuringsdienst en verder aan hen,
wier oordeel wordt op prys gesteld of die er om vragen.
Art. 3. Beprœvenswaardige en nieuwe rassen, waarvan echter de
waarde voor de teelt nog nader moet blijken, kunnen voorloopig op
de lust worden geplaatst. Behoudens uitzonderingsgevallen, geschiedt
voorloopige inschrijving gedurende ten-hoogste 3 achtereenvolgende
jaren.

J
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inzake
de erkenning van origineel zaad door den N.A.K.
Art. 2. Onder origineel zaad wordt verstaan, het door den kweeker
ol diens rechthebbende in den handel gebrachte zaad van door hem
gekweekte of voortgekweekte rassen, die verbouwd zijn op eigen
bedrijf of op de door het dagelijksch bestuur, op voorstel van de
commissie (van toezicht op de teelt van origineele zaden en pootaardappelen) erkende vermeerderingsbedrijven. Onder rechtheb
bende wordt verstaan de rechtspersoon, aan wien al het materiaal
en al de zich hierop baseerende rechten zijn overgedragen of over
gegaan.
Art. 3. iDoor de keuringsdiensten worden slechts die origineele
zaden van Nederlandsche rassen en van de in Nederland vermeer
derde buitenlandsche rassen voor de keuring aangenomen, welke
voorzien zijn van het oranjekleurig certificaat van den N.A.K.
Partijen van andere buitenlandsche rassen, welke voorzien zijn van
het origineele kweekerscertificaat, worden, voor zoover deze rassen
in de laatste beschrijvende rassenlijst van het Instituut voor Plan
tenveredeling te Wageningen zijn opgenomen of volgens de verkla
ring van den Directeur van het instituut in de eerstvolgende ras
senlijst zullen worden oreenomen, voor de keuringen aangenomen,
zoolang niet door het dagelijksch bestuur op voorstel der commissie,
bepaalde partijen, met uitsluiting 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
het Instituut voor Plantenveredeling te Wageningen zijn opgenomen
Of, volgens verklaring van den Directeur van het instituut, in dé
eerstvolgende rassenlijst zullen worden opgenomen en op rassen, die
door het dagelijksch bestuur op voorstel der commissie voor het
toezicht worden aangenomen,
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Regeling omtrent aanneming van nieuwe
en onbekende rassen.
1. Indien een kweeker of importeur in Nederland een ras wil
introduceeren wordt het niet voor de keuringen vanwege den N.A.K,
aangenomen, alvorens daaraan is voorafgegaan een onderzoek naar
de cultuurwaarde en, wat aardappelen betreft, bovendien een on
derzoek naar de vatbaarheid voor wratziekte en een onderzoek naar
de lichtkiemen.
2. Het voorloopig onderzoek naar de cultuurwaarde van nieuwe
aardappelrassen vindt plaats gelijk met het onderzoek naar de vat
baarheid voor wratziekte door Dr. J. Oortwyn Botjes te Oostwold,
van andere rassen door het Instituut voor Plantenveredeling.
Het onderzoek op de lichtkiemen wordt verricht door den Plantenziektenkundigen Dienst.
3. Indien het voorloopig onderzoek op de cultuurwaarde bevredi
gende resultaten heeft opgeleverd en, wat aardappelen betreft, deze
onvatbaar zijn gebleken voor wratziekte en het lichtkiemonderzoek
heeft uitgewezen, dat het betreft een nieuw ras, dan wel de ras
echtheid is vastgesteld, wordt het onderzoek naar de cultuurwaarde
voortgezet door het Instituut voor Plantenveredeling.
4. Hangende het onderzoek van het I. v. P. is de kweeker of de
importeur vrij om reeds materiaal af te geven aan de verbouwers.
De keuringsdiensten zullen dit materiaal, met goedvinden van den
kweeker ol den importeur, kunnen keuren, echter uitsluitend op die
bedrijven, waar het ras rechtstreeks van den kweeker of den im
porteur is verkregen.
De goedkeuring kan echter alleen voor eigen gebruik geschieden.
5. Wanneer door het I. v. P. is beslist, dat het ras in de Rassenlijst zal worden opgenomen, zal de kweeker het ras, mits goedge
keurd, als origineel met oranje-certifioaat kunnen aanbieden.
6. Onder oranje-certificaat afgeleverde partyen, alsmede de voor
eigen gebruik goedgekeurde partijen kunnen daarop by de eerst
volgende keuringen worden aangenomen; partyen granen, peul
vruchten en zaden evenwel slechts als „oudere nabouw".

REGELING OMTRENT AANNEMING NIEUWE RASSEN
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7. Door knopvariatie ontstane vormen uit de in de Rassenlijst
voorkomende aardappelrassen, zullen s'echts dan voor keuring in
aanmerking komen, indien ze op bovenstaande wijze zijn beproefd
en van bijzondere waarde zijn gebleken.
Een dergelijke knopvariatie moet met een uit die van het moe
derras afgeleide, doch daarvan ten genoege van het I. v. P. vol
doend duidelijk te onderscheiden naam worden aangeduid.
Onbelangrijke doch opvallende afwijkingen, die niet voor vermel
ding in de Rassenlijst in aanmerking komen, worden niet gekeurd.
Aan hen die nieuwe rassen kweeken of importeeren wordt in hun
eigen belang aanbevolen hiermede steeds den directeur van het
I. v. F. zoo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
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Enkele bepalingen uit de algeinee ne
keuringsvoorschriften van den N. A. K.
(N.B. Hieronder is slechts dat deel der bepalingen afgedrukt dal
voor die gebruikers der rassenlijst van het meeste belang schynt.
De met een sterretje gemerkte artikelen zijn onvolledig overgeno
men. Voor het volledig reglement wende men zich tot den secre
taris van den NAK te Wageningen.)
I. AANVRAAG EN AANNEMING VOOR DE KEURINGEN.
Art. 1. Alle rassen, welke onder de rubrieken A, B en N in de
laatst verschenen Beschrijvende Rassenlijst van het Instituut voor
Plantenveredeling zjjn opgenomen, worden ter keuring aangenomen.
Voor rassen, welke niet in deze rubrieken vermeld zijn, kan het
dagelijksch bestuur van den N.A.K, toestemming tot aanneming
voor de keuring geven. Het dagelijksch bestuur is bevoegd, deze toe
stemming onder voorbehoud te verleenen.
Van buitenlandsche rassen, waarvan hier te lande origineel zaad
wordt verbouwd, wordt het buitenlandsche origineele zaad niet voor
de keuring aangenomen.
Art. 2. Voor de keuringen worden aangenomen:
Perceelen, waarvoor binnenlandsch zaaizaad of pootgoed is ge
bezigd, dat voorzien was van certificaten van de keuringsdiensten
van den N.A.K, of van het kweekerscertificaat van den N.A.K, of
op het betreffende bedrijf het vorig seizoen te velde was goedge
keurd of voor eigen gebruik was goedgekeurd;
Perceelen, waarvoor buitenlandsch zaaizaad is gebezigd, voorzien
van het door het dagelijksch bestuur erkende kweekerscertificaat;
Perceelen aardappelen, waarvoor pootgoed is gebezigd, voorzien
van een (overeenkomstig art. 52) door den keuringsdienst afgegeven
verklaring op naam;
Perceeltjes aardappelen, verkregen éoor stamselectie, mits niet
ouder dan twee jaar.
Voor aanneming van perceelen, waarvoor buitenlandsch pootgoed
van. een buitenlandsch ras is gebezigd, is de/toestemming van het
dagelijksch bestuur noodig.
l
Indien van een ras, geen zaaizaad of pootgofed met het certificaat

'
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van de keuringsdiensten verkrijgbaar was, kan het dagelijksch be
stuur toestemming verleenen om perceelen, waarvoor zaaizaad of
pootgoed is gebezigd, niet voorzien van certificaten, voor de keuring
aan te nemen.
Perceelen aardappelen — geen stamselecties zijnde — waarvoor
in Nederland gegroeid pootgoed is gebezigd, niet voorzien van cer
tificaten of verklaring van de keuringsdiensten, mogen enkel aan
genomen voor de keuring voor eigen gebruik.
Art. 3. Ieder perceel, waarvan keuring is verzocht, mag slechts
bezaaid of bepoot zijn met zaaizaad of pootgoed van één party.
Indien er ontsmetting heeft plaats gehad, moet al het voor een
perceel gebezigde zaaizaad op een gelijke wijze zijn behandeld.
Is een perceel bezaaid of bepoot met verschillend of verschillend
behandeld zaaizaad of pootgoed, dan dient het perceel gesplitst te
worden. Elk deel moet dan als afzonderlijk perceel ter keuring
worden aangemeld, terwijl tusschen de verschillende deelen een
duidelijk, blijvende scheiding aanwezig moet zijn.
Art. 4. Geen aardappelen worden ter keuring aangenomen, weike
verbouwd worden op perceelen, die minder dan 500 M. verwijderd
zijn van perceelem, die met wratziekte besmet zijn verklaard, of
welke verbouwd worden op een bedrijf, waarvan één of meer per
ceelen met wratziekte zijn besmet verklaard.

.

Art. 5. Slechts die perceelen worden voor de keuring aangeno
men, waarvoor de op het door den keuringsdienst beschikbaar ge
stelde aanvraagformulier gevraagde inlichtingen, o.a. betreffende de
ligging en grootte der aangemelde perceelen en betreffende de her
komst van het gebezigde zaaizaad en pootgoed (onder overlegging
van alle certificaten daarvan of andere herkomstbewijzen ten genoege van den keuringsdienst) volledig en naar waarheid zijn ver
strekt en die door den aanvrager zijn onderteekend.
De aanvraag zal als regel moeten geschieden door den gebruiker
van het perceel, waarop de gewassen, waarvoor keuring is gevraagd,
worden verbouwd. In bijzondere gevallen (b.v. contractteelt) kan de
keuringsdienst toestaan, dat degene, voor wiens rekening de ge
wassen worden geteeld, de aanvraag verricht.
De aanvrager wordt als deelnemer aan de keuringen beschouwd.
Indien een keuringsdienst de gelegenheid openstelt tot een voorloopige aanvraag voor keuring, moeten reeds bij de voorloopige aan
vraag bovenbedoelde inlichtingen worden verstrekt.
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Art. 8 (*). Indien op één bedrijf van het gewas, waarvoor keu
ring is gevraagd een ander ras verbouwd wordt, dat op stam of op
party moeilijk van het eerstgenoemde ras kan worden onderschei
den, kan of de keuring worden geweigerd of kunnen aan de goed
keuring bepaalde voorwaarden worden verbonden.
II. VELDKEUKINGEN.
A. Algemeene bepalingen.
Art. 12. De deelnemers, die keuring hebben verzocht, zjjn ver
plicht alle handelingen te verrichten, welke de raszuiverheid en den
gezondheidstoestand kunnen verhoogen en dienen te zorgen, dat
deze handelingen reeds vóór de eerste keuring zijn verricht en zoo
lang mogelijk worden voortgezet.
Zij mogen echter geen handelingen op hun perceelen verrichten
of laten verrichten, waardoor een juiste beoordeeling bij de keuring
wordt bemoeilijkt of waardoor na de keuring de waarde van het
zaaizaad of pootgoed kan verminderen.
B« het uittrekken of rooien van afwijkende of zieke planten
moeten deze in haar geheel van het perceel verwyderd worden. By
het verwyderen van aardappelplanten mogen geen knollen in den
grond of op het perceel achterblijven.
B. Keuring van granen, peulvruchten en andere zaden.
Art. 18. Granen, peulvruchten en andere zaden, worden op stam
gekeurd op:
a. raszuiverheid;
b. plantenziekten, welke met het zaaizaad of plantgoed kunnen
overgaan;
c. onkruiden en vermengingen, die met het zaaizaad overgebracht
kunnen worden;
d. stand.
Het resultaat dezer beoordeeling wordt uitgedrukt door middel
van een tiendeelige puntenschaal.
Alleen de cüfers, welke voor raszuiverheid en plantenziekten ge
geven zyn, worden in de lijsten van goedgekeurde perceelen en op
de certificaten vermeld.
—*
Art. 21 (*). Onder „plantenziekten, welke met het zaaizaad kun
nen overgaan" wordt de mate van optreden der navolgende ziekten
beoordeeld:
{
A. steen- en stuifbrand by tarwe, gerst en haver;
strepen- en vlekkenziekte by gerst;
jj
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dilophospora graminis by granen;
sbengelbrand by rogge;
vetvlekkenziekte bij stamboonen.
B. fusarium bij granen;
moederkoren by rogge;
vlekkenziekte (aseochyta) by erwten;
vlekkenziekte (ascochyta) bij erwten;
botrytis en polyspora lini by vlas.
Het zwaartepunt by de beoordeeling der onder B genoemde ziek
ten moet gelegd worden op de partijkeuring.
Art. 24. By kruisbestuivende gewassen kan alleen. goedkeuring
volgen, indien aan de volgende voorschriften is voldaan.
By rogge moet het te keuren gewas minstens 200 M. van een
ander ras verwijderd zyn. Indien binnen 80 M. van een te keuren
gewas hetzelfde ras voorkomt, moet dit laatste minstens 6 voor ras
zuiverheid bezitten.
Bij kruisblœmige en schermbloemige gewassen moeten andere
rassen minstens 200 M. van het te keuren perceel verwijderd zijn.
Bij bietenzaad mag geen ander bloeiend ras binnen 500 M. voor
komen (roode bieten en snybiefcen moeten minstens 1000 M. ver
wijderd zyn), terwijl bloeiende schieters van een ander ras binnen
een afstand van 100 M. niet mogen voorkomen.
C. Keuring van aardappelen.
Art. 27. Aardappelen worden gekeurd op:
a. raszuiverheid;
b. ziekten, welke met het pootgoed kunnen overgaan;
c. verdere factoren.
Onder raszuiverheid wordt naast het bepaalde in artikel 20 gelet
op het optreden van z.g. knopvariaties.
Arti. 28 (*). Onder ziekten, welke met het pootgoed kunnen over
gaan, wordt de mate van optreden der navolgende ziekten beoor
deeld:
bladrolziekte;
ziekten van het stippelstreep-, krinkel- en mozaiktype ;
ringvuur;
zwartbeenigheid;
aucubabont;
rhizoctonia;
stengelaaltje.
Rhizoctonia en stengelaaltje zullen eveneens bij de partykeuring
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beoordeeld worden.
Art. 30 (*). Aan het einde der veldkeurirugen worden de goedge
keurde perceelen, met uitzondering van de voor eigen gebruik goed
gekeurde, op grond van de bevindingen bij de keuringen gerang
schikt in de klassen A = uitmuntend, B = goed, C = voldoende.
Bij nieuwe rassen, kan, wanneer men zich nog geen goed oordeel
kan vormen, volstaan worden met de term „goedgekeurd" zonder
nadere aanduiding.
Art. 31. Een gewas mag in geen geval in klasse A geplaatst wor
den, als er bij de keuring planten van een ander ras in voorkomen.
Het mag niet in klasse B (resp. C) geplaatst worden als het
aantal planten van een ander ras grooter is dan 1 op 2000 (resp.
1 op 1000).
Indien bij volgende keuringen de planten van een ander ras en
andere afwijkende planten verwijderd zijn, is — uitgezonderd bij
opslag — verhooging van de rubriceering op grond vani de ras
zuiverheid toegelaten.
Art. 32 (*). De rubriceering der goedgekeurde aardappelperceelen
geschiedt, wat de plantenziekten betreft, volgens het „ziektegetal".
Onder ziektegetal wordt verstaan de som der getallen die men
verkrijgt door het percentage bladrol-, krinkel- en stippelstreepzieke planten met 4, het percentage mozaiekzieke_met 21/2, het per
centage zwartbeenige planten met 2, en het percentage ringvuurzieke en verwijderde planten (open plekken) ieder met 1 te ver
menigvuldigen.
Bij de tweede en volgende keuringen wordt het percentage bladrol-, krinkel- en strippelstreepzieke planten met 8, het percentage
mozaiekzieke planten met 4, het percentage zwartbeenigheid met 2
en het percentage duidelijk herkenbaar ringvuurzieke planten met
1 vermenigvuldigd, terwijl open plekken bij de tweede en volgende
keuringen niet in rekening worden gebracht.
Art. 33. Voor de rubriceering in klassen geldt, dat de perceelen
reeds bij de eerste keuring en verder ook by de volgende keuringen
aan de volgende normen moeten voldoen.
Klasse A, ziektegetal hoogstens 4;
Klasse B, ziektegetal hoogstens 12;
Klasse C, ziektegetal hoogstens 20. —
Art. 34. By rassen, waarvan het type „licht mozaiek" algemeen
optreedt (lichte Roode Star, lichte Industrie, Thorbecke, Triumf,
Zeeuwsche Blauwe en Zeeuwsche Bonte en andere eventueel door
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het dagelijkseh bestuur van den N.A.K, als zoodanig aan te wijzen
rassen) worden lichte vlekjes niet als mozaïek gerekend.
Bij overschrijding van de voor klasse C gestelde normen, wegens
het voorkomen van lichtmozaiek bij de keuring van donkere Roode
Star en donkere Industrie, worden deze perceelen niet afgekeurd,
doch verder beoordeeld als lichte Roode Star, resp. lichte Industrie.
Dergelijke perceelen mogen echter hoogstens in klasse C geplaatst
worden.
Art. 35 (*). De in artikel 34 eerste alinea bedoelde rassen, wor
den geacht besmettingsgevaar op te leveren voor andere rassen.
Hetzelfde geldt voor de rassen, welke stippelstreepziekte kunnen
overbrengen (Zeeuwsche Blauwe, Zeeuwsche Bonte, Westeinder
Blauwe, Thorbecke, Blœmgraafjes, Gladblaadjes en andere even
tueel door het dagelijkseh bestuur van den N.A.K, aan te wijzen
rassen), voorzoover het de keuring betreft van rassen, welke vat
baar zijn voor stippelstreepziekte (Eersteling en andere eventueel
door het dagelijkseh bestuur van den N.A.K, aan te wtjzen rassen).
Art. 36. Voor Eigenheimer, donkere Roode Star, donkere In
dustrie en Alpha, moeten de perceelen, welke niet in het „Zeeklei
gebied" zijn gelegen, één klasse lager geplaatst worden, dan de
klasse, waarin zij volgens het ziektegetal zouden komen.
Art. 37. Aardappelen, welke bij de veldkeuring niet voldoen aan
de gestelde eischen van goedkeuring bedoeld in art. 30 (herkomst,
opslag, rhizoctania) kunnen, indien zij volgens het oordeel van den
keuringsdienst voldoende waarde voor den verbouwer bezitten, voor
eigen gebruik worden goedgekeurd.
III. PARTIJKEURINGEN EN PLOMBEEBINGEN.
Art. 38 (*). De deelnemers aan de keuringen dienen zorg te dra
gen, dat de oogst der goedgekeurde perceelen zoodanig geborgen en
behandeld wordt, dat het gevaar voor vermenging of verwisseling
met zaad of knollen van andere hoedanigheid of herkomst is uit
gesloten.
Art. 39. De oogst der goedgekeurde perceelen zal, als regel, zon
der voorafgaande toestemming van den keuringsdienst vervoerd
mogen worden naar de zich in de nabijheid van bedoelde perceelen
bevindende bedrijfsgebouwen en de daarbij behoorende terreinen
van den deelnemer.
In alle overige gevallen is voor het vervoer bedoelde voorafgaande
toestemming vereischt.

16

BEPALINGEN KEURINGSVOORSCHRIFTEN N.A.K.

De keuringsdienst kan bepalen, dat de oogst van goedgekeurde
perceelen aardappelen op deze perceelen bewaard moet worden en
in geen geval zonder voorafgaande toestemming mag vervoerd
worden.
Art. 41 (*). De keuringsdiensten kunnen, voor de door het dageHjksch bestuur aan te wijzen gewassen, vergunning verleenen, dat
partijen zaaizaad, afkomstig van te velde goedgekeurde perceelen
en die op partij door de partijkeurings commissie voorloopig zijn
goedgekeurd worden samen gevoegd.
Art. 44 (*). Als regel zullen alleen monsters uit geheel voor af
levering gereed staande partijen bij de monsterkeuring mogen wor
den beoordeeld. Andere monsters mogen slechts ter oriënteering
dienen.
De keuringsdiensten bepalen of de monsters door het personeel
van den keuringsdienst zullen worden genomen en ingezonden, dan
wel door den verbouwer zelve.
Indien dit laatste wordt toegestaan, zal bij de goedkeuring van
een monster een deel hiervan aan den controleur worden uitge
reikt, die, eer hij tot plombeering overgaat, de partij vergelijkt met
dit deel van het goedgekeurde monster.
Art. 48 (*). Bij sterk voorkomen van fusarium bij granen, van
botrytis en colletotrichem bij lijnzaad, van phoma bij bietenzaad
moet de party worden afgekeurd, tenzij ze onder toezicht van en
overeenkomstig de aanwijzingen van den betreffenden keuringsdienst
wordt ontsmet, waarvan vermelding wordt gedaan op het certificaat.
Art. 50. Bij pootaardappelen geschiedt de beoordeeling of de
partijen aan de eischen voldoen, door de hiervoor door den keu
ringsdienst aan te wijzen ambtenaren.
Bij de beoordeeling wordt gelet op het voorkomen van:
phytophthora,
nat- en droogrot,
rhizoctonia (lakschurft),
poederschurft,
gewone schurft,
aaltjes,
oogenziekte,
zwarte vlekken (alternaria),
stukken, beschadigde en misvormde REollen,
inwendige gebreken,
verdere tarra.
j
\

;
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Het dagelijksch bestuur kan omtrent deze onderdeelen nadere
voorschriften geven, bij ontbreking hiervan geven de keuringsdien
sten de noodige aanwijzingen.
Art. 51 (*). Bij sterk voorkomen van rhizoctonià, schurft en
poederschurft, moet de partij worden afgekeurd.
Een sterk met rhizoctonia besmette partij kan worden goedge
keurd mits deze volgens de aanwijzingen en onder toezicht van den
keuringsdienst wordt ontsmet. Op de certificaten wordt hiervan
melding gemaakt.
Art. 52 (*). Te velde goedgekeurde aardappelen, welke niet aan
de eischen van de partijkeuring voldoen, kunnen in het betrokken
keuringsgebied verhandeld worden op een verklaring, af te geven
door den keuringsdienst, welke verklaring gesteld wordt ten name
van den persoon voor wien ze zijn bestemd.
Art. 53 (*). Het is niet geoorloofd andere dan zieke of abnormale
knollen, welke de opgegeven maat bezitten, vóór de keuring uit de
ter keuring aangeboden partijen te verwijderen.
Partijen, bestaande uit aardappelen beneden de maat 28 mm of
partijen waarin zich aardappelen beneden deze maat bevinden
mogen niet worden goedgekeurd.
Art. 54. De verpakking moet in goeden en solieden toestand verkeeren en evenals de sluiting zoodanig zijn, dat niet dan onder
verbreking der plombe iets aan het goedgekeurde zaaizaad of pootgoed is toe te voegen of daarvan is af te nemen.
Art. 59. De keuringsdienst mag op het certificaat de term „vroeggerooid" vermelden, mits tevens de datum vóór welke de aardap
pelen zijn gerooid wordt vermeld en het tijdig rooien door den keu
ringsdienst is gecontroleerd.

N.B. Overneming van gedeelten van deze rassenlijst is enkel toe
gestaan onder volledige vermelding (als noot) van: „Het hier vol
gende is ontleend aan de Beschrijvende rassenlijst van het Instituut
„voor Plantenveredeling te Wageningen, die verkrijgbaar is bij de N.V.
„Leiter-Nypels te Maastricht voor f 0.15 in postzegels of overboeking
„op n. 37754". Daarmede wordt de verspreiding der rassenlijst bevor
derd, hetgeen van algemeen landbouwbelang te achten is. De Uttg.
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VERKLARING DER TEEKENS.

A = aanbevelenswaardig (recommandable).
B = beproevenswaardig (essayable).
N = nieuw of hier te lande weinig bekend (nouveau ou peu
connu).
Met vette letters zijn gedrukt die rassen, die zonder voorbehoud
ten verbouw of ter beproeving worden aanbevolen; met dunne letters
die, welke slechts voor bepaalde omstandigheden in aanmerking
komen, alsook de rassen die nog te weinig bekend zijn.
— -k — = origineel zaai- of pootgoed onder toezicht van de N.A.K.
Kr. = kruising. Het moederras wordt steeds het eerst genoemd.
(Croisement. La race mère est toujours nommée la première).
Sel — selectie (sélection).
K = kweeker (sélectionneur).
Vk = voortkweeker (successeur en droite du sélectionneur).
Vm ----- vermeerderaar (reproducteur des graines ou des plants
originaux).
H — in den handel gebracht door (mis en commerce par).
De beide jaartallen beteekenen reap, jaar Waarin de kruising of
eerste selectie is verricht of het jaar waarin de mutatie gevonden
werd en jaar waarin het ras voor het eerst in Nederland in den
handel kwam.
De rassen zijn in hun groep (A, B of N) zooveel mogelijk geplaatst
in volgorde van hunne aanbevelens- en beproevenswaardigheid.
Alleen de knopmutanten der aardappels zijn voor het gemak van
de beschrijving direct onder de moederrassen geplaatst.
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WINTERTARWE.
A — 1. WILHELM INA TARWE. — + — Kr. Spyktarwe
Roode dikkop X Zeeuwsche) X Roode dikkop. 1889 en 1901. K:
Prof. dr. L. Broekema, oud-hoogleeraar aan de landbouwhoogeschool te Wageningen. Vk: het I. v. P., Wageningen. Vm en H:
Maatschappij de Wilhelminapolder bij Goes; P. Scheele de Putter
te Biezelinge; Zaaizaadtclersvereeniging „Anna Paulowna" (Z.A.P.)
te Anna-Paulowna; Zaaizaadtelersvereeniging „Waard en Groet''
te Kolhorn; M. J. Zandt, Kweekbedrijf te Roodeschool. H: Cen
traal Bureau, Haringvliet, Rotterdam.
Was 30 jaar lang het meest verbouwde tarweras in Nederland
maar verliest thans terrein, vooral tegenover Juliana en in 't
Noorden tegenover Carstens Dikkop V.
Aanvankelijk fijn ontwikkelend. Voldoende uitstoeling. Mid
delmatig lang, tamelijk stevig stroo; matige bladontwikkeling. Bla
deren eenigszins opgericht; aar vrij dicht geschakeld, goed gevuld.
Korrel middelmatig groot, soms iets smal, half glazig en iets geel
achtig. Wintervastheid voor het noorden des lands niet voldoende
in strenge winters. Heeft ook te lüden van natte grond. Weer
standsvermogen tegen roestbeschadiging vrij goed. Even als andere
rassen vooral bq vroeg zaaien vatbaar voor ophiobolus-voetziekte.
Verdraagt laat zaaien goed; is zeer laat gezaaid zelfs wintervaster, ze lijdt dan echter vaak meer van roest. Hier en daar
zaait men Wilhelmina met succes in het vroege voorjaar. In het
algemeen geeft vroeggezaaide Wilhelmina hooger opbrengst en
hooger H.L.-gewicht. Productievermogen van korrel en stroo zeer
goed.
A — 46. JULIANA TARWE. — * — Kr. Wilhelmina X Essex
gladkaf. 1903 en 1921. K: Prof. dr. L. Broekema, oud-hoogleeraar
aan de Landtoouwhoogeschool, Wageningen. Vk: het I. v. P., Wa
geningen. Vm en H: Mij. de Wilhelminapolder bij Goes; N.V. de
Bathpolders te Rilland; Ir. C. Koopman te Zierikzee ; Zaaizaadtelersver. „Z.A.P." te Anna Paulowna; Zaaizaadtelersver. „Waard
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en Groet" te Kolhorn; M. J. Zandt, kweekbedrjjf, Roodeschool.
H: Centraal Bureau, Haringvliet, Rotterdam.
Op kleigronden thans de meest productieve tarwe, van gewilde
kwaliteit en goede bakwaarde. De verbouw er van neemt sterk
toe vooral in het zuidelijk zeekleigebied. Op zand zijn de resul
taten niet onverdeeld gunstig, beter zijn ze op dalgrond.
Stroo stijf, kort, met goed oprichtingsvermogen; soms iets on
geluk van lengte. Blad in de jeugd steil opgericht waardoor min
der onkruidverstikkend maar langen tyd te schoffelen. Dichtgeschakelde aar; breede, geelachtige korrel; weinig uitschot, hoog
H.L.-gewicht. Zaadopbrengst zeer hoog, stroo-opbrengst middel
matig. Iets vroeger rijp dan Wiihelmina. Iets minder vatbaar voor
roest, doch vatbaar voor stuifbrand. Niet wintervaster dan Wii
helmina; kan eveneens laat gezaaid worden.
A — 2. IMPERIAAL IIa TARWE. — * — Kr. Premier X Wilhel
mina. 1903 en 1917. K: het I. v. P., Wageningen. Vm en H: G.
C. v. Balen Blanken te Anna Faulowna. H: Centraal Bureau,
Haringvliet, Rotterdam.
Uitstoeling voldoende, doch gewoonlijk kleiner dan Me ran
Wiihelmina 'tarwe. Iets vroeger rijp. Stroo stevig, vry kort; rijke
bladontwikkeling. Aar dicht geschakeld, regelmatig van bouw. Kor
rel groot, stomp, melig, vrij bleek, bij verschillende tarweorganisaties goed gewaardeerd. Wintervastheid voor het noorden des
lands niet voldoende in strenge winters. Weerstandsvermogen
tegen meeldauw goed, roest vrij goed. Vatbaar voor voetziekte.
Verdraagt laat zaaien. Zaad- en stroo-opbrengst zeer goed.
A — 5. MANSHOLTS WITTE DIKKOP TARWE III. — * —
Stamselectie uit Witte dikkop (= Zeeuwsche X Roode dikkop).
1910 en 1914. K en H: dr. R. J. Mansholt, Westpolder (Gr.).
Wintervast. Stroo tamelijk lang en fijn, slapper dan dat van
Wiihelmina. Bladeren smal, lichtgroe». In het voorjaar kruipend.
Weinig vatbaar voor roest, wel vatbaar voor stuifbrand, voor meel
dauw en eenigszins voor voetziekte. Aren wat spits en fijn. Korrel
middelmatig groot, geel wit, wat los in de för; kwaliteit kon be
ter. Korrelopbrengst tamelijk. Stroo-opbrengst zeer goed. Wordt
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alleen aanbevolen, waar men vreest voor uitwintering. Aangezien
thans meerdere wintervaste tarwes beschikbaar zijn, kan dit ras
wellicht het volgend jaar afgevoerd worden.
B — 45. EMMA TARWE. — * — Kr. Wilhelmina X Essex gladkaf.
1903 en 1924. K: Prof. dr. L. Broekema, oud-hoogleeraar aan de
Landbouwhoogesohool, Wageningen. Vk: het I. v. P., Wageningen.
Vm en H: J. P. Bos, Wehe (Gr.) en Zaaizaadtelersver. „Waard
en Groet" te Kolhom. H: Centraal Bureau, Haringvliet, Botter
dam.
Stoelt voldoende uit, schiet vlug op en rijpt vroeg; niet zeer ste
vig, buigzaam stroo, iets fijner en korter dan van Wilhelminatarwe, opbrengst niet minder. Niet zeer vatbaar voor roest, wel
voor stuif brand en korrelverlies. Korrel groot, goed gevuld, rond
en blank, zeer gewilde kwaliteit en goede bakaard. Enkele malen
gaf ook verbouw op zandgrond goede uitkomsten.
B — 312. TRIFOLIUM TARWE. — * — Selectie uit Wilhelmina.
1912 en 1921. K: Deensche Zaadteeltmaatschapij (Dansk Fröavls
Kompagni) „Trifolium", Kopenhagen. H: P. Vinkers, Scheemda.
Witte tarwe met kleine, gladde korrels en fjjn vrij kort, stevig
stroo en fijne aar, meer wintervast dan Wilhelmina, iets later
ontwikkelend en later rijp. Dit ras wordt in de Veenkoloniën al
gemeen gewaardeerd en komt voor verbouw op lichtere gronden
in aanmerking. De uniformiteit laat te wenschen over. Goede
bakaard. De opberngst evenaart die van Wilhelmina; niet veel
roest en voetziekte.
B — 528. CARSTEN'S DIKKOP TARWE V. — * — Kr. Dikkop X
Criewener No. 104. 1909 en 1930. K: R. Carsten te Schwartau bij
Lübeck. H: G. Geertsema te Groningen.
Sterk uitstoelende wintervaste vroeg rijpende tarwe met kort,
fijn en stevig stroo en kleine, gevulde, roode korrel. Vereischt
tijdig zaaien, doch aanmerkelijk minder kilo's zaaizaad per ha
dan Wilhelmina. Vertoont weinig ziekten en schot doch wel kor
relverlies. Is in 't algemeen goed bestand tegen ongunstige weers
invloeden, doch kan by legeren (ook in verband met voetziekte)
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sterk lijden. Goed productief, ook op zandgrond waar ze door
sommigen zeer wordt geroemd. Goed H.L.-gewicht. De bakwaarde
laat te wencshen over.
B — 592. INVICTA TARWE — * — (= Pajbjerg 188) Selectie
uit Trifolium. 1922 en 1931. K: Pajbjergfondens Forsögsgaard,
Börkop, Denemarken. H: Proef boerderij, Nieuw Beerta.
Goed uitstoelende, vermoedelijk wintervaste tarwe met matig
lang stevig stroo en mooie aar; tot dusverre weinig roest en wei
nig stuifbrand. Tamelijk vroeg rijp. Concurreert in productiever
mogen tegen Juliana. Goed gevulde, vrij groote, lange wat bleeke
korrel, goede qualiteit. Vertoont gemakkelijk schot.
B — 527. MANSHOLT S WILOBO TARWE. — * — Kr. Wilhel
mina X Obotriten. 1924 en 1932. K en II: Dr. R. J. Mansholt,
Westpolder (Gr.).
Wintervaste witte tarwe, stroo blauw, vrij kort, doch niet zeer
stevig, met groene eivormige dikkop aar. Iets vatbaar voor roest.
Komt op zeeklei niet boven Wilhelmina, maar heeft vooral op
rivierklei en ook op zandgrond zeer goed voldaan. De kwaliteit
wordt gunstig beoordeeld. De korrel is klem -van stuk; vatbaar
voor schot.
B — 113. KRAFFT'S SIEGERLÄNDER TARWE. — * — Stam
uit Siegerländer landras. 1900 en 1920. K: C. Krafft, Buir, Duitschland. Vm en H: Limburgsche Land- en Tuinbouwbond (Z.P.L.),
Roermond.
Roode tarwe met rood kaf. Kan zeer laat gezaaid worden. Ontwikelt zich vlug, stoelt matig uit en is vroeg rijp. Lang, elastisch,
gemakkelijk doch niet plat legerend stroo. Tamelijk goed weer
standsvermogen tegen roest, vatbaar voor meeldauw. Verliest vrij
gemakkelijk zaad en wordt c.q. vrij sterk door musschen aange
vallen, vatbaar voor voetziekte. Vindt in Limburg vooral op lichtree gronden algemeen verbreiding. De kwaliteit wordt gunstig be
oordeeld, weinig afval en weinig schot. Blijft op zwaardere gron
den in zaadopbrengst en stevigheid van stroo achter by de Wil
helmina groep. Stroo-opbrengst vrjj hoog.
B — 49. KRUISINGSANGEL TARWE. —
Kr. Geldersche ris
X Wilhelmina. 1909 en 1926. K: Prof. ir. H. K. H. A. Mayer Gme-
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lin, hoogleeraar aan de landbouwhoogeschool, Wageningen. Vm
en H: A. v. d. Have, Kapelle Biezelinge.
Gebaarde wintertarwe met wit kaf en witte eenigszins langwer
pige korrel, matige bakwaarde. Middelmatige zaadopbrengst, veel,
vrij slap stroo. Voldoende wintervast. Bij het in aar schie
ten blijven verscheidene aren met de kafnaalden in de scheede
haken, hetgeen zich gewoonlijk herstelt, doch soms tot knikken
en afbreken leidt. Kan beproefd worden op plaatsen waar veel
musschenschade voorkomt, o.a. op zandgrond, maar wordt by ge
brek aan andere tarwe wel door de musschen aangetast. Zit by
het dorschen vast in het kaf, zoodat goed uitrijpen gewenscht is.
B — 42S. ROBUSTA TARWE. — * — Kr. Millioen I X Iduna.
1914 en 1928. K: Prof. ir. H. K. H. A. Mayer Gmelin, hoogleeraar
aan de landbouwhoogeschool te Wageningen. Vm: J. Slis Dzn. te
Middelharnis; H: A. van der Have, Kapelle Biezelinge.
Wintervast. Stroo bladrijk, kort, dik, stijf, hard en bros. Weinig
uitstoeling, zoodat dichter zaaien gewenscht is. Breed donker
blad. Korrel wit, vrij groot, diepgleuvig; regelmatige gedrongen
aar. Gemakkelijk te dorschen. Korrelverlies en schot niet uitge
sloten. Lijdt soms van roest, ook van voetziekte en rijpt bij hitte
te snel af, waardoor opbrengst en qualiteit zeer lijden. Resistent
tegen meeldauw. Eenigszins laat rijp en gewoonlijk minder pro
ductief dan Wilhelmina en van minder gewilde qualiteit. Het is
niet zeker dat dit ras zich zal handhaven. De verbouw wordt sterk
ingekrompen.
B 81. JACOB CATS TARWE. — * — Kr. Wilhelmina X Essex
gladkaf. 1905 en 1924. K: Prof. dr. L. Broekema, oud-hoogleeraar
aan de landbouwhoogeschool, Wageningen. Vk, Vm en H: Ir. C.
Koopman, Zierikzee.
De korrelkwaliteit overtreft die der Wilhelmina; de opbrengst is
ongeveer gelijk. Stroo iets langer en iets minder stevig. Is In den
winter 1928-'29 iets sterker gebleken dan Wilhelmina; bakwaarde
beter. Misschien iets minder vatbaar voor roest en voor meeldauw,
eenigszins vatbaar voor stuifbrand en voor voetziekte. Evenals
Wilhelmina verliest dit ras veld, mogelijk zal het eerlang worden
afgevoerd.
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B — 44. ALGEBRA TARWE. — * — Kr. Wilhelmina X Willem I
(= Hallets Victoria X Witte dikkop). 1903 en 1917. K: Prof. dr.
L. Broekema, oud-hoogleeraar aan de landbouwhoogeschool te
Wapeningen. Vk: het I. v. P. te Wägeringen. Vm en H: H. L.
Vogel te Goedereede en P. Voogd te Goedereede.
Bladrijk, kan soms te geil worden, overigens voldoend stevig,
blank stroo; groote gevulde korrel van beste kwaliteit; opbrengst,
wintervastheid en weerstandsvermogen tegen roest ongeveer als
van Wilhelmina, meer stroo; moet tijdig gezaaid worden. Iets laat
..rijp. In Z.-Holland en vooral in Friesland zijn de indrukken van
dien aard, dat dit ras dit jaar nog gehandhaafd wordt, hoewel er
kans bestaat, dat 't op den duur den strijd niet zal kunnen vol
houden.
N — 119. CONCURRENT TARWE. — * — Kr. (Willem I X Wil
helmina) X Wilhelmina 1905 en 1929. K: I. v. P. Wageningen.
Vm en H: A. C. v. d. Ban, Nieuw-Helvoet.
Witte tarwe, vlug uitstoelend, met bladrijk, vrij lang, grof, forsch
vrij slap stroo. Rijpt vrij vroeg. Aar zwaar, goed gevormd. Mooie
korrel, die soms iets uitvalt en onder minder gunstige omstandig
heden licht schrompelig wordt. Weinig roest en stuifbrand. Daar
dit ras niet boven Wilhelmina uitblinkt, zal het vermoedelijk
worden afgevoerd.
N — 593. IDEAL TARWE — * — (= Pajbjerg 184) selectie uit
Trifolium 1922 en 1932. K: Pajbjergfondens Forsögsgaard, Börkop,
Denemarken. H: Proefboerderij, Nieuw Beerta.
Roodzadige, vermoedelijk wintervaste tarwe, met goede op
brengst en goede kwaliteit. Weinig schot. Iets laat in het opschie
ten en rijpen, kort stroo.
VILMORIN 23, 27 en 29. H: N.V. Verkoopbureau van het selectiebedrijf v.b. M. D. Dijt, den Burg, TexeL
Deze tarwes zijn hier en daar met goed gevolg beproefd,
doch daar niet altijd de Identiteit 'Wan het ras voldoende vast
stond is het niet mogeiyk uit te maken welk van de hier ge
noemde rassen het meeste kans maakt om hier te lande versprei
ding te vinden. Afgaande op Fransche gegevens zou men n° 27
die in Frankrijk, vooral in het Noorden in"korten tijd een enorm
terrein heeft veroverd het meest aandacht,'moeten schenken. De
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wintervastheid moet gewantrouwd worden. Overigens komen on
derstaande, hoofdzakelijk door den kweeker, Vilmorin Andrieux,
4 Quai de la Megisserie te Parijs verstrekte gegevens wel toet
onze waarnemingen overeen.
N — 545. Vilmorin 23. Kr. Melbor X Grosse tête X (Japhet X Parsel) 1909 en 1930 kan (in Frankrijk) als winter- en zomertarwe ge
bruikt worden. Stroolengte 1.25 m. Witte, aan de top genaaide aar.
Groot rood zaad. Sterk gewas met beste opbrengst, geschikt voor
middelmatige en betere gronden; bakwaarde middelmatig. Weinig
schot.
N — 567. Vilmorin 27. Kr. [Dattel X (Japhet X Parsel)] X (Hatif
inversable X Bonfermier) 1910 en 1932.
Wintertarwe, kan misschien ook in Februari gezaaid worden,
stroolengte 1.10 m, blauwachtig stroo, witte gladde holle aar;
groote gele*) korrel, waarschijnlijk weinig schot. Vroegrijp, re
sistent tegen (bruine?) roest, vatbaar voor stuifbrand. Zeer resis
tent tegen legeren, zeer groote opbrengst en uitmuntende bak
waarde. Geschikt voor vruchtbare gronden.
N — 568. Vilmorin 29. Kr. Vilmorin 23 X Blé des Alliés. 1916 en
1931.
Roodzadige wintertarwe met ruimgeschakelde witte, aan de top
gebaarde aar. Kan event, vroeg in het voorjaar gezaaid. Goed be
stand tegen bruine roest en legeren, gele roest komt voor; kort
stroo en groote korrel, weinig schot. Krachtig vroegrijp gewas
met beste opbrengst en goede bakwaarde.
ZOMERTARWE.
A — 82. MANSHOLTS VAN HOEK ZOMERTARWE. — * — Kr.
Japhet met Gironde. 1918 en 1925. K en H: Dr. R. J. Mansholt,
Westpolder (Gr.).
Productieve zomertarwe met vry lang en vrij stevig stroo.
De roode korrel is onder gunstige omstandigheden groot en ge
vold. Het ras stoelt matig uit en moet daarom, vooral op zand
grond, waar ze overigens wel voldoet, o.a. omdat ze eenigszins
*) Volgens onze opvatting licht rood.
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lage kalk toestanden kan verdragen, niet te dun gezaaid worden.
Ze schiet iets langzaam op, waardoor men last van onkruid kan
krijgen. Ze is eenigszins vatbaar voor roest en ook voor meel
dauw. Wordt minder beschadigd door voetziekte dan de wintertarwes. Ontsmetting van het zaaizaad ook tegen stuifbrand is
zeer gewenscht. Hoewel vroeg zaaien de voorkeur verdient, ver
draagt het desnoods iets laat zaaien maar brengt dan minder op.
Rijpingstijd, vooral bü sterke stikstofbemesting, aan de late kant.
Korrelverlies komt voor. Bakwaarde goed. Weinig schot.
B — 468. MANSHOLT S WITTE ZOMERTARWE. — * — Kr. Blé
de la Paix X Hybride des alliés. 1921 en 1931. K en H: Dr. R. J.
Mansholt, Westpolder (Gr.).
Op Van Hoek tarwe gelijkende, doch iets minder robuste en
minder productieve zomertarwe, iets later ontwikkelend, vatbar
voor meeldauw en roest. Korter en minder stevig stroo. De korrel is
groot en wit, vatbaar voor schot. Enkele verbouwers gebruikten het
ras met succes voor doorzaai in witte wintertarwe. De ondervin
dingen in 1931 met dit ras opgedaan hebben geen groote verwach
tingen gewekt, doch zijn in 1932 en vooral in. 1933 aanzienlijk be
ter geweest, zelfs kwam dit ras enkele malen in opbrengst boven
aan te staan. Kwaliteit en bakwaarde worden zeer gunstig be
oordeeld.
B — 495. HEINE'S KOLBEN ZOMERTARWE. — + — Selectie uit
Saumur tarwe. 1871 en 1930. K: Ferd. Heine, Kloster Hadmersleben (Duitschland). H: P. Vinkers, Scheemda.
Rood- en kleinkorreUge zomertarwe met vlugge ontwikkeling en
flinke uitstoeling wat aan de bruikbaarheid op zandgrond ten
goede komt. Het ras verlangt echter een goeden kalktoestand. Pijn,
tamelijk bladrijk, gemakkelijk doch veerkrachtig legerend, vrij lang
stroo en smalle aren. Aangeraden wordt niet dicht te zaaien. Vrij
resistent tegen gele roest, resistent tegen meeldauw en blijkbaar
ook tegen stuifbrand. Door den importeur wordt aanbevolen niet
te vroeg te zaaeni; in ieder geval verdraagt hét laat zaaien goed.
Het ras rüpt iets eerder dan Van Hoek. Het heeft op de proef
velden in 1931 en 1932, ook op dalgrond, de hoogste zaad- en
stroo-opbrengst gegeven, doch de ervaringeiyin 1933 waren meer
ten gunste van Mansholt's rassen. De bakkwaliteit van Heine's
Kolben is inferieur.
>

WINTERTARWE 1936.

27

Hoog bebladerd gewas met vr« lang stroo. Voor rijke gronden
te weinig stevig, doch ze heeft, door zeer goede grondbedekking
en zeer goede handelskwaliteit, op zandgrond m West-Brabant
goed voldaan. Het stroo blijkt daar voldoende stevig. Niet wintervaster dan Juliana. De waarde voor de oostelijke zandgronden
meet worden afgewacht; op de proefboerderijen wekte het ras in
1935 geen hooge verwachting. De korrel zit iets los in de aar.
Musachenbeschadiging komt op plaatsen waar weinig tarwe ver
bouwd wordt veelvuldig voor. De korrelopbrengst staat ongeveer
gelijk met die van Wilhelmina; hooge stroo-opbrengst.
B*— 425. ROBUSTA TARWE. — * — Kr. Millioen I X Xduna. *
1914 en 1928. K: Prof. ir. H. K. H. A. Mayer Gmelin, hoogleeraar
aan de Landbouwhoogeschool te Wageningen. H: Fa D. J. van
der Have, Kapelle - Biezelinge.
Zeer wintervast. Stroo bladrijk, kort, dik, stijf, hard en bros. Wei
nig uitstoeling, zoodat dicht zaaien gewenscht is. Breed donker
blad, regelmatig gedrongen aar. Korrel wit, vrij groot, diepgleuvig,
vaak niet voldoende gevuld. Gemakkelijk te dorschen. Korrelverlies en schot niet uitgesloten. Lijdt soms van roest en rijpt bij hitte
te snel af, waardoor opbrengst en kwaliteit zeer lijden. Resistent
tegen meeldauw. Eenigszins laat rijp en gewoonlijk minder pro
ductief dan Wilhelmina en van minder gewilde kwaliteit. Het is
met waarschijnlijk dat dit ras zich zal handhaven. De verbouw is
sterk ingekrompen.
B — 49. KRtTCSINGSANGEL TARWE. — * — Kr. Geldersche ris
X Wilhelmina. 1909 en 1926. K: Prof. ir. H. K. H. A. Mayer Gme
lin, hoogleeraar aan de Landbouwhoogeschool, Wageningen. Vm
en H: Fa 0. J. v. d. Have, Kapelle Biezelînge.
Gebaarde wintertarwe met wit kaf en witte, eenigszins langwer
pige korrel, matige bakwaarde. Middelmatige zaadopbrengst, veel,
vrij slap stroo. Wintervastheid als Juliana. Bij het in aar schie
ten blijven verscheidene aren met de kafnaalden in de scheede
haken, hetgeen zich gewoonlijk herstelt, doch soms tot knikken
en afbreken leidt. Kan beproefd worden op plaatsen waar veel
musschenschade voorkomt, o.a. op zandgrond, maar wordt bij ge
brek aan andere tarwe toch wel door de musschen aangetast.
Zit bij het dorschen vast in het kaf, zoodat goed uitrijpen ge
wenscht is.
De kweeker overweegt dit ras door een ander gebaard ras te
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WINTERGERST.
A — 53. VINDICAT WINTERGERST. — i- — Selectie uit Gro
ninger landras. 1919 en 1924. K: het I.v.P., Wageningen. Vm en
H: M. ,T. Zandt, Kweekbedrijf, Roodeschool.
Vierrijige, vroegrijpe wintergerst; goed gevulde, regelmatige aar;
stevig, vroeg ontwikkelend, forsch gewas, dat vroeg het land be
dekt. Moet niet te dicht gezaaid worden. Weinig vatbaar voor
ziekten, hoewel sporadisch stuifbrand voorkomt. Opbrengstvermo
gen zeer goed, groote, gevulde korrel, zaad in den handel gewild.
Hoog H.L.-gewicht. Geschikt voor gortpellerij.
A — 8. MANSHOLTS WINTERGERST II. — i — Stam uit Gro
ninger landras. 1891 en 1902. K: J. H. Mansholt. Vk en H: Dr. R.
J. Mansholt te Westpolder (Gr.).
Vierrijig, wintervast. Middelmatig lang, stevig stroo. Vrij goed
bestand tegen strepenziekte. Iets later rijpend dan Vindicat en
goed bestand tegen roest. Geschikt voor maartegerst. H.L.-gewicht
goed; zaadopbrengst weinig of niet lager dan Vindicat, korrel
groot, soms iets grauw. Dit ras, dat zich jarenlang in de Duitsche
Rijnstreek heeft onderscheiden, verdient ook hier te lande de volle
aandacht.
A — 7. MANSHOLTS FLETUMER WINTERGERST. — + — Stam
uit Groninger landras. 1915 en 1920. K en II: Dr. R. J. Mansholt,
Westpolder (Gr.).
Vierrijig. Vrij kort, vrij stevig, fijn stroo; aren tegen de rijping
neerbuigend en rood aangeloopen. Soms vatbaar voor roest, doch
weinig voor strepenziekte. Zaaizaadontsmetting desniettemin gewenscht. In den herfst kruipend, win tervastheid goed. In 't voor
jaar iets minder forsch dan Vindicat, vroegrijp. Opbrengst zaad
goed, stroo middelmatig. Korrel iets klein, daardoor niet zoo ge
wild voor pelgerst, goed H.L.-gewicht. Wordt door sommigen in
't bijzonder aanbevolen als dekvrucht voor klaver. Moet in den
herfst tijdig gezaaid worden.
A — 596. GRONINGER WINTERGERST. — * — Landras. Wordt
thans onder toezicht van de Gron. Mij. van Landbouw in stand
gehouden door P. Meyer te Bocum, Kloosterburen.
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Stammenmengsel met over 't geheel slap stroo; weinig ziekten.
Kan onder omstandigheden de gekweekte rassen in opbrengst
voorbijstreven, en geniet hier en daar de voorkeur.
N — 595. VOGELS AGAER. K: M. Vogel te Aga, Thüringen. H:
N.V. Landbouwbureau M. Wiersum, Groningen.
Vierrijige, in alle opzichten op Vindicat gelijkende wintergerst,
die echter iets vroeger rijpt en een ietwat kleinere magerder kor
rel vertoont. De opbrengst was bij eerste beproeving hooger dan
die van Vindicat.
ZOMERGERST.
A — 10. SVALÖF'S GOUDGERST. — * — Stam uit Zweedsch
landras. 1897 en 1913. K: Zweedsche zaaizaadvereeniging, Svalöf.
Vm: Zweedsche zaaizaadmaatschappij, Svalöf. H.: N.V. Land
bouwbureau M. Wiersum, Groningen.
—
Thans nog de meest verbouwde tweerijige zomergerst; in Gro
ningen in de laatste jaren aan het tanen. Bedekt den grond
vroeg; stroo kort, fijn, doch tamelijk stevig; opbrengst en kwa
liteit lijden betrekkelijk weinig door legeren tengevolge van zware
ontwikkeling. In sommige jaren sterk door roest aangetast, ook
strepenziekte komt voor, evenals stuif brand; zaaizaadontsmetting
dus zeer aan te bevelen. De aren rijn betrekkelijk dicht gescha
keld. De kleur van het gewas maakt even voor en bij het rijpen
een goudbruinen indruk. De kafnaalden (niet echter de korrels)
vallen gemakkelijk af. De korrel is klein, goed gevormd, fijn ge
rimpeld, munt echter niet uit door brouwkwaliteit. Productiever
mogen en H.L.-gewicht zeer goed. Rijpt ongeveer een week eerder
dan Princessegerst. Bij verbouw op zandgrond is evenals bij andere
gerstrassen goede kalktoestand vereischt.
A — 12. SVALÖF'S PRINCESSEGERST. — * — Stam uit het
Deensche ras Prentice. 1890 en 1897. K: Zweedsche zaaizaadver
eeniging, Svalöf. Vm: Zweedsche zaaizaadmij, Svalöf. H: N.V.
Landbouwbureau M. Wiersum, Groningen.
Tweerijige zomergerst; stroo middelmatig lang, hoog bebladerd,
vrij slap. Korrel middelgroot, en fijn gerimpeld. Rijpt een week
later dan Goudgerst en heeft iets minder te lijden van roest. Heet
in de nabijheid der zee minder last te hebben van zaadverlies
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door harden wind, wegens vroegtijdige legering. Door sterke blad
ontwikkeling goede onkruidverstikker. Bij proeven in Heinekens
brouwerij bleek de brouwkwalite.it van Princessegerst zeer goed,
terwijl ze in zaadopbrengst niet geheel tegen andere rassen kan
concurreeren en een hooge stroo-opbrengst levert.
B — 138^ SV ALÖFS ZEGEGERST. — * — Kr. Goudgerst X
Haanchen. 1908 en 1926. K: Zweedsche Zaaizaadvereen., Svalöif.
Vm: Zweedsche Zaaizaad mij., Svalöf. H: N.V. Landbouwbureau
M. Wiersurn te Groningen.
Het gewas is forscher dan Goudgerst en heeft iets grootcre,
smallere lichtgele korrels. Wil wel eens legeren. Blijkens de proef
velden is de opbrengst gelijk aan die van Goudgerst; iets later
rijp. Vatbaar voor roest. Indruk over het geheel gunstig. De
brouwkwaliteit is nog twijfelachtig.
B — 531. MANSHOLTS TWEERIJIGE ZOMERGERST. — * —
Kr. Goudgerst X Friedrichswerter wintergerst. 1922 en 1932. K
en H: Dr. Bk 3. Mansholt, Westpolder (Gr.).
Vry lang doch stijf stroo, weinig vatbaar voor roest. Schiet iets
langzaam op en rijpt iets laat. Goede opbrengst aan groote blanke
korrel met iets grove bast; goede stroo-opbrengst. Kan, hoewel
niet wintervast, ook als wintergerst worden beproefd. De stand
moet behoorlijk dicht zijn om een maximale opbrengst te verkrij
gen. Brouwkwaliteit nog onbekend. Geschikt voor pelgerst.
B — 589. KENIA ZOMERGERST. Kr. Bindergerst X Goud
gerst. In 1931 in Nederland ingevoerd. K: Station voor Planten
veredeling te Abed, Laaland, Denemarken. H: P. Vinkers, Scheemda.
Ook wordt, krachtens overeenkomst met den kweeker, door Pa
Weibull te Landskrona (Zweden) origineel zaad geteeld. H: Hollandsch Zweedsche Zaaizaadmij, Amsterdam.
Flink uitstoelend, vroeg opschietend, vroeg rijpend, iets op
Goudgerst gelijkend, maar korter en steviger. Heeft in Denemar
ken groote opgang gemaakt en laat zich ook bij verbouw hier te
lande goed aanzien. De vrij kleine, korte gevulde korrel is wat
donker van kleur. Brouwkwaliteit nog niet bekend. Vatbaar voor
stuifbrand.
B — 160. BIGO ZOMERGERST. — * — Stam uit Zeeuwsch landras. 1920 en 1924. K: Ir. O. Stevens, Rijkslandbouwconsulent te
Goes. Vk en H; A. Dommisse te Biggekerke.
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Vierrijig. Groote, lange, voor een deel te smalle korrels, laag
H.L.-gewicht. Bladrijk, vrij lang en slap stroo. Stoelt sterk
uit, zoodat de hoeveelheid zaaizaad betrekkelijk klein kan worden
genomen; volgens mededeeling van den kweeker is onder gunstige
omstandigheden 65 à 75 K.G. per H.A. voldoende. Opbrengstver
mogen zeer goed, vooral aan stroo. Op zandgrond minder dan
Goudgerst, wordt daar te slap. Rijpt iets later dan Goudgerst,
minder vatbaar voor roest, wel voor stuifbrand en strepenziekte,
verliest niet gemakkelijk zaad. De verbouw van dit ras neemt
sterk af.
N — 167. SPRATT ARCHER ZOMERGERST. Kr. Engelsche ras
sen Spratt X Archer. 1908 en 1929. K: H. Hunter, School of Agri
culture, Cambridge. H: Garton Ltd, Warrington, Engeland.
Bladrijke, laat opschietende, laatrijpe tweerijige zomergerst met
aanvankelijk slap, doch later vrij stijf stroo en matig groote, wat
smalle blanke korrel met fijne bast, welke, mits volkomen uitge
rijpt, zeer bruikbaar bleek voor de brouwerij. Over het geheel
weinig roest en strepenziekte. Opbrengst ongeveer als Princesse
gerst. Het is twijfelachtig of dit ras zich zal handhaven, hoewel
het in enkele streken veld wint.
.
N — 73. MINISTER RUYS ZOMERGERST. — * — Stam uit het
Engelsche ras Goldthorpe. 1920 en 1925. K: het I. v. P. te Wageningen. Vm en H: M. J. Zandt, Kweekbedrijf te Roodeschool.
Gewas forscher, later doorschietend en iets later rijpend dan de
andere rassen; aar breed, mooi gevormd. Groote, blanke korrel, lang
stroo. Bij laat zichten knikken in 't noorden van 't land soms meer
dere halmen. Elders zijn de ervaringen vrij gunstig. Het gewas ver
draagt niet te veel stikstof. Vatbaar voor strepenziekte. Kan in
opbrengst niet meekomen. Er moet rekening gehouden worden met
de mogelijkheid, dat dit ras zal worden afgevoerd; het wordt
nog gehandhaafd, omdat de brouwkwaliteit zeer goed is.
D. AFGEVOERDE GERSTRASSEN.
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ROGGE.

A — 13. VON LOCHOW'S PETKUSER WINTERROGGE. — * —
Selectie uit Pirnaer en Probsteier, 1881 en ± 1895. K: F. von .Lü
chow, Petkus (Duitschland). Vk: F. von Lochow, Petkus, G. m. b.
H. (Duitschland). Vm: A. G. Kröller Jr., Harskamp; vermeerdert
jaarlijks uit Petkus betrokken elitezaad, dat daarna op eenige
vermeerderingsstations tot origineel zaad wordt vermeerderd. H:
Centraal Bureau uit het Ned. Landbouwcomité, Haringvliet 100,
Rotterdam.
Stroo vrij stevig:, middelmatig lang. Wintervastheid zeer goed.
Uitstoeling goed. Niet erg vatbaar voor roest, wel echter voor aal
tjesziekte en ook voor Leptosphaeria-voetziekte. Aar vierkant, dicht
geschakeld, bij rijping- iets neergebogen. Korrel- en stroo-opbrengst
zeer goed. Korrels gevuld, grijsgroen. Het algemeen verbouwde
roggeras in ons land, dat ook op de interprovinciale proefvelden
19;?,6-33 den besten indruk maakte.
A — 14. VON LOCHOW'S PETKUSER ZOMERROGGE. Selectie
uit Petkuser winterrogge. 1898 en 1908. K: P. von Lochow, Petkus
(Duitschland). Vk: P. von Lochow, Petkus G. m. b. H. (Duitsch
land). H: Centraal Bureau, Rotterdam.
Uitstoeling vrij goed. Stroo vrij lang, vrij stevig. Korrelopbrengst
kan in zeer gunstige omstandigheden die van de winterrogge nabij
komen. Kleur korrels grijsgroen. Rijpt ongeveer 7-10 dagen na
Petkuser winterrogge. Wordt weinig verbouwd. Verdient aandacht
als eerste gewas op ontginningen en kan beproefd worden als
snijgraan op vroege stoppels.
B — 300. OTTERSUMSCHE ROGGE (landras). — * — Door den
Limb. Land- en Tuinbouwbond wordt zorg gedragen voor de zui
vere instandhouding van dit ras, dat tevens door selectie wordt
verbeterd. H: Limburgsche Land-"~en Tuinbouwbond (Z.P.L.).
Landbouwhuis, Roermond.
Deze rogge wordt ter beproeving aanbevolen op gronden die
besmet zijn met het stengelaaltje. SneF ontwikkelend (daar
door ook geschikt voor snijrogge, echter te vroeg in aar voor com
binatie met winterwikken). Vroegrijp; _jslap, weinig bladrijk
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stroo; lange, soms wat schaardige aren, veel bruine korrels. Ver
draagt, in tegenstelling met alle hier bekende rassen, de aaltjesziekte redelijk goed. Aanbevolen wordt niet te vroeg en niet te
dicht te zaaien of te sterk met stikstof te bemesten, wegens gevaar
voor legeren. Wintervastheid schijnt iets minder groot te zijn dan
die van Petkuser; productievermogen minder.
B — 89. KROONROGGE. — i- — Selectie uit nabouw Petkuser
rogge. 1919 en 1923. K: Ir. J. Heemstra, Rijkstuinbouwconsulent,
Groningen. Vm: Deraienoord, Zuidlaren. H: N.V. Landbouwbureau
M. Wiersum, Groningen.
Stroo iets steviger dan dat van Petkuser rogge. In den winter
iets zwak ontwikkelend. Vatbaar voor aaltjesziekte. Opbrengst op
zandgrond gewoonlijk beneden Petkuser, op klei soms daar boven.
Dit ras wordt het volgend jaar afgevoerd.
B — 493. ZEEUWSCHE ROGGE. — * — Dit landras is in Zeeland
vrijwel verdwenen doch in noordelijk Groningen heeft het zich ge
handhaafd. Onder toezicht van de Gron. Mij. van Landbouw wordt
het thans in stand gehouden door C. Reinders te Warf um (tevens
H). Het kan op de zavelgronden in N.-W. Groningen ondanks
fijner en slapper stroo tegen de Petkuser concurreeren en onder
scheidt zich door goede bakeigenschappen. De korrel is bruinach
tig en iets los zittend, waardoor soms veel opslag. Voldoende wintervast, doch minder dan Petkuser en ook minder productief.
N — 612. SINT JANS ROGGE. H: o.m. N.V. Robertus, Winschoten.
Deze rogge, mits in den zomer gezaaid (St. Jan) levert in den
herfst een flinke massa groenvoeder. Na afmaaien loopt ze weer
uit, zoodat het volgend jaar nogmaals geoogst kan worden. Uitrijpend is ze minder productief dan Petkuser.
D. AFGEVOERDE ROGGERASSEN.
55. Sperling's Buhlendorf er rogge
54. Svalöfs Pantserrogge
88. Kirsche's Staalrogge
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WITTE HAVERS.
A — 15. SVALÖF'S ZEGEHAVER. — i- — Stam uit Milton haver.
1892 en 1900. K: Zweedsche Zaaizaadvereen., Svalöf. Vm: Zweedsche Zaaizaad my., Svalöf. H: N.V. Landbouwbureau M. Wiersum
te Groningen.
Dit ras is nog steeds het meest verbreide, maar het verliest
thans gaandeweg terrein aan rassen, die minder gemakkelijk
legeren.
Pluim tamelijk klein, doch dicht bezet; pakjes dragen spora
disch kafnaalden. Forsche, tot legeren geneigde, vrij lange bladrijke halm, tijdig rijp. Korrel roomwit, dik, kort, stomppuntig,
goed gevuld. Hoog H.L.-gewicht. Zeer goed productievermogen.
Vooral geschikt voor klei- en zavelgronden en ook voor zand- en
dalgronden met goeden kalk- en bemestingstoestand (incl. kopervoorraad) .
A — 16. MANSHOLT S HAVER III. — i- — Kr. Svalöf's Zege X
Mansholt's haver II (sel. uit Heraletzer mittelspäter Hafer). 1909
en 1920. K.: J. H. Mansholt. Vk en H: Dr. R. J. Mansholt te
Westpolder (Gr.).
Stroo vrij kort en stijf; geen groote bladontwikkeling. Korte, goed
gevulde, witte korrels, iets kleiner dan die van Zegehaver. Hoog
H.L.-gewicht. Korrelopbrengst onder geschikte omstandigheden
zeer goed, niet minder dan Zege. Aan te bevelen voor zware gron
den 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 ongeveer tegelijk met Zege
haver. De verbouw van dit vooral in het zuiden van het land ge
waardeerde ras breidt zich in de laatste jaren uit.
B — 469. MANSHOLT'S BINDER HAVER. — ie — Sel. uit Car
stens haver III. 1925 en 1931. K en H: Dr. R. J. Mansholt, West
polder (Gr.).
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Stroo kort en zeer stevig, pluim eigenaardig gedrongen, blad in
de jeugd opgericht. Ontwikkelt forsch en rijpt tijdig, bij voldoende
uitstoeling. Mede blijkens de interprov. proefvelden zeer produc
tief. Geschikt als dekvrucht en voor machinaal oogsten. Korrel
wit, tamelijk kort, middelmatig stukkig. Hoog H.L.-gewicht. Vooral
geschikt voor vruchtbare gronden.
B — 464. SVALÖF'S ADELAAR HAVER. — * — Kr. v. Lochow's
Gele X Zege. 1914 en 1929. K: Zweedsche zaaizaadvereen., Svalöf.
Vm: Zweedsche zaaizaadmij., Svalöf. H: N.V. Landbouwbureau M.
Wiersum, Groningen.
Geelwitte haver met vrij kort, stevig stroo, verdraagt vrij wat
stikstof mits de stand niet te dicht is. Indien ze gaat legeren lijdt
ze echter zeer. Vrij vroeg rijp, vertoont dan een goudbruine tint.
Korrel smal, geneigd tot schot. Op de interprovinciale proefvelden
1930 tot '32 de hoogste opbrengst en, vooral ook op goede zand
grond, in de practijk veelal gunstig beoordeeld, behalve wat de
handelskwaliteit betreft. Geschikt als dekvrucht.
B — 79. SVALÖF'S STERHAVER. — * — Kr. Zege X Kroon ha
ver. 1908 en 1927. K: Zweedsche zaaizaadvereen., Svalöf. Vm:
Zweedsche zaaizaadmij., Svalöf. H: N.V. Landbouwbureau M.
Wiersum, Groningen.
Stevig stroo, tamelijk kort; rijpt iets vroeger dan Zege. Korrel
wit, tamelijk kort, van gewilde kwaliteit. Productievermogen blij
kens de interprovinciale proefvelden in 1931 zeer goed, ook in de
veenkoloniën. Hoewel iets minder productief dan Adelaar, in de
practijk wel gewaardeerd — op zandgrond wegens goede grondbedekking — echter nog weinig verbreid.
GELE HAVERS.
A — 18. MANSHOLTS HAVER I. — ^ r~ Natuurl. kruising in
Deensche Reuzenhaver van Wibolt. 1907 eft 1915. K en H: Dr. R.
J. Mansholt, Westpolder.
_J
Gele haver met matig lang en bladrijk stroo, korrel iets
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klein, dun van bast, gemakkelijk pellend. Goed H.L.-gewicht. De
kiemkracht lijdt licht bij slecht oogstweer. Vroeg rijp. Wordt wei
nig verbouwd.
B — 485. SVALÖFS GOUDENREGENHAVER II. — * — Kr. Zege
X Goudenregen. 1916 en 1928. K: Zweedsche zaaizaadvereen., Svalöf. Vm: Zweedsche zaaizaadmij., Svalöf. H: N.V. Landbouwbu
reau M. Wiersum, Groningen.
Vervangt de vanouds bekende Goudenregen haver,' waarvan ze
zich onderscheidt door iets grootere productiviteit en iets grootere
korrel. Kleur hooggeel, korrel soms iets los zittend, iets kleiner
dan die van Zege. Hoog H.L.-gewicht. Vrij lang fijn en elastisch
stroo, geschikt voor fourage. Rijpt iets vóór Zege. Kan op klei
grond niet tegen de witte havers concurreeren, geschikt voor zand
gronden mede wegens eenige resistentie tegen droogte.
r

ZWARTE HAVERS.
A — 20. ZWARTE FRESIDENTHAVER (landras). De vroegst rij
pende haver, die hier te lande verbouwd wordt; ongeveer tegelijk
met rogge rijp. Matig 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
door vroege ontwikkeling niet sterk van droogte lijdt en veel
minder gevoelig is voor ontginningsziekte en lagen kalktoestand
dan de bekende witte haverrassen, waarbij z.e op betere gronden
in productievermogen belangrijk ten achter staat. Ook is ze gevoe
liger voor vorstschade. Door den Veenkolonialen Boerenbond te
Veendam (H) worden speciale maatregelen genomen om dit landras, dat zich nog steeds weet te handhaven, zuiver in stand te
houden. Het stroo is geschikt voor fourage.
B — 105. SVALÖF'S ORION HAVER II. — * — Kr. Ligowo X 0668
(sel. uit Merö haver uit noord Noorwegen). 1903 en 1927. K:
Zweedsche zaaizaadvereen., Svalöf. Vm: Zweedsche zaaizaadmij.,
Svalöf. H: N.V. Landbouwbureau M. Wiersum, Groningen.
In vergelijking met zwarte Presidenthaver iets later opschietend,
doch bijna tegelijk rijp. Steviger, langer en grover stroo, korrels
even zwart, dikker en beter vastzittend. Soms hoogere zaadopbrengst
en hooger H.L.gewicht, doch niet altijd. Bezit geen bijzonder weer
standsvermogen tegen ontginningsziekte. In het voorjaar gevoelig
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voor koud weer, doch niet erger dan President, die ze slechts ge
deeltelijk heeft kunnen verdringen. Za vindt in Groningen op
zavelgrond verbreiding wegens vroege rijping en geschiktheid als
dekvrucht.
N — 488 TRENCTRIAHAVER. Kr. Zwarte President X Zege. 1925
en 1933. K en H: R. J. de Vroome te Boven Smilde.
Deze zwarte haver onderscheidt zich van President door veel
steviger stroo, met in de jeuTd opgericht blad, ze is echter een
week later rijp en vermoedelijk iets hooger van opbrengst. De
korrels zitten niet los en zijn van tamelijk goede kwaliteit.
D. AFGEVOERDE HAVERRASSEN.
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ERWTEN.

GROENE ERWTEN.
A — 156. HYLKEMA'S UNICA ERWT. — * — Kr. Mansh. geler,
extra korte X Wonder van Amerika. 1918 en 1927. K: P. J. Hylkema te Mensingeweer. Vm: N.V. Mensingeweer-Maarslag. H:
N.V. Landbouwbureau M. Wiersum te Groningen.
Groene, vroeg, snel en gelijkmatig bloeiende erwt met zeer kort,
stevig, niet altijd regelmatig bezakkend stroo en hooge opbrengst.
Vereiseht schoon land. Sterk gewas, dat een vruchtbaren bodem
verdraagt, hoog dragend, wat niet belet dat in natte zomers de
peulen lijden van aanraking met den grond. Iets vatbaar voor
ascochyta. Zaad voldoende rond, hard, goed kokend; iets klein en
geneigd tot verbleeken. Geschikt voor groene pluk. Aanbevolen
wordt dit ras dicht te zaaien en kleine rijenafstand te geven.
A — 430. MANSHOLT'S PLUKERWT. — * — Kr. Mansh. kortstroo groene X Heinemanns Vorbote. 1906 en 1929. K en H: dr.
R. J. Mansholt, Westpolder (Gr.).
Lijkt in meerdere opzichten op Unica. Vergeleken met Mans
holts gekruiste extra korte he ft ze iets korter stroo, dat tegen
het rijpen soms onregelmatigheden vertoont, kleiner, doch ronder
zaad en iets hooger opbrengst. Geschikt voor pluk en conserve.
Vrij vatbaar voor ascochyta.
A — 22. MANSHOLT S GEKRUISTE EXTRA KORTE GROENE
ERWT. — *• — Kr. Mansh. kortstroo groene X Heinemanns
Vorbote. 1906 en 1918. K en H: dr. R. J. Mansholt, Westpolder (Gr.).
Kort, veerkrachtig, in den top gerankt stroo. Bloeit vroeg, is vlug
afgebloeid en rijpt gelijkmatig af. De peulen zitten meest in den
top. Erwt stukkig, doch niet zuiver rond, hetgeen een bezwaar
voor machinaal lezen is. Bruikbaar voor groene pluk voor conservefabrieken. Vereiseht voldoende zaaizaad, vertoont weinig as
cochyta doch is iets gevoelig voor slecht) oogstweer doordat de
peulen soms openspringen. Opbrengstvermwgen zeer goed. Zeer ge-
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schikt op vruchtbare, onkraidvrije gronden. In de afgeloopen ja
ren is de waardeering: van dit ras weer toegenomen, vooral in het
zuiden des lands en hier en daar op zandgrond.
B — 155. MANSHOLT'S CORONA ERWT. — * — Kr. Mansh.
gekr. extra korte X een langstroo groene. 1915 en 1927. K en H:
Dr. R. J. Mansholt, Westpolder (Gr.).
Dit ras is bestemd om in de plaats te treden van de in 1932 af
geschafte Mansholts Kortstroo Groene erwt, waarmee ze in op
brengst ongeveer gelijk staat, doch waarvan ze zich onderscheidt
door mooi rond en stukkig zaad. Met Plukerwt vergeleken is de
Corona wat langer van stroo, iets later van bloei en rijping, iets
minder in opbrengst doch beter van kwaliteit. Ze vereischt grond
in een goeden kalktoes tond en vertoonde tot dusverre weinig ascochyta. Door latere bloei iets kans op Grapholita aantasting.
Enkele malen werd een roodachtige verkleuring van het zaad
opgemerkt. De peulen raken weinig aan den grond.
N — 509. DEKA KROONERWT. Stam uit 't Zeeuwsche landras.
1926 en 1931. K en H: Ir. C. Koopman te Zierikzee.
Lichtgroen, fijnbladig, wat lang en slap, rankend stroo. Later
bloeiend en rijpend dan andere groene en van middelmatige op
brengst. Voor kroonerwten is het zaad wat klein. Het ligt in de
bedoeling van den kweeker dit ras terug te trekken.
SCHOKKERS.
A — 23. MANSHOLT'S KORTSTROO SCHOKKER ERWT. — —
Sel. uit Harrisons Glory. 1901 en 1905. K en H: dr. R. J. Mans
holt, Westpolder (Gr.).
Stroo iets langer dan dat van Mansholt's Corona erwt. Erwten
groot en kantig. Sporadisch komen enkele ronde en minder kan
tige zaden voor; deze zaden geven echter weer planten met nor
male schokkererwten. Opbrengst goed, doch kleiner dan die van
Mansholt's groene-erwtenrassen. Vatbaar voor ascochyta.
A — 106. KOOPMAN S GLORY SCHOKKER ERWT. — + —
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Stam uit Mansh. kortstroo schokker. 1921 en 1925. K en H: Ir. C.
Koopman, Zierikzee.
Lijkt veel op Mansholt's kortstroo schokker erwt, maar heeft
mogelijk iets steviger stroo, vroeger bloei en hoogere peulaanzet
ting. Ze is even vatbaar voer ascochyta en kwade harten. Aange
zien de kweeker eerlang dit ras hoopt te kunnen vervangen, moet
gerekend worden met de mogelijkheid dat het zal worden afge
voerd.
B — 565. KOOPMAN S ZELKA SCHOKKER. — + — Kr. Mans
holt's schokker X Krcmbsk. 1921-1932. K en H: Ir. C. Koopman,
Zierikzee.
Zeer productieve, iets kleinzadige schokker. Donkergroen, sterk
gewas met vrij hóoge peulaanzetting en talrijke voldoende ge
deukte zaden per peul (enkele rondachtige zaden komen nog voor).
Rijpt ietwat later dan Mansholt's schokker.
CAPUCIJNERS.
N — 519. MANSHOLT'S HALA CAPUCIJNER. — + — Kr. Mansh.
kortstrco vale rapucijner X [Langstroo rozijn X (vroege Holland
sohe cap. X grauwe stameap ) X Mansh. kortstroo schokker) ].
1925 en 1930. K en H: Dr. R. J. Mansholt, Westpolder (Gr.).
Vervangt Mansholts kortstroo vale capucijner. Het gewas is for
scher, waardoor betere grondbedekking. Stroo langer en behoorlijk
stevig. Bloeit langer door en rijpt ruim een week later. Hooge
peulaanzetting, weinig last van valsche meeldauw, wel echter van
knopmade. Opbrengst goed, qualiteit en kookeigenschappen wor
den goed beoordeeld.
D. AFGEVOERDE ERWTENRASSEN.
60.
61.
21.
90.

Wiersma's
Mansholt's
Mansholt's
Mansholt's

Opge(Hjmen
Elsma schokker .
1927
Fl'turner rozijn .
-J924
kortstroo groene .
1924
kortstroo vale capucUner 1925

Afge
voerd
1931
1931
1934
1934

Rubr.
N
B
A
B
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VELDBOONEN.

De vier veldboonensoorten (Waalsche-, wier-, paarde- en duiveboonen) vertoonen in meerdere eigenschappen in de genoemde volg
orde een stijgende of dalende reeks. De Waalsche boon heeft de
grootste en de platste zaden, het geringste aantal peulen, de laagste
peulaanzetting, de kleinste stroolengte, de lichtste bloemkleur,
vroegste bloei- en- rijpingstijd. Waalsche en wierboonen worden uit
sluitend op kleigrond verbouwd, duiveboonen beginnen de aandacht
te trekken als voedergewas.
B — 323. WAALSCHE BOON AD RIE. — * — Selectie uit Friesch
landras. 1919 en 1929. K: Dr. J. C. Dorst, consulent voor de plan
tenveredeling bij de Pr. Mij. v. Landbouw te Leeuwarden. H:
Z.P.C. te Leeuwarden.
Ilooger opbrengend dan het landras, boonen mooi en groot.
N — 447. BIERUMER WAALSCHE BOON. —. * — Selectie uit
Groninger landras. 1925 en 1929. K en H: IJ. Wiersma, Bierum
(Gr.).
Meeropbrengend dan het landras, zaad iets kleiner dan Adrie,
hoog H.L.-gewicht.
A — 25. MANSHOLTS WIERBOON. — * — Sel. uit landras.
1886 en 1892. K: J. H. Mansholt. Vk en H: dr. R. J. Mansholt,
Westpolder.
Grootte der boon tusschen die van Waalsche boon en paardeboon; vrij plat. Stroo vrij kort en stevig; lage peulaanzetting.
Staat op geschikte gronden in opbrengst boven de paardeboon.
Het blad valt tjjdig af.
A — 26. PAARDEBOONEN (landrassen).
N — 613. FÜLLBERG PAARDEBOON. K:, F. Füllberg, Dunsen
(Hannover). Sedert 1931 ingevoerd door H:^P. Vinkers, Scheemda.
In Duitschland verbreid wegens goede opbrengst bij mindere
vatbaarheid voor luis en behoorlijk vroeg ajpen. De indruk in ons
land is gunstig: forsch gewas met gevulde boon, echter niet
vroeger dan andere.
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B — 433. NIKI DUIVEBOON. — * — Selectie uit landras. 1922 en
1927. K en Vm: N. Koppes t te Wieringerwaard. H: Zaaizaadtelersvereeniging Z.A.P. te Anna Paulowna.
Stevig, vrij kort stroo, iets laat bloeiend. Zaad tamelijk klein,
mooi, blank, vrij rond, goede opbrengst.
D. AFGEVOERD.
62. I.v.P.'s Lugduna tuinboon
424- I.v.P.'s Mimi duiveboon ....

Opgenoinen

1924
1929

Afge-

Rubr.

Voerd

1925
1934

B
B

t De heer Koppes overleed Januari 1934.

Uliraduper 20 %
met slechts 4% vocht.
BIJ DE N.V. DRUKKERIJ EN UITGEVERIJ LEITER-NYPELS te
Maastricht (giron. 37754) verschenen de volgende goede handboeken:
VEEVERLOSKUNDE, handboek voor den practischen fokker, door
dr. A. van Leeuwen, 10e dr., 108 pag. met 35 afb. Prijs f 0.80, geb. f 1.80.
DE NEDERLANDSCHE VARKENSFOKKERIJ, fokken en mesten,
door A. A. ter Haar. Een volledig handboek van 211 pag. met 67 afb.
Geeft rantsoenen voor alle leeftijden en doeleinden. Prijs f l.?5.
ONS NUTPLUIMVEE, door A. A. ter Haar, fokken, voeden, verple
gen en mesten van hoenders, kalkoenen, ganzen en parelhoenders,
waarin ook de ziekten behandeld zijn. Het handboek voor de practijk.
Prijs f 3.25.
Deze boeken zijn ook verkrijgbaar bij de Uitg. Mij. C. MISSET,
Doetinchem.

BRUINE EN WITTE BOONEN.
A — 304. CEKA BRUINE BOON. — + — Stam uit Zeeuwsch
landras. 1922 en 1928. K en H: ir. C. Koopman, Zierikzee.
Groote, lange lichtbruine boon. Rijpt middellaat. Wordt weinig
of niet aangetast door Colletotrichum, wel eens door de vetvlek
kenziekte. Hooge opbrengst, lang stroo, bloeit wit, vrij vroeg en
in den top. Heeft algemeen verbreiding gevonden. Voor de groot
cultuur geschikt.
A — 302. AKA BRUINE BOON. — + — Stam uit Zeeuwsch landras. 1922 en 1927. K en H: ir. C. Koopman, Z'erikzee.
Kleine donkere rende boon, Walchersch type, paars bloeiend.
Kal:behoeft:g. Vroegrijp, matige opbrengst, van in den regel ge
zochte kwaliteit.
N — 467. AMPT'S BRUINE BOON. — + — Stam uit de N. Holl,
groote bruine bccnen. 1910 en 1915. K en H: C. D. Ampt M.Jzn.
te Oud Vossemeer (Zeel ).
Vertoont overeenkomst met Ceka. Iets eerder rijp, donkerder en
minder regelmatig zaad, weinig vatbaar voor vetvlekkenziekte.
Goed productief, de qualiteit moet nog nader blijken.
N — 63. MAJOR BRUINE BOON. — + — Stam uit consumptieboonen 1912 en 1923. K: Prof. ir. H. K. H. A. Mayer Gmelin, hoog
leeraar aan de landbcuwhoogeschcol te Wageningen. Vk en H:
A. Sinke te Kloetinge.
Gelijkmatige loofontwikkeling, onder normale omstandigheden
zonder ranken: laatriip. Boon zeer groot, bol, lichtbruin, mooi van
uiterlijk. Zal vermoedelijk geen ingang vinden wegens late rijping
en matige productiviteit en dan van deze lijst worden afgevoerd.
A — 597. WALCHERSCHE WITTE BOON. (Landras).
Deze witte boonen worden tot dusverre voornamelijk OD het
noordelijke deel van Walcheren geteeld. Ze zijn teerder op 't ge
was, hebben lagere opbrengst en hoogere handelswaarde dan
bruine boonen.
Uit dit ras zijn zuivere stammen gekweekt,' (N 598 en 599) door
J. Mesu, leeraar R.L.W. school te Goes. Vm en H: P. Brasser
te Veere.
Is
D. AFGEVOERD.
ÖpgeAfgeRubr.
1
303. Koopmans Deka bruine boon .

.

namen

1927

voerd

1934

V.

B

VLAS.
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BLAITWBLOEIEND.
A — 309. TEXAliA VLAS. — -t — Stam uit Russisch vlas. 1913
en 1928. K: het I. v. P., Wageningen. Vm en H: Maatschappij de
Wilhelminapolder bij Goes; M. J. Zandt, kweekbedryf te Roodeschool.
Lang:, sterk, matig zaadopbrengend blauwbloeivlas,' weinig ge
neigd tot legeren, in 't begin der ontwikkeling iets hard groen.
Bij tijdig trekken behoudt het lang zijn blanke kleur. Goed van
vezelgehalte en kwaliteit. Gelijkmatig, vroeg rijpend; goed op
brengend, vatbaar voor doode harrel (Phoma herbarum). In Gro
ningen meer gewaardeerd dan in 't Zuiden.
A — 153. HYLKEMA'S EXCELLO VLAS. Sel. uit vlasstommen
van het I. v. P. 1919 en 1927. K: P. J. Hylkema, Mensingeweer.
Blauwbloeiend, lang, fijnstengelig, tamelijk vertakt. Vooral bij
laten uitzaai geneigd tot legering. Schijnt vooral op zwaren grond
tot zijn recht te komen. Zeer goede kwaliteit, echter vatbaar voor
doode harrel. Weinig vatbaar voor roest. Niet te veel stikstof geven
en niet te dik zaaien. Opbrengst zaad niet hoog. Dit ras wordt
het voigend jaar afgevoerd, daar het door den kweeker vervangen
is door een zuivere stam GIGANTA (573), — i- — die zich door
zuiverheid en gelijkmatigheid van Excello onderscheidt, en deze
volgens zijne mededeeling ook in andere opzichten overtreft.
A — 311. SVALÖF'S BLENDAVLAS. — * — Sel. uit Zwsedsch
landras. 1918 en 1926. K: Zweedsche Zaaizaadver., Sva!öf. Vm:
Zweedsche Zaaizaadmy., Svalof. Vm en H: N.V. Landbouwbureau
M. Wiersum, Groningen.
Heeft bij beproeving in ons land, speciaal in Z.-HoUand, een
gunstigen indruk gemaakt. Iets kort en niet zeer egaal met kleine
zaadopbrengst; hoog vezelgehalte. Zeer goede vezelkwaliteit. Blauw
bloeiend, weinig vatbaar voor doode harrel, overigens iets teêr.
N — 532. HONGAARSCH VLAS F 496 (voorloopige naam). Stam
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uit landras. K: Dr. Pleischmann te Kompolt (Hongarije). H: Ir.

C. Koopman, Zierikzee.

Blauwbloei. Heeft voorloopig een nogal gunstigen indruk ge
maakt, die echter nog nader bevestigd zal moeten worden.

WITBLOEIEND.
A — 330. CONCURRENT VLAS. — * — Stam uit Friesch wit-

bloei landras. 1921 en 1929. K: Dr. J. C. Dorst, consulent voor de
plantenveredeling vao de Fr.M.vXi., Leeuwarden. H: de Z.P.C.,

Leeuwarden.
Dit witbloemvlas wordt zoowel in ons land als in het buiten
land over het geheel zeer gunstig- beoordeeld wegens de goede
stroo- en zaadopbrengst, hooge vertakking en uitstekend vezelgehalte en kwaliteit. Voldoende resistent • tegen roest en doode
barrel. Is weelderiger en later rijp dan de blauwbloeiers.

A — 614. FRIESCH WITBLOEI VLAS, landras, dat in den loop
der jaren door verschillende verbouwers geselecteerd werd en
daardoor geen groote variatie vertoont. Lang sterk, vlas, wat la
ter en grover dan blauwbloem vlassen.
B — 93. ALBA VLAS. Stam uit Friesch witbloei. K: Dr. J. C. Dorst,
cous, voor P.V. der Friesche My. v. Landbouw te Leeuwarden.
H: Z.P.C., Leeuwarden.
De door de tijdsomstandigheden veroorzaakte behoefte aan een
vroegrijp vlas dat geschikt is als dekvrucht voor klaver, heeft
doen teragtasten op Alba vlas, dat wegens zijn kleinere opbrengst
en lengte dan die van Concurrent in 1931 van deze lijst werd af
gevoerd. Het ras ontwikkelt vlug en krachtig.
D. AFGEVOERDE VLASRASSEN.
92.
106.
109.
328.
325.
310.

v. Lochow's blauwbloeivlas stam 7
I.v.P.'s Gruno vlas ....
Postnia's Almenum vlas .
Dorst's Concordia vlas
Dorst's Bella vlas
Svalöf's Hercules vlas

Opge
nomen

1925
1925
1925
1929
1028
1927

Afge
voerd

1927
1929
1931
1932
1932
1932

Rubr.

N
N
B
N
N
B
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HANDELSGEWASSEN.
KANARIEZAAD.
A — 463. FJÎIESCH KANARIEZAAD. — * — Landras, dat onder
toezicht van de Friesche Mij. v. L. wordt in stand gehouden bij
G. J. Anema te Dongjum. H: de Z.P.C., Leeuwarden.
Aanvankelijk bladrijker en langer van stroo dan Spaansch; iets
later rijp.
A — 470. SPAANSCH KANARIEZAAD. — * — Wordt als landras voortgekweekt door dr. R. J. Mansholt te Westpolder (Gr.).
Ontwikkelt en rijpt vroeger dan het Friesche landras, minder
blad, waardoor minder onkruidverstikking en minder kans op
windbeschadiging. Opbrengst goed. Korrel grooter dan die van
het Friesche, zoodat iets meer zaaizaad noodig is. Soms iets hoo
ger geprijsd. Moet voorzichtig gedorschen worden daar anders het
zaad gemakkelijk pelt. Meer uitstoelend en minder legerend dan
Friesch, harder en iets korter stroo, minder kans op zaadverlies,
kan daardoor iets later gezicht worden.
B — 476. HISPANO KANARIEZAAD. — * — K: E. Diekhuis,
Oldehove. Zuivere stam uit Spaansch kanariezaad. 1917 en 1931.
H: Fa. D. J. v. d. Have te Kapelle-Biezelinge.
Heeft bij vergelijking met het landras een goeden indruk gewekt,
KOOLZAAD.
A — 28. MANSHOLT S HAMBURGER KOOLZAAD. — + — Sel.
uit handelszaad eener Hamburger firma. 1895 en 1899. K en H:
dr. R. J. Mansholt, Westpolder (Gr.).
Egaal kort stroo, vroegrijp; bloem lichtgeel. Korrel vrij klein.
Geeft gedurende meerdere jaren opslag, ^vooral in droge jaren.
Op lichte grond kan dit kwaad worden beperkt door de stoppel
niet direct te ploegen maar te eggen. -Öpbrengstvermogen zeer
goed. Moet vroeg, liefst vóór half Augustus, gezaaid worden. Dit
ras wordt thans algemeen verbouwd.
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KAR WIJ.
A

30. MANSHOLTS KAKWIJ. — + — Sel. uit N. Holl, landras.
1902 en 1908. S en H: dr. E. J. Mansholt, Westpolder (Gr.).
Iets later rijpend dan het landras; middelmatig lang, opbrengst
vermogen goed, ook het olie- en carvongehalie.

A — 456. KISTEMAKER'S VOLHOUDEN K AKW IJ.
+ — Sel.
uit N. Hol. landras. 1924 en 1930. K: P. Kistemaker, Kolhorn. H:
Zaaizaadtelersvereen. „Waard en Groet", Kolhorn.
Forsch en vroeg ontwikkelend, zaad groot, stijf stroo; de op
brengst ontloopt die van Mansholt's karwij weinig, het oliegehalte
is soms iets lager.
MOSTERD.
A — 161. MANSHOLT'S GELE MOSTERD. — i- — Sel. uit landras. 1919 en 1925. K en H: dr. R. J. Mansholt, Westpolder (Gr.).
Egaal gewas, goede opbrengst, goede kwaliteit; stroo korter dan
van gewone gele mosterd en zeer Eievig.
MAANZAAD.
A — 477. NOBEL RLAUWMAANZAAD. — t — Sel. uit landras.
1025 en 1931. K: E. Diekhuis, Oldehove. H: Fa. D. J. v. d. Have,
Kapelle-Biezelinge.
Onderscheidt zich door forsche groei, licht blad en iets late
bloei en rijping. Vangt door rijke bebladering meer wind. Plat
ronde koppen, tegen het rijpen blauw berijpt. Mooie diep blauue
zaadkleur; zeer goede opbrengst.

I

A — 162. MANSHOLT'S BLAÜWMAANZAAD. — + — Sel. uit
landras. 1920 en 1925. K en H: dr. R, J. Mansholt, Westpolder (Gr.).
Gelijkmatig en zuiver, licht-bloeiend, met stevig stroo. Vrü vrocjj.
In 't algemeen worden opbrengst en kwaliteit gunstig beoordeeld.
Vroeg zaaien wordt aanbevolen, mits de grond geschikt is.
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N — 318. 15OMA BLAUWMAANZAAD. — + — Sel. uit handels
zaad. 1914 en 1917. K en H: P. Boonman, 's Heerenhoek, Nieirwdorp (Zeeland).

Kort stroo, dat weinig wind vangt doch eventueel plat legert.
Vroeg en roodbloeiend, vroeg rijpend. Zaad donker gekleurd, op
brengst middelmatig.

UIEN.

Hiervan worden hoofdzakelijk landrassen geteeld, waarvan op
den voorgrond treden:
De op de Z.-Holl. eilanden inheemsohe RIJNSBURGER UI
(615). Groote, platronde, blanke productieve, doch iets zachte, niet
zeer duurzame ui.
De ZEEUWSCHE BRUINE UI (616). Deze is kleiner, meer bol
vormig en minder productief, en heet duurzamer. Dit wordt door
de waarnemingen niet geregeld bevestigd. Vleesch soms paars
aangeloopen.
De STROOGELE UI (617), vooral in N.-Heiland voorkomende,
is eveneens minder productief dan Rijnburger en niet zeer duur
zaam.
Van de genoemde landrassen worden door diverse telers
selecties in den handel gebracht, die thans geregeld op Instituuts
proefvelden worden vergeleken. Men zie de hierover uitkomende
verslagen.
B — 423. PERIJKA UI. — r — Gekweekt uit Rijnsburger ui. 1922
en 1928. K en II: Ir. C. Koopman, Zierikzcc.
Peervormig, stroogeel naar bruin verloopend; opbrengst niet
hooger dan die van het landras, gelijkvormigheid, vastheid en
duurzaamheid goed.
D. AFGEVOERDE HANDELSGEWASSEN.
Opgenomen

64.
63.
66.
67.
74.

I.v.P.'s Vatla koolzaad
zyistra's zaadhoudende karwij .
I.v.P.'s Albion gele mosterd .
I.v.P.'s Zaza blauwmaanzaad
Broekema's Premier kanariezaad

1924
1924
1924
1924
1925

Afgevoerd

1928
1927
1929
1930
1934

Rubr.

B
B
B
B
A
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A — 32. EIGENHEIMER AARDAPPEL. Kr. Blauwe reuzen X
Franschen. 1»» en 1893. K: G. Veenhuizen t, Sappemeer.
Geelvleezige, vroeg- otwikkelende en vroeg rooibare, in zomer en
voorwinter voortreffelijke, doch ving uitloopende en niet zeer
duurzame middel vroege consumptie-aardappel, die ook als fa
brieksaardappel gebruikt wordt. Mooie loofontwilikeling, hoog pro
ductievermogen en zeer goed zetmeclgehaltc. Voor export niet
recht gewild, o.a. door iets talrijke oogen en variabele knolgrootte.
Erg vatbaar voor phytophthora (vooral ook in de knollen), voor
schurft, fcrfngerigheid en wratziekte, ook zeer vatbaar voor mo
zaïekziekte, die slecht door dit ras wordt verdragen. Bladrol komt
een enkele maal voor. Wordt op alle grondsoorten verbouwd. On
dervindt meer en meer concurrentie, maar handhaaft zich door
zijn oogstzekerheid en gewildheid in den handel. Het blijft steeds
gcwenscht wratziekte vrije, duurzame en vlakoogige rassen ter ver
vanging van Eigenheimer te beproeven. Voor zand- en veenstreken
en ook in het buitenland waar het ras door selectie moeilijk op
peil te houden is, is een geregelde aankoop van te velde goedge
keurd pootgoed noodzakelijk. In de tegenwoordige omstandigheden
neme men geen te kleine poters en geen groote pootafstand.

B — 490. De BLAUWE EIGENHEIMER (knopvariant ± 1907) on
derscheidt zich van de gewone Eigenheimer door de blauwe klemder schil en kleiner blad en knol. Volgens sommigen is ze iets
vroeger doch niet minder productief dan de gele. Ze heeft meer
last van phytophthora in de knol (.begin van aantasting moeilij
ker waar te nemen) en is moeilijker ziektevrij te telen. Als vroege
blauwe aardappel gewaardeerd in de Hollandsche steden. De cul
tuur breidt zich uit.
N — 575. BONTE EIGENHEIMER. Knopvariant (± 1912), die, be
halve door de kleur der schil, in eigenschappen met Eigenheimer
overeenkomt.
A — 31. EERSTELING AARDAPPEL. (Synoniem Sehotsche muis,
Engelsche naam: Duke of York). Uit Schotland ingevoerd als
t De heer G. Veenhuizen overleed in het voorjaar van 1930.
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„Midlothian early". Kr. Early Primrose X King Kidney. ± 1890
en ± 1900. K: W. Sim, Greenmyre.
Zeer vroege, geelvleezige export- en consumptieaardappel. Mooi
gevormde, groote langwerpige knollen. Vatbaar voor phytophthora, ook in de knol, vatbaar voor kringerigheid, schurft, al ternaria, rhizoctonia, stippelstreep- en wratziekte; in streken waar ze
gewoonlijk vroeg gedolven wordt, heeft ze van bladrol en mozaïek
weinig te lijden, ook op zand- en dalgrond door strenge selectie
op peil te houden. Matige bladontwikkeling. Opbrengstvermogen
goed. Het pootgoed is wat zwak en exscht bij de bewaring groote
zorg. Na spruitverlies ontstaan bij ongunstige bewaring en groeiomstandigheden (koude grond) gemakkelijk „onderzeeërs". Op
„mannetjes" en andere afwijkingen moet gelet worden.
N — 603. ROODE EERSTELING. Knopvariant uit Eersteling. 1927
en 1933. K en H: H. J. Brandsma te Stiens.
Onderscheidt zich van EersteLng dcor roode, vaak iets gevlekte
schil; ook het loof is iets rcod aangeloopen. Enkele gevallen van
„terugslag" tot gewone Eersteling komen voor.
A — 68. BINTJE AARDAPPEL. (Synoniemen: Geldersche muis,
dikke muis). Kr. Munsterschen X Franschen. 1905 en 1910. K:
K. L. de Vries t, Suameer.
Lichtgeelvleezige aardappel, vroeger dan de Eigenheimer, spe
ciaal gewild voor export o.a. naar België, Frankrijk en Italië (po
ters). De uitbreiding van den verbouw is door de exportmoeilijk
heden gestuit. Voor het binnenland niet geschikt Opbrengstver
mogen best, regelmatige mooie ovale knolvorm met weinig talrijke
ondiepe oogen, weinig kriel. Forsch Joch stevig loof. De groote
knollen zitten iets verspreid door den grond, beschadiging bij 't
rooien kan licht tot rotting aanleiding geven; ze loopen bjj bewa
ring minder uit dan Eigenheimers. Vatbaai voor phytophthora,
ook in de knollen, vatbaar voor wratziekte, alternaria, oppervlak
kige schurft, zwartbeenigheid, rhizoctonia «jn ringvuur. Vertoont
meer dan vroeger bladrol en mozaïek, weinig kringerigheid. Het
t

De Heer de Vries overleed in 1929.
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blijkt neodig zorgvuldig- op virusziekten, die later in het seizoen
Biecht te herkennen zijn, te seleeteeren, het gewas kan daarbij
zeer vroeg gerooid worden. Op „mannetjes" moet gelet worden. Po
ters verdragen het snijden en nat weer vóór het opkomen slecht.
A — 34. INDUSTRIE AARDAPPEL. Kr. Richters Frühkartoffel X
Simson. 1892 en 1900. K en H: Modrow, Gwisdzyn, Neumark,
Polen.
Lichtgeel-vleezige, vrij late eefaardappel, vooral geschikt voor
export n-*ar Duit*chland en België. Hooge opbrengst, laag zet
meelgehalte; voldoende duurzaam; iets minder vatbaar voor phytophthora dan Eigenheimer; vatbaar voor mozaïekziekte, bladrol
en wratziekte, voor oppervlakkige schurft en voor stippel-streep,
weinig voor kringerigheid ; lijdt van nat weer in den herfst. De
eenlgszins verspreide knolzetting heeft tamelijk vroeg plaats; na
droge perioden treedt licht doorwas op. Wordt hoofdzakelijk in
onze zuidelijke provincies verbouwd, ook in de oostelijke zand
streken (voor veevoer). Flinke, stevige, langdurige loofon'wikke
ling. De lichte vorm van mozaïekziekte („licht type") schijnt de
opbrengst niet belangrijk te benadee'en. Het lichte type is gemak
kelijker op peil te houden dan het donkere, dat zeer gemakkelijk
door mozaïek en volgens sommigen ook door bladrol wordt aan
getast.
A — 36. THORBECKE AARDAPPEL. * Kr. Richters Imperator X
Wilhelm Korn. 1896 en 1901. K: G. Veenhuizen, Sappemeer.
Witvleezige fabrieksaardappel met groote, lange, weinig talrijke,
onregelmatige knollen, hoog productievermogen en goed zetmeel gehalte. Behoorlijk dekkend, stevig loof. Vroege knolzetting. Eenigermate vatbaar voor phytophthora, waardoor ook de duurzaam
heid lijdt, ook voor rcodrot, aucubabont, schurft en kringerigheid.
Vatbaar voor wratziekte, bladrol en mozaïekziekte; door selectie
ook in de veenkoloniën op peil te houden. Doorwas komt voor. Ze
wordt in de oudere veenkoloniën veelvuldig door rhizoctonia aan
getast, hoewel niet gezegd kan worden dat het ras daarvoor spe* Als fabrieksaardappel vet gedrukt.
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ciaal vatbaar is. Gemakkelijk te rooien. Krijgt mededinging:, vooral
van vroegere, c.q. meer voor export bruikbare rassen, als Albion
en Triumf, maar is nog verreweg de meest verbouwde fabrieks
aardappel.
A — 37. ROODE STAK AARDAPPEL. Kr. Prof. Wohltmann X
Erica. 1903 en 1909. K: G. Veenhuizen, Sappemeer.
Geelvleezige, late, duurzame consumptieaardappel. Onder gun
stige omstandigheden hoog productievermogen. Aanvankelijk trage,
daarna vlugge loof ontwikkeling; groot wortelstelsel met late tal
rijke knolzetting. Vereischt losse, diepe bodem. Naast de donkere
wordt ook lichte Roode Star verbouwd. De lichtheid wordt veroor
zaakt door virusziekten (mozaïek of stippelstreep) die bij Roode
Star de opbrengst weinig verminderen en de rijping iets bespoe
digen. Er komt echter ook aantasting door grof mozaïek voor, die
wel schadelijk is. Vatbaar voor bladrol, pseude-netnecrose, zwartbeenigheid en eenigszins voor schurft, weinig vatbaar voor wrat
ziekte, phytophthora en voor roodrot (phytophthora erythroseptica), zeer vatbaar voor rhizoctonia en voor kringerigheid. Resis
tent tegen aaltjesziekte. Wordt op alle grondsoorten verbouwd,
vooral op zandgronden, hoewel vaak misprezen, aangezien ze daar
meermalen aan droogte en kringerigheid lijdt en, wat de opbrengst
betreft, eenigszins onzeker is. Ze is hier moeilijk ziek te vrij te hou
den zoodat geregelde aankoop van gezond pootgoed aan te bevelen
is. Weinig in de Veenkoloniën; zetmeelgehalte overigens hoog.
N — 493. In de laatste jaren wordt sporadisch de BONTE ROODE
STAR (knopvariant met gevlekte schil ± 1918) verbouwd, die
volgens enkele waarnemingen minder^vatbaar voor phytophthora
zou zijn.
A — 33. ZEEUWSCHE BLAUWE AARDAPPEL. Kweeker onbe
kend. (Werd, volgens sommigen, in de zeventiger jaren met een
scheepslading maïs ingevoerd; is echter, vólgens anderen, reeds
veel eerder in Zeeland verbouwd).
_J
Lichtgeelvleezige, duurzame, middel vroeg rijpende consumptie
aardappel met blauwe schil; rond met vrij diepe oogen. In onze
groote steden zeer gewaardeerd. Opbrengstvermogen minder Jioog
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dan van Eigenheimer. Knollen gemiddeld klein, hoog in den grond
groeiend. Middelmatige bladontwikkeling. Sterk vatbaar voor phytophthora, zoowel in het loof als in de knol; vatbaar voor mozaïek
ziekte, kringerigheid, schurft en wratziekte, matig vatbaar voor
bladrol. Wordt bijna uitsluitend op kleigrond in het zuid-westen
van ons land, bij voorkeur op lichtere, verbouwd. Men zij voor
zichtig met het plaatsen van voor stippelstreepziekte vatbare ras
sen (bijv. Eersteling) naast Zeeuwsche blauwe en daaruit af
komstige varianten.
B — 489. WESTEINDER BLAUWE. — * — Knopvariant uit
Zeeuwsche Blauwe. 1927 en 1932. K en H: J. van 't Westeinde te
Nieuwdorp (Zeel.).
Onderscheidt zich door groote resistentie tegen phytophthora in
de knollen, hoewel het loof juist zeer vatbaar voor deze ziekte is,
wat ten gevolge kan hebben, dat het gewas niet geheel uitrijpt,
ten koste van opbrengst en smaak. Het loof is iets platter dan dat
van Zeeuwsche blauwe, de knollen zijn iets minder talrijk, hoog
aangezet en hebben nog diepere oogen. Flink aanaarden is gewenscht.
ß — 491. De ZEEUWSCHE BONTE is een knopvariant uit Zeeuw
sche blauwe (± 1870) en komt daarmee in hoofdzaak overeen;
nogal vatbaar voor bladrol. Dit ras is in de laatste jaren door se
lectie verbeterd en komt thans meer in trek.
A — 69. TR.IUMF AARDAPPEL. — -t — Kr. Eigenheimer X Cimbals Neue Imperator. 1917 en 1921. K en H: H. B. Veerkamp»
Nieuwe-Compagnie.
Middelmatig' hoog, bij niet te zware stikstofbemesting voldoend
stevig loof, dat ving ontwikkelt en den bodem goed bedekt. Middelvroeg rijp, niet meer dan een week na Eigenheimer. Zoo goed
als onvatbaar voor wratziekte, weinig vatbaar voor bladrol, grof
mozaïek en voor kringerigheid of vurigheid in de knollen; tamelijk
vatbaar voor licht mozaïek, zwartbeenigheid, roodrot en aucubabont (dit laatste een weinig schadelijke eigenschap). Ook voor
schärft. De vatbaarheid voor de gewone aardappelziekte (Phytoph
thora) in loof en knollen is minder dan bij de Eigenheimer. Op
brengstvermogen zeer goed. Knollen gaaf en regelmatig van vorm,
ovaal, rond, betrekkelijk weinige en ondiepe oogen. Vleeschkleur
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geelwit. Smaak vrij goed tot goed, iets flauw; duurzaam. Over 't
algemeen: aardappel met veel uitmuntende eigenschappen, doch
voor de binnenlandsche consumptie wegens de lichte vleeschkleur
niet recht gewild. Als middelvroege fabrieksaardappel ondanks wat
laag zetmeelgehalte bruikbaar, wordt ook voor veevoer verbouwd.
Pootgoed kan in de Veenkoloniën op peil gehouden worden. Voor
export geschikt.
B — 94. ALPHA AARDAPPEL. — * — Kr. Paul Kruger X Pre
ferent. 1919 en 1925. K: Dr. J. C. Dorst, consulent voor de plan
tenveredeling v. d. P. Mij. v. Landbouw. H: Z. P. C. te Leeuwarden.
Forsch, stevig loof, dat zich langzaam ontwikkelt. Vrijwel tege
lijk met de Roode Star rijp; niet vatbaar voor wratziekte, zeer
vatbaar voor krin'ïerigheid en vcor bladrol. stippelstreep, zwartbeenigheid en grof mozaïek. Met behulp van vroeg rooien op peil
te houden in streken waar deze ziekten goed te bestrijden zijn.
Soms aangetast door phytophthora in het blad, echter weinig in
den knol. Zeer hoog productievermogen, ook 'aan zetmeel, hoewel
het zetmeelgehalte matig is. Knollen ovaal rond en groot, doch
regelmatig en vlakoogig, zeer weinig schurftig, soms hol. Weinig
poters; gemakkelijk te rooien. Lichtgeelvleezdg. Zeer geschikt voor
export; poters worden naar verschillende landen geëxporteerd.
Kan ook beproefd worden voor fourage; duurzaamheid zeer goed.
Voor binnenlandsche consumptie vaak ts groot. Smaak matig.
Groote poters gewenscht, liever niet snijden.
B — 95. BEVELANDER AARDAPPEL. — + — Kr. Bravo X Pre
ferent. 1919 en 1925. K: F. de Groene, Selectiechef bij de Maat
schappij de Wilhelminapolder bij Goes. Vm en H: Mij. Wilhelminapolder bij Goes.
Middel vroeg, na Eigenheimer. Onvatbaar voor wratziekte; goed
resistent tegen phytophthora, ook wat*de knollen betreft; vatbaar
voor kringerigheid en eenigszins voor bladrol. Door selectie goed
op peil te houden. Opbrengstvermogen goed< iets minder dan Ei
genheimer. Aantal knollen per plant groot, naar verhouding nogal
wat kriel (vooral bij gebruik van groote poters). Lichtgeelvleezig.
Knollen iets hoekig, met vrij diepe oogen eiwiavel; op stijve gron
den en vol uitgerijpt soms misvormd. Duurzaam, goed smakend,
kook iets los. Nog niet zeer gewild in den handel; de vraag neemt
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echter in sommige streken toe. Vlugge, forsche loofontwikkeling,
verdraagt vochtigheid beter dan droogte. Geneigd tot doorwassen.
Knollen zitten dicht bij elkaar en wat ondiep in den grond, waar
door nogal eens groene knollen voorkomen; flink aanaarden is
daarom gewenscht. De knol verkleurt spoedig in het licht. Weinig
vatbaar voor schurft.
B — 148. IDEAAL AARDAPPEL. Kr. Epicure X Franschen. 1909
en 1917. K: G. Veenhuizen, Sappemeer.
Is na Eersteling de vroegste geelvleezige aardappel; iets zeker
der opbrengend en beter te bewaren. Matige loofontwikkeling.
Zoolang niet volgroeid een zeer mooie aardappel met voldoende
smaak. Geneigd tot barsten, wat vooral optreedt bij geile gewas
sen en bij droogte. Dit verschijnsel geeft moe;lijkheden bij den uit
voer. De vraag naar poters, die aanvankelijk toenam, beheerscht
de levenskansen van dit ras. Eenigszins vatbaar voor wratziekte;
weinig last van virusziekten, holle en rotte knollen komen nogal
eens voor; ook zwartbeenigheid. Sterk vatbaar voor schurft. Po
ters verdragen snijden slecht.
B — 149. PRESENT AARDAPPEL. Kr. Landskroon X Franschen.
1911 en 1918. K: G. Veenhuizen, Sappemeer.
Geelvleezige, vroeg rooibare, vrij goed opbrengende consumptie
aardappel, rijpt iets voor Eigenheimer. Het loof is matig tot hoog
ontwikkeld, donkergroen, glanzend, met bruine stengels en veel
paarse bloemen; de knollen zitten verspreid in den grond, zijn
rond met vrij diepe oogen; flink aanaarden is gewenscht. Smaak
bij vroeg rooien goed tot zeer goed, later iets stijf. Duurzaam
heid voldoende; wordt nogal voor eigen gebruik verbouwd. Niet on
vatbaar voor wratziekte; het loof wordt sterk, de knollen eenigs
zins door phytophthora aangetast. Vatbaar voor rhizoctonia en
schurft.
B — 322. ALBION AARDAPPEL. Kr. Thorbecke X Franschen. 1911
en 1927. K: G. Veenhuizen, Sappemeer.
Witvleezige, duurzame, groote ovale, schubbige knol, weinig
kriel en poters. Sterke loofontwikkeling, knollen gewoonlijk dicht
opeen. Rijpt tusschen Eigenheimer en Thorbecke. Zetmeelgehalte
behoorlijk, zetmeelopbrengst goed; door selectie goed op peil te
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houden. Vatbaar voor stippelstreep, voor bladrol en erg voor
schurft. Ook phytophthora komt voor. Kan lijden van droogte, is
daarentegen geschikt voor vochtige gronden. Heeft voor de Veen
koloniën beteekenis als betrekkelijk vroegrijp wratziekte-resistent
ras. Geschikt voor export.
B — 462. FURORE AARDAPPEL. —
— Kr. Roode star X
Alpha. 1924 en 1930. K: Dr. J. C. Dorst, consulent voor de plan
tenveredeling der F.M.v.Landb. H: Z.P.C. te Leenwarden.
Wratziektevrije, goed gevormde, roodschillige, geelvleezige, ge
woonlijk goed smakende en zeer productieve consumptieaardappel.
Rijpt iets voor Roode Star. Loof ijler en later ontwikkelend. Knol
len weinig talrijk, goed rooibaar, voor binnenlandsehe consumptie
wat groot. Vatbaar voor phytophthora, vooral in de knol, waardoor
de duurzaamheid zeer lijdt. Vatbaar voor bladrol, zwartbeenigheid,
rhizoctonia, kringerigheid, schurft, pseudo netnecrose en mozaïek.
Moeilijk op peil te houden. Reageert sterk op kaligebrek. Zetmeel gehalte vrij goed. Kan als fabrieksaardappel worden beproefd. Is
met succes geëxporteerd naar Engeland en België.
B — 422. NOORDELING AARDAPPEL. — * — Kr. Bravo X Jam.
1918 en 1928. K en H: G. S. Mulder te Warfum.
Resistent tegen wratziekte. Lichtgeelvleezige, vlakoogige con
sumptie-aardappel, rijpt iets na Bevelander. Matige wat slappe
loof ontwikkeling. Weinig vatbaar voor phytophthora. Weinig mo
zaïek, echter tamelijk vatbaar voor bladrol en vrij erg voor stippelstreep, weinig vatbaar voor kringerigheid, gevoelig voor droogte.
Desniettemin zijn de ervaringen bij verbouw op zandgronden meest
zeer gunstig. Knollen zeer gelijkmatig van grootte, mooi gevormd
en goed rooibaar; weinig kriel. Opbrengst tusschen Bravo en Ei
genheimer, zeer hoog zetmeelgehalte. Ondanks hare vele goede
eigenschappen vindt deze aardappel niet recht waardeering we
gens haar vatbaarheid voor blauw worden; in droge jaren, sterk
afkoken en grauw optrekken op schotel. \
B — 530. SOUVENIR AARDAPPEL. Kr. Bravo X Energie. 1926 en
1931. K: G. Veenhuizen, Sappemeer.
Geelvleezige, wratziektevrije consumptieaardappel, met mooi
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dekkend grootbladig licht getint loof. Gevoelig voor grof mozaïek
en eenigszins voor bladrol, het loof wordt vrij sterk, de knol echter
minder door phytophthora aangetast. Gevoelig voor kringerigheid
en andere inwendige knolgebreken. Kan lijden van warmte. Rijpt
weinig later dan Eigenheimer. Opbrengst boven Bravo, die ze mo
gelijk vervangen kan. Op zandgrond zijn de ervaringen niet zoo
gunstig (te veel kriel). Knollen vrij dicht aan de stam, mooi ge
vormd, iets platrond met kleine oogen, matig veel poters en kriel.
De smaak wordt in 't algemeen goed beoordeeld, echter wordt
ernstig geklaagd over losheid en afkoken, wat wellicht door niet
te rijp rooien kan worden voorkomen.
B — 344. POPULAIR AARDAPPEL. Kr. Robijn X Monopool. 1923
en 1928. K: G. Veenhuizen, Sappemeer.
Zeer laatrijpe, geelvleezige, tamelijk opbrengende aardappel met
hoog zetmeelgehalte. Loof donkergroen, soms bruin verkleurend,
met forsche bruinroode stengels. Knollen rond, vrij groot, rood
bont, vlakoogig, niet veel kriel en poters. Goede kookkwaliteit,
smaak en duurzaamheid. Onvatbaar voor wratziekte en met groote
resistentie tegen kringerigheid, schurft, roodrot en phytophthora
in het blad. Erg vatbaar voor bladrol en voor doorwassen waardoor
lastig te rooien. Vatbaar voor mozaïekziekte. Voor kleigronden niet
geschikt. De indruk in andere streken is nog twijfelachtig, zoodat
niet vast staat, dat dit ras gehandhaafd zal worden. Het heeft
hier en daar waardeering gevonden bij kleine verbouwers. Er zij
op gewezen, dat door gebruik van groote poters en door voorkiemen dit en dergelijke rassen, wier groot gebrek laatrijpheid
is, kunnen worden vervroegd, ook in loofontwikkeling, wat aan de
bodembedekking ten goede komt.
B — 341. JUBILEUM-AARDAPPEL. Kr. Excellent X Monopool.
1923 en 1028. K: G. Veenhuizen, Sappemeer.
Zeer laatrijpe, geelvleezige, regelmatig gevormde, soms wat kleine
duurzame consumptieaardappel, die resistent is tegen wratziekte;
veel, doch slap loof. Weinig phytophthora, schurft en kringerigheid
komen voor; veel licht mozaïek, vrij wat rhizoctonia en veel bladrol.
Behoorlijke opbrengst met goeden smaak en hoog zetmeelgehalte;
wat los op schotel. Behalve over laatrijpheid wordt geklaagd over
moeilijke rooibaarheid tengevolge van doorwassen en vastzitten
der knollen. Aanbevolen wordt te trachten het gewas door voor-
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kiemen te vervroegen. Voor de klei is het ras niet geschikt
Voor de zandgronden is het alleen te behouden indien men ziel.
ernstig op selectie toelegt. De mogelijkheid bestaat dat het naar
rubriek D wordt overgebracht.
B — 461. FRISO AARDAPPEL. — * — Kr. Roode star X Alpha.
1924 en 1929. K: Dr. J. C. Dorst, consulent voor de plantenver
edeling der F.M.v.Landb. H: Z.P.C. te Leeuwarden.
Geelvleezige, wratziekte vrije consumptieaardappel. Het stevige,
licht gekleurde loof ontwikkelt zich aanvankelijk langzaam. Rijpt
iets voor Rcode Star: zeer talrijke, ovaal ronde, nogal onregel
matige, iets diepoogige knollen, waarbij veel kleine. Ze zitten
dicht om den stam en komen daardoor een enkele maal boven
den grond. Opbrengst hoog, vrij goed zetmeelgehalte. Smaak goed,
weinig kruim. Meer geschikt voor klei- dan voor zandgrond. Vat
baar voor rhizoctonia, voor kringerigheid, voor „krenterigheid" en
schurft en eenigszins voor mozaïek; neiging tot doorgroeien en
tot blauw worden. Tamelijk vatbaar voor bladrol, weinig voor
phytophthora. Ee verbouw van dit ras heeft op vele plaatsen tot
teleurstelling geleid vooral wegens het veelvuldig optreden van
krenterigheid bij (eenigszins warme) bewaring. Het is onzeker of
hot gehandhaafd zal worden.
N — 590. ALBERTA. — * — Kr. Eersteling X Geeltje. 1929 en
1933. K en H: de Prcetu-'ncomrmssie pa. Ir. C. M. van der Slikke,
Rijkstuinbcuwconsulent, Leenwarden.
Wratziektevrije zeer productieve geelvleezige aardappel, rüpt on
geveer te~e)iik me»- Bntje. Forsche stengel en breed blad met
paarse okselvlek. Kloeke langwerpige knollen met weinig oogen.
dicht aan de stam geplaatst. Weinig kriel. Wat slap op schotel,
smaak overigens goed. Weinig mozaïekziekten, bladrol komt voor.
Vatbaar voor phytophthora ook in de knollen, die (op zand)
soms rotten. Weinig kringerigheid en niet' veel schurft.
N — 432. ARRAN CREST. K: MacKelvie, .Lamlash, Arran (Schot
land). Vm en H: de Z. A. P. te Anna Paülowna.
Zeer vroege, productieve, wratziektevrije, witvleezige export
aardappel, vcor binnenlandsoh cebruik ongeschikt, wegens tot pap
koken. Door geringe loofontwikkeling geschikt voor tussehenteelt.
Knollen niet talrijk doch forsch, ronder dan die van Eersteling,
met diepere oogen, dicht aan den stengel geplaatst en gemakkelijk
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loslatend. Vatbaar voor virusziekten en voor phytophthora, ook ln
de knol; neiging tot onderzeeërvorming. Moet ondiep gepoot.
N — 619. ARRAN PILOT. K: MacKelvie, Lamlash, Arran, Schot
land. Vm en H: P. Leeuwenburg, Numansdorp.
Zeer vroege, wratziekte vrije, witvleezige exportaardappel, met
middelmatige loofontwikkeling. Vatbaar voor virusziekten. Knolvorm iets onregelmatig.
N — 494. ERDGOLD AARDAPPEL. Kr. Industrie X Jubel. 1921 en
1928. K en H: Pommerische Saatzucht Gesellschaft G.m.b.H.,
Stettin (Duitschland).
Wratziektevrije, licht geelvleezige groote ovale vlakoogige hoog
opbrengende exportaardappel die voor consumptie en ook als
voeraardappel kan worden beproefd. Goede breedbladige loofont
wikkeling. Vroege knolaanzetting, rijpt iets voor Industrie, die ze
mogelijk kan vervangen. Smaak matig, laag zetmeelgehalte. Vat
baar voor phytophthora in het loof, doch weinig in de knol. Erg
vatbaar voor kringerigheid, zeer weinig voor schurft. Enkele knol
len scheuren. Zeer gevoelig voor mozaïekziekte en bladrol. Knollen
dicht om de stam.
N — 562. KONSURAGIS. Kr. 2459 X Carnea. K: Rabbethge & Giesecke, Mühlendorf. Sedert 1930 in den handel. H: Fa. F. Goyarts
& Zonen, Roosendaal.
Bladrijk gewas, rijpt ongeveer tegelijk met Roode Star. Weinig
phytophthora in blad en knol; over het geheel licht mozaïek,
maar weinig aangetast door bladrol; vatbaar voor stippelstreep.
Wratziektevrij. Opbrengst goed; ronde, goed gevormde, vrü tal
rijke, vrij groote. vroeg ontwikkelde, geelvleezige knollen met ma
tig diepe oogen. Weinig vatbaar voor schurft, wel voor doorwassen.
Smaak en kook worden over het geheel vry goed beoordeeld.
N — X51. ROBIJN AARDAPPEL. Kr. Roode Star X Preferent. 1917
en 1926. K: G. Veenhuizen, Sappemeer.
Hoog opgaand, donker, stengelig, lang levend loof, dat steeds
door licht mozaïek is aangetast. Onvatbaar voor wratziekte, weinig
vatbaar voor phytophthora in loof en knol. Iets vatbaar voor blad
rol. De knollen komen, wat kleur en smaak aangaat, veel met
Roode Star overeen, oogen ondieper, knollen ronder en grooter,
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iets donkerder rood. Vleeseh iets lichter geel, op schotel iets
losser. Komt in enkele gevalllen in aanmerking voor export. Zeer
laat rijp, zeer duurzaam. Hoog zetmeelgehalte. Opbrengst kan voor
al op leemhoudende zandgronden, waar beproeving kan worden
aanbevolen, hoog worden, doch blijft ook wel beneden die van
Roode Star. Haar vrij groote gevoeligheid voor kringerigheid is
een bezwaar. Voorkiemen wordt aanbevolen.
N — 473. WESTBRABANDER AARDAPPEL. — i- — Kr. Zeeuwsehe bonte X Energie. 1926 en 1931. k en ii: j. M. van der Horst,
Baronielaan, Breda.
Mooi gevormde, ronde, lichtgeelvleezige, iets losse consumptie
aardappel met overigens goede smaak- en kookeigenschappen;
oogen vrij vlak. Opbrengst matig. Tamelijke loofontwikkeling,
grootbladig, vroeg afstervend. Rijpt iets voor of gelijk met Eigen
heimer. Knollen duurzaam, iets klein en wat ver van de stam.
Veel phytophthora in het blad, doch weinig in de knol; weinig
mozaïek en sporadisch bladrol. Wratziektevrij. Eenigszins vatbaar
voor schurft. Kan beproefd als Bravo-vervanger.
N — 529. MUNTINGA 17 (voorl. naam). Kr. ? X Franschen. 1924
en 1932. K: E. Muntinga te Nieuw-Beerta. Vk en H: M. J. Zandt,
Kweckbedrijf te Roodeschool.
Wratziektevrije smakelijke vrij duurzame consumptieaardappel
met mooi, vroeg ontwikkelend, Eigenheimerachtig loof. Knollen
vrij talrijk, langwerpig; vrij wat kriel. Lichtgeelvleezig met vrij
vlakke oogen. Rijpt iets na Eigenheimer. Opbrengst vaak zeer
goed. Door selectie gemakkelijk op peil te houden. Vatbaar voor
stippelstreep, phytophthora in het blad en iets in de knol, voorrhizoctonia en iets voor bladrol, mozaïek en oppervlakkige schurft.
Komt voor beproeving op zandgronden in aanmerking, weinig
kringerig.
/
N — 479. UNICUM AARDAPPEL. —
—; Kr. Ceres X Deodara.
1925 en 1931. K en H: H. B. Veerkamp te Nieuwe Compagnie.
Koristengelig, matig dekkend vlekkig loof (waarom verbouw
naast gezond materiaal gevaar oplevert). Iets kleine vrij »talrijke
opeen zittende rond-ovale, geelvleezige knollen, niet sterk door
schurft, weinig door phytophthora aangetast. Niet zeer duurzaam
• wegens rotten. Opbrengst lager dan Eigenheimer, rijpt ongeveer
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tegelijkertijd, weinig kringerig. Wratziektevrij. Het blad is iets
groote*- dan dat van Triumf en vroeger afstervend mede door
phytohpthora. Het vleesch is geler, het zetmeelgehalte iets hooger,
de smaak schijnt beter te zijn, echter komen soms harde en
miskleurige plekken in het vleesch voor. Het ras maakt geen grooten opgang en met de mogelijkheid dat het van deze lijst zal
worden afgevoerd dient rekening gehouden te worden.
N — 487. RECORD AARDAPPEL. Kr. Trenctria X Energie. 1925
en 1932. K en H: R. J. de Vroome, Bovensmilde.
Geelvleezige platronde, schubbige, smakelijke, duurzame, goed
kokende consumptieaardappel met ondiepe oogen, weinig schurft
en weinig kriel. Wratziektevrij. Forsch, grootbladig loof, weinig
vatbaar voor phytophthora. Tamelijk laat rijp, opbrengst goed,
zetmeelgehalte niet slecht; goed rooibaar.
N — 472. OOSTERMOERSCHE AARDAPPEL. — * — Kr. Triumf
X Cimbals neue Imperator. 1925 en 1931. K en H: H. Reiling te
Gasselternijveen.
Lichtgeelvleezige, goed smakende, iets losse, groote, weinig
duurzame consumptieaardappel met middelmatige opbrengst en
goed zetmeelgehalte. Goed dekkend, breed uitstaand, tamelijk
forsch, Triumfachtig loof. Goed geplaatste knollen, voldoende
poters, weinig kriel. Rijpt iets na Eigenheimer. Iets vatbaar voor
phytophthora in het loof doch weinig in de knollen, weinig schurft.
Vatbaar voor topbont, wratziektevrij. Daar ook dit ras nog weinig
opgang heeft gemaakt, moet rekening gehouden worden met de
mogelijkheid dat het zal worden afgevoerd.
N — 480. CONCURRENT AARDAPPEL. — * — Kr. Kerrs Pink
X Triumf. 1925 en 1931. K en H: H. Reiling, Gasselternijveen.
Wratziektevrije. witvleezige fabrieksaardappel, opbrengst iets
lager, gehalte iets hooger dan van Thorbecke. Loof Thorbeeketype, maar bladrijker; wordt licht te geil. Verdraagt niet veel
stikstof. Vatbaar voor stippelstreepziekte en eenigszins voor bladrol en mozaïek. Weinig phytophthora. Knollen langwerpig, iets
klein en te talrijk. Verdient aandacht als wratziektevrij ras, doch
overtreft in andere opzichten die Thorbecke niet en is minder ge
makkelijk te rooien.
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N — 546. ATLAS AARDAPPEL. — * — Kr. Thorbecke X Prefe
rent. 1022 en 1932. K: P. Sneeuw, leeraar a. d. Rijkslandbouwwinterschool te Veendam. Vm: Prœfboerderij v. d. V.B.B. te Borgercompagnie. ii: Veenkoloniale Boerenbond (V.B.B.) te Veendam.
Lichtgeelvleezige wratziektevrije fabrieksaardappel met vrij goe
de opbrengst. Loof forsch, vroeg ontwikkelend, steeds licht mo
zaïek. Knollen groot, langwerpig, met hoog zetmeelgehalte.
Eenigszins vatbaar voor phytophthora in het loof. niet zoozeer in
de knol; weinig schurft, wel roodrot. Poters moeilijk te sneden.
N — 429. BATO AARDAPPEL. — i- — Kr. Roode Star X Pepo.
1923 en 1928. K: P. Sneeuw, leeraar a. d. Kïjkslandbouwwinterschool, Veendam. Vm en H: Veenkoloniale Boerenbond (V.B.B.)
te Veendam.
Hoewel dit ras in 1932 is afgevoerd, schijnt het in het klein
bedrijf in de Veenkoloniën als consumptieaardappel stand te hou
den. Wratziektevxij, matig productief met lichtgeelvleezige mooi
gevormde platronde dicht aân de stam geplaatste knollen. Rijpt
iets na Thorbecke, hoog zetmeelgehalte. Gevoelig voor bladrol en
zwartbeenigheid, weinig voor phytophthora en rhizoctonla. Stevige
grootbladige loofontwikkeling.
N — 576. HELLENA. Kr. Gimbals neue Export X Paulsens Ideal.
K en H: Paulsen & Hölscher, Bürs-Arneburg bij Stendal. In den
handel sedert 1920, in Nederland 1930.
Laatrüpe, witvteezige fabrieksaardappel, met steil, lichtgroen
bladrolachtig loof, weinig vatbaar voor phytophtihora. Wratziektevry. Groote, soms holle knollen met hoog zetmeelgehalte en hooge
zetmeelopbrengst.
(
N — 165. PREUSZEN. Kr. Industrie X
. Sedert 1917 in den
handel, in ons land sedert 1925. K en H: Modrow, Gwizdainy. Vk:
Rheinische Bauerverein, Keulen.
Vrij late, duurzame, geelvleezïge Industrie-achtige aarcföppel;
knollen rondovaal, oogen tamelijk vlak, middelmatig zetmeelge
halte. Tamelijk vatbaar voor phytophthora, ook vatbaar voor
schurft; wratziektevrij. Wordt in DuitscblIM aanbevolen als wratziektevrije vervanger van Industrie.
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Met het oog op de mogelijkheid, dat sommige rassen, die buiten
Nederland een groot verbreidingsgebied of althans kans van ver
breiding hebben, bij ons te lande ziektevrij kunnen worden geteeld
voor export (hoofdzakelijk van pootgoed), worden hier nog de vol
gende rassen vermeld. Weliswaar is de exportmogelijkheid aanzien
lijk ingekrompen, maar het is wel overtuigend gebleken dat de
Nederlandsche selecteurs in staat zijn buitenlandsche rassen ter
dege op te halen. Men trachte van het buitenlandsche materiaal
de zuivere stammen zooveel mogelijk nog in stand te houden.
N — 547. VOLGELING AARDAPPEL (vroeger als „Eersteling spe
cial" naar Frankrijk verzonden). Niet te verwarren met Eerste
ling! Omstreeks 1825 voor 't eerst in 't groot verbouwd.
Knopvariant (zgn. „mannetje") uit Eersteling, die sterk bloeit
en ongeveer 14 dagen later rijpt. Daarom moet meermalen tegen
phytophthora worden gesproeid. Hoewel volgens sommigen sma
kelijker dan de Eersteling, vindt ze op de binnenlandsche markt
minder debiet, omdat ze met vroeg gerooide Eigenheimers moet
concurreeren. Ze Is overigens niet minder productief dan Eerste
ling, heeft grootere knollen en is in de grootcultuur over het ge
heel wat sterker. Vatbaar voor wratziekte.
N _ 97. MONOCRAAT AARDAPPEL. — * — Kr. Favoriet X
Paulsens Ideaal. 1920 en 1925. K en II: H. B. Veerkamp, Nieuwe
Compagnie.
• Aardappel met forsch, bladarm, stevig loof, knollen groot, iets
verspreid zittend, langwerpig, vlakoogig, weinig kriel, ficht geelvleezig, schil paarsachtig rood. Zeer sterk tegen phytophthora,
zoowel wat loof als wat knollen betreft; komt op vochtigen bo
dem het best tot zijn recht. Weinig vatbaar voor kringerigheid,
wel voor blauw worden, ook voor aucubabont, zwartbeenighed en
Rhizoctonia. Lijdt door hitte. Vatbaar voor bladrol en mozaïek.
Zeer laat rijp, na Roode Star; duurzaam. Smaak wordt, hoewel
niet algemeen, vooral in het voorjaar geroemd, ook zelfs öp Veen
koloniale gronden. Soms wat losmelig. Neiging tot blauwkleuring
der gekookte aardappelen. Opbrengst matig, zetmeelgehalte goed.
Wïatzlektevrlj. Heeft, ook in het buitenland, weinig terrein ver
overd en zal, mede in verband met de beperkte exportkansen wel
niet gehandhaafd kunnen blijven.
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— 554. ROYAL KIDNEY (Duitsch synoniem Kämgsniere,
Pransch synoniem Royale). K: A. Findlay te Auchtermuchty. In
den handel sedert 1899.
Witvleezige vlakoogige niervormige aardappel, rjjpend ongeveer
tegelijk met Bintje. Het loof is slap, flink aanaarden is gewenscht.
Bladrol en mozaïek komen voor, ook phytophthora, doch minder
in de knollen. De opbrengst kan goed of zelfs zeer goed zijn. De
knollen zijn glad, talrijk en van middelmatige grootte, vatbaar
voor schurft en wratziekte. Bjj dit ras, dat door selectie veel ver
beterd kan worden, is het noodzakelijk zich van de identiteit te
overtuigen door vroegtijdige opzending van knollen aan den Plantenziektekundigen dienst te Wageningen.

N — 549. PAULSENS JULI AARDAPPEL (synoniem: Julimuizen).
K en H: Paulsen & Hölscher, Bürs-Arneburg bij Stendal (D.). Kr.
Joseph Rigault X Pflückmaus. 1891 in den handel (Engelsch sy
noniem: Immune Ashleaf).
Geelvleezige niervormige weinig duurzame, vlakoogige vroege
aardappel, wat kleiner dan Eersteling en licht paars bloeiende met
blauwe lichtkiem. Vatbaar voor phytophthora en steeds aange
tast door mozaïek, weinig bladrol. Wratziektevrij.
N — 577. NINETYFOLD AARDAPPEL. Kr. Elephant X Victoria.
K: J. Clark te Christchurch. In den handel sedert 1897.
Vroege, witvleezige exportaardappel, wier grootste gebrek is de
sterke vatbaarheid voor phytophthora, zoowel in het loof als in
de knol. Vatbaar voor wratziekte. Aanvankelijk matige, doch daar
na voldoende loofontwikkeling. Ka» niet zeer vroeg gepoot wor
den; verdraagt weinig nattigheid en koude. Rijpt bijna tegelijk
met Eersteling. Opbrengst goed. De knollen zjjn groot, niet talrijk,
dicht om den stam geplaatst en goed roo,ïbaar.
N — 578. EPICURE. * Kr. Magnum Bonuni X Early Regent. K: J.
Clark, Christchurch.
—*•
Vroege, witvleezige, productieve exportaardappel. De ontkieming
verloopt traag, zoodat aanbevolen wordt vroegtijdig voor te kie-

_____

* Hier te lande ten onrechte Sutton's Epicure genoemd. Sutton is
niet de kweeker, maar bracht dit ras in 1897 voor het eerst in den
handel.
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men. Loof bestaat uit weinige doch forsche stengels, nogal sterk
opgaand met donker blad. Bruikbaar voor tusschenteelt. Veel last
van bladrol en topbont, maar het meest van rhizoctonia; subli
maatontsmetting welhaast noodzakelijk. Vatbaar voor stippelstreep. Het loof is vatbaar voor phytophthora, doch de knol zeer
weinig, in tegenstelling met andere vroege soorten. Rijpt direct na
de Eersteling. De knollen zijn groot, rond, niet talrijk en diepoogig, groeien dicht aan de stam. Vatbaar voor wratziekte.
N _ 553. MAJESTIC AARDAPPEL. K: A. Fimdlay te Auchtermuchty. In den handel sinds 1911.
Groote, niervormige,, productieve, witvleezige, vlakoogige, in
jongen toestand zeepige, duurzame aardappel, met goede op
brengst, onvatbaar voor wratziekt. Bij opkomst is het loof wat
mager, maar het ontwikkelt zich later krachtig. Vatbaar voor
phytophthora in het loof, niet in de knol. Vatbaar voor bladrol en
mozaïek. Rijpt ongeveer tegelijk met Eigenheimer, knollen iets
verspreid. Poters verdragen het snijden slecht.
N — 550. EVERGOOD AARDAPPEL. K: A. Findlay te Auchtermuchty (Schotland). In den handel sedert 1900. In Holland be
kend als „Duc".
Witvleezige middelvroege duurzame, naar verre landen verzendbare, ovale, vlakoogige middelgroote zeepige aardappel, weinig vat
baar voor phytophthora, vatbaar voor bladrol, mozaïek, schurft
(ondiep) en wratziekte. Loofontwikkeling aanvankelijk traag, la
ter snel en rechtopgaand. Gevoelig voor koude. Rijpt omstreeks
1 September, kan door voorkiemen vervroegd worden. Het is
noodzakelijk dat men zich overtuigt de echte Evergood te bezitten
en niet een der andere vormen die als „Duc" in cultuur zijn.
N — 551. GREAT SCOT AARDAPPEL. K: G. Mair, Lockerbie (En
geland). In den handel 1911.
Platronde, witvleezige, vry vlakoogige, soms hol wordende mid
delvroege vrij duurzame aardappel, met hooge loofontwikkeling en
goede opbrengst. Matig vatbaar voor bladrol en mozaïek, onvat
baar voor wratziekte, gevoelig voor phytophthora, die ook in de
tooi kan optreden.
N — 279.

UP

TO DATE. Kr. Fatersons Victoria X Blue Don. «:
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HOUDT DE EXPORTRASSEN IN STAND

A. Findlay te Auchermuchty. * In den handel sedert 1894.
Witvleezige, middellate exportaardappel met vrij talrijke, kloeke,
lang ovale, vlakoogige, goed geplaatste knollen. Forsche planten,
goed dekkend loof, iets later rijp dan Eigenheimer. Niet zeer duur
zaam, vatbaar voor phytophthora, schurft en wratziekte.
N — 552. KING EDWARD VII AARDAPPEL. K: onbekend. Sedert
1902 in den handel.
Lang ovale, puntige, middelmatige, witvleezige, lichtrood ge
vlekte, niet zeer productieve gladde aardappel, met aanvankelijk
trage, maar later forsche loofontwikkeling. Rijpt ongeveer ter
zelfder tijd als Eigenheimer. Zeer vatbaar voor phytophthora in
het blad, waardoor de opbrengst sterk" te lijden heeft. De knol
wordt minder aangetast. Ook zeer weinig 'ttoor schurft. Vatbaar
voor bladrol en eenigszins voor mozaïek, vatbaar voor wratziekte.
Van dit ras komen lichtroode knopvarianten voor.
N — 566. CL" RBA AARDAPPEL. Kr. Bishop X Geeltje. 1923 en
1932. K: Dr. J. C. Dorst, consulent der Friesche Maatschappij van
Landbouw, Leeuwarden.
Vry vroege aardappel met „bont" loof. Zeer lange, gekromde
knol („Kipfelkartoffel") ; schil en vleesch geel, zeer vatbaar voor
phytophthora, ook in de knol. Wratziektevrij. Opbrengst klein,
ondanks groot aantal knollen. Gekweekt voor uitvoer naar zeer
bepaalde gebieden.
N — 230. INSTITUT DE BEAUVAIS. K: Institut agricole te Beauvais (Fr.). Ingevoerd ± 1930.
^
Witvleezige, diepoogige, middelmatig opbrengende voeraardappel,
met late knolvorming en laag zetmeelgehalte. Rijpt na Eigenhei
mer. Sterk vatbaar voor virusziekten; yatbaar voor wratziekte
Indien het gelukt dit ras op peil te breiigen, bestaat er mogelijk
heid voor poterexport naar Frankrijk en Zuid Afrika.
N — 618. BELLE DE FONTENAY (Synoniem „Hénaut").
In Frankrijk zeer gewilde, lange, gekromde, geelvleezige wratziektevrije vroege aardappel met kort löof, weinig vatbaar voor
* Door sommigen wordt verondersteld dat dit hetzelfde ras is dat
reeds in 1892 door Mr. Gemmel te Flakefield onder den naam Scot
tish Triumph werd geïntroduceerd.

VERBOUW GEEN AFGEVOERDE RASSEN
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phytophthora. Middelmatige opbrengst. Men overtuige zich van
de identiteit.
N — 100. PARNASSIA. Kr. Deutsches Reich X Jubel, in den han
del 1913. K en H: K. von Kameke te Strekenthin.
Deze laatrijpe, wratziektevrije witvleezige duurzame fabrieks
aardappel, kenbaar aan tot verdubbeling geneigde paarsroode
bloemkroon, werd reeds eerder in de rassenlijst opgenomen, doch
in 1931 afgevoerd. Waar verbouw voor poterexport door enkelen
wordt beproefd, wordt ze opnieuw voor de keuringen aangenomen.
D. AFGEVOERDE RASSEN.
99.
101.
35.
70.
98.
438.
434.
474.

Veenhuizen's Element aardappel
de Vroome's Trenctria aardappel
Veenhuizen's Bravo aardappel .
Veenhuizen's Kampioen aardappel
Veenhuizen's Energie aardappel .
Sneeuw's Alma aardappel
. .
de Vroome's Hollandia aardappel
Van der Horst's Standaard . .

.
.
.
.
.
.
.

Opge
nomen

Afgevoerd

Rubr.

1925
1925
1924
1924
1925
1929
1929
1931

1926
1927
1930
1930
1930
1931
1931
1934

N
N
A
B
N
N
N
N

Ultra4uper 20 %
met slechts 4°/o vocht.

TOETS PEZE TABEL AAN EIGEN ERVARINGEN
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AARDAPPELTABEL.
Regel 1

: K = klei; Z = zand; D = dalgrond (veen
koloniaal); T = voornamelijk tuinbouw;
Hoofdletter = veel verbouwd; letters in
volgorde van belangrijkheid.

2, 3, 15, 16 en 19: 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.
„0
: 1 = rond; 6 = ovaal; 10 = lang.
„ 1 0
: 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; C
= consumptie; F = fabriek; E = export;
V = veevoer.
„ 20—35
: 10 = zeer resistent; 1 ™ zeer vatbaar.
„ 36
: 10 = door selectie zeer gemakkelijk op peil
te houden, 1 = moeilijk op peil te houden
In regel 20, 21 en 22 (bladrol, licht mozaïek en grof mozaïek) is
door een * achter het cijfer aangegeven, dat) de ziekte schadelijk is;
door twee ** achter het cijfer, dat de ziekte de plant zeer sterk
beschadigt, a be teekent: steeds aanwezig, maar voor het ras zelf
niet schadelijk (wel echter in schadelijken vorm besmettelijk op
andere rassen).
In regel 34 (schürftaantasting) beteekent het sterretje dat de
schurft neiging heeft om diep in te vreten.

Aan alle bezitters
van de Rassenlijst*
Iedere vooruitstrevende landbouwer of jonge boer leest
tegenwoordig naast het orgaan van zijn provinciale landbouwmaatschappij of boerenbond een vakblad, dat hem op
de hoogte houdt van alles wat in de wereld op landbouweconomisch en landbouw-technisch gebied gebeurt. Wij
mogen aannemen, dat ook V de behoefte gevoelt een vak
blad te lezen. Neemt eens een proef met DE NIEUWE
VELDBODE, die zich door zjjn staf van medewerkers ter
stond aan de spits gesteld heeft van de Nederlandsche
landbouwpers. Tal van deskundigen behandelen hierin de
actueele landbouwvraagstukken; alle belangrijke mededeelingen van proefstations, consulenten en practici verschij
nen in dit uitstekend geredigeerde en door zijn veelzijdigen
inhc.ud buitengewoon leerrijke en interessant geïllustreerd
weekblad. Schrijft even om een abonnement aan De
Nieuwe Veldbode te 's Gravenhage, of gireer den abonne
mentsprijs van ƒ 5.50 voor een geheelen jaargang, die op
1 October begint, of van ƒ 1.40 per kwartaal (liefst tot X
October) op n. 225.225. Ge zult er geen spijt van hebben!
Ja, het uitgegeven bedrag vele malen in uw bedrijf terug
verdienen.

West
brabant

Eigenh.

Voor beteekenis der letters en cijfers
zie blz. 74
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1. Verbreiding
Kzd kzd KZD kz kz kzd kz kz
2. Loofontwikkeling
6
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8
8
3. Sterkte van het pootgoed ... 4
6
8
6
7
8
7
7
4. Vroegrijpheid
• 9
8
7
7
7
7
7
0
5. Aantal knollen per plant ... 7
6
8
8
8
7
7
6
6. Verspreiding der knollen
3
7
7
7
7
5
7
8
7
7. Grootte der knollen
7
7
5
7
7
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7
8. Verhouding poters en kriel .. 5
6
7
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S
8
7
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9. Vorm van den knol
6
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6
5
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10. Kleur van de schil
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7
11. Geelheid van het vleesch .. 7
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7
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13. Opbrengst
7
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7
14. Zetmeelgehalte
3
6
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15. Duurzaamheid
7
7
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16. Keukenwaarde
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19. Geschiktheid voor export
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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 de schil
11. Geelheid van het vleesch
12. Diepte van oogen en navel —
13. Opbrengst
14. Zetmeelgeihalte
15. Duurzaamheid
16. Keukenwaarde
18. Bestemming
19. Geschiktheid voor export
Bladrol
20.
Licht mozaïek
21.
Grof mozaïek
22.
Aucubabont
237
Stippelstreep
24.
Zwartbeenigheid
25.
Rhizoctonia
26.
Phytophthora in het blad
27.
Phytophthora in de knol
28.
Aaltjes
29.
Wratziekte
30.
Kringerigheid
31.
Blauw worden
32.
Holle knollen
33.
Schurft
34.
Pseudonetnecrose
35.
36. Selecteerbaarheid
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KONINKLIJKE BEET WORTELZ A AD-CULTUUR

KUHN & Co

N.V.,

NAARDEN

Nederlandschc kweekers van
het 100% Nederlandsche
suikerbietenzaad

KUHNP
veredeld en vermeerderd onder en voor
de Nederlandsche omstandigheden van
bodem, cultuyr en klimaat*
Voor die Nederlandsche omstandig
heden geeft de suikerbiet KUHN P

de beste kansen op I
de beste resultaten I

j

Voor toezending van gratis geïllustreerde brochures wende
men zich tot Kon. Beetwortelzaad-Cultuur KUHN 6 Co. N.V.,
Afdeeling Publiciteit, Noorder Stationsweg 15, Bloemendal.

SUIKERBIETEN.

81

Door 't Instituut voor suikerbietenteelt te Bergen op Zoom worden
de voornaamste rassen thans als volgt gekarakteriserd. De fabrieks
besturen beschikken overigens steeds over de nieuwste gegevens die
het I.v.S. kan verstrekken.
A — 511. HILLESHÖG SUIKERBIET. K: Svenska Sockerfabriks
Aktiebolaget, Hilleshäg. 1913 en 1916. Vm en H: N.V. Hollandses
Zweedsche Zaad-Mij., Amsterdam.
Hooge suikeropbrengst, zeer hoog gehalte. Weinig loof en zeer
weinig schieters.
A — 510. KUHN P SUIKERBIET. K en H: Kon. Beetwortelzaadcultuur Kahn & Co, Naarden. 1888 en 1890.
Hooge suikeropbrengst, hoog gehalte en kleine Ioofontwikkeling.
Weinig schieters, vroegrijp.
A — 512. KLEIN WANZLEBEN E SUIKERBIET. K: Rabbethge &
Giesecke, Klein Wanzleben.. Vk: Zuckerfabrik Klein-Wanzleben
Rabbethge & Giesecke A. G„ Klein Wanzleben. 1859 en 1865. H:
Fa. F. Goyarts & Zonen te Roosendaal.
Hooge suikeropbrengst, vooral in zonnige zomers zeer hoog, bij
aanmerkelijk lager gehalte dan de vorigen; weinig schieters. Laat
rijp, veel loof.
B — 513. Klein Wanzleben Z suikerbiet. K: Rabbethge & Giesecke,
Klein Wanzleben. 1859 en 1865. H: Fa. F. Goyarts & Zn. te Roo
sendaal.
Heeft een hoog suikergehalte, doch een middelmatige wortel
opbrengst, zoodat de suikeropbrengst bij bovengenoemde rassen
ten achter staat. Groeit diep m den grond en vormt tamelijk veel
loof en eenige schieters.
D. AFGEVOERD.
—————

514. N.E.M.'s Elite «ilkerblet ....

Opgenomen

1931

Afgevoerd

1932

Rubr.

B

82

VOEDERBIETEN.

Er wordt een doorloopende wedstrijd gehouden tusschen de in
aanmerking komende rassen. Voor dit doel zijn de selecties in vier
groepen verdeeld, t.w.
groep 16, bestaande uit rassen met hoog drogestofgehalte (in gun
stige gevallen 16 %). In het algemeen zijn dit diep wortelende bieten
die betrekkelijk veel schieters vormen (omstreeks 3%);
groep 12 zijn de bieten met laag gehalte en hooge opbrengst. Ze
zijn in den regel kort en dik en ondiep wortelend en vormen zeer
weinig schieters;
groep 14 staat, zoowel wat gehalte en opbrengst als wat de schietvorming betreft, tusschen de beide hiervoorgenoemde groepen in;
de vorm is gewoonlijk kort en dik;
groep 18 bestaat uit diepwortelende voederbieten met zeer hoog
gehalte, die meer voor zwaardere dan voor lichte gronden passen.
In totale opbrengst aan droge stof staan de beste vertegenwoor
digers uit de vier groepen op één lijn.
In onderstaande staatjes vindt men in afgeronde % van het
groepgemiddelde den uitslag van den wedstrijd in de verschillende
jaren. Vóór elk ras is met een jaartal aangegeven wanneer dit be
gonnen is aan den wedstrijd deel te nemen.
GROEP 18.
Drogestofopbr.
1931 1933
'32 Z & w. Rijkmaker 102 102
'12 v.d. H. Rijkmaker
94
99
33 Z. & M. Rijkmaker
97
•32 Tystofte VII . . . 104
100

Drogestofgehalte
1932 1933
93
93
96 ; 98
- ^ 90
111 > 109

GROEP 16.
'27/29
'27 Eureka .. 104
'27 Ovana . . .
99
'29Qroeningia (103)

Drogestofopbr.
'30 '31 '32 '33
109 107 100 100
100 100 99 102
100 101 105 103

Schieters Diepte
•
"
10
28
10
27
11
26
7
22

•""*

Drogestofgehalte schieters Diepte
'27/29 '30 '31 '32 '33
• ** "
109 112 108 109 107
27
20
93 92 100 96 100
18
14
(98) 03 97 97 102
7
18

WEET WAT GE KOOPT
GROEP 14.
Drogestofopbr.
Drogestofgehalte Schieters Diepte
27/29
'27 Kirsche's'
r Ideal . . .
101
'27 Peragis .
99
'27 Teutonia
99
'29 Statua . . (103)
'29 Hautana. (100)

'30 '31 '32 '33
100
100
101
100
99

100
101
100
102
103

106
101
105
105
83

96
101
107
99
97

'27/29 '30 '31 '32 '33'

•

••

104 136 105 111 105
94
92 88 87 88
100
91 100 93 103
1103) 107 105 107 102
(104) 104 101 102 102

7
e
2
7
15

8
8
13
8
8

GROEP 13.
Drogestofopbr.
Drogestofgehalte Schieters Diepte
'28 Barres
Strijnö*. . .
'27 Agrolis. . .
'27 Productiva
•27 Bruëlis. . .
"32 Record . . .

'27/29 '30
100
98
105
101
—

101
101
102
101

_

'31

'32

'33

100 100 100
104 95 101
101 99 107
95 104 89
—
105 102

'33

•

92 90 97 91 95
98 103 101 88 97
104 94 97 96 97
105 112 105 108 112
—
—
—
106 100

2
4
1
4
13

'27/29

'30

'31

'32

•*

11
14
12
12
17

GEHALTE-GROEP 18.
N — 621. FRIESCHE RIJKMAKER. K en H: N.V. Zwaan en de
Wiljes, Scheemda. Selectie uit handelsmateriaal.
Diep groeiende, vrij vertakte suikerbietachtige groenkraagbiet
met vast wit vleesch, tamelijk grove kop en veel loof.
N — 623. FRIESCHE RIJKMAKER. K en H: N.V. Zwaan en van
der Molen, Voorburg. Selectie uit handelsmateriaal.
Vergeleken met 621 wat regelmatiger, naar het Jaapjesmodel
zweemend, iets lager gehalte en minder loof.
N* — 622. FRIESCHE RIJKMAKER. K en H: Fa D. J. van der
Have, Kapelle-Biezelinge. Selectie uit handelsmateriaal.
Eigenschappen als 621, iets langer, nog meer vertakt en meer
loof, hoog gehalte.
* Gemiddelde van het aantal schieters per 1000 planten vanaf het begin der deel
name.
"* Gemiddelde lengte in c.M. van het ondergrondsch gedeelte in hetzelfde tijdvak op zware klei te Wageningen.
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N — 624. TYSTOFTE VII. K: Proefstation Tystofte, Denemarken.
H: N.V. Landbouwbureau M. Wiersum, Groningen.
Korte, breedkoppige matig vertakte groote (suiker)biet met voor
voederbiet zeer hoog gehalte en suikerbietachtig loof.
GEHALTE-GROEP 16.
A — 152. EUREKA VOEDERBIET. Sel. uit Pransche Collet vert
du Nord. 1912 en 1926. K en H: A. v. d. Have, Kapelle-Biezelinge.
Witte voederbiet met fijne groene hals en smal, langstelig, ste
vig loof. Vast geworteld, half in den grond; iets vertakt, waardoor
moeilijk te rooien (soms afbrekend) en sehoon te maken. Hooge
drogestofopbrengst en hoog drogestofgehalte. De aanvankelijke
neigring tot het vormen van schieters schijnt thans overwonnen te
zijn. Dichte stand gewenscht; door aanvankelijk langzame groei
eenig gevaar voor bietenvlieg beschadiging; opgerichte bladstelen.
Biet over het geheel iets klein doch regelmatig, met mooi, vast,
iets vezelig vleesch, duurzaam.
A — 163. OVANA VOEDERBIET. Kr. half suikerbiet X Rheini
scher Lanker. 1912 en 1916. K: Gustav Jaensch te Gr. Moringen,
Duitschland. H: j. Joordens te Venlo-BIerick.
Korte, dikke witte mooi uniforme groenkraagbiet met spitsen
voet; egaal model, goed rooi baar, eenige schieters. Vleesch vast en
iets geelachtig. Loof mooi en flink—ontwikkeld. Duurzaam en ge
schikt voor zwaren grond. Wortelopbrengst iets boven, gehalte iets
beneden het groepsgemiddelde.
,
A — 458. GROENINGIA VOEDERBIET. Selectie uit een landras.
1921 en 1922. K en H: N.V. Zwaan & de-Wiljes, Scheemda.
Lange uniforme groenkraag met spitsen voet. Kleur van schil
en vleesch wit; vleesch vrij vast. Hoewel niet diep in den grond
en niet sterk vertakt, rooit de biet niet gemakkelijk. Weinig schie
ters. Vlugge groei. Matige, wat onegale bladontwikkeling. Weinig
vorstschade. In de laatste 2 jaren de hoogste drogestofopbrengst
in groep 16.

KOOP VAN ERKENDE ADRESSEN
GEHALTE-GROEP 14.
B — 320. TEUTONIA-VOEDERBIET. Kr. Flaschen-biet X Barres.
1912 en 1916. K: Gustav Jaenseh te Gr. Moringen, Duitschland.
H: J. Joordens te Venlo-Blerick.
Geel- tot oranjekleurige Barresvorm met fijne kop en vry spit
sen voet. Geelachtig, tameiyk vast vleesch, iets laat rijp; vrij
forsch, opgericht, dekkend loof; weinig schieters. Weinig vorstbeschadiging. In de practqk goed bevallen.
B — 459. STATUA VOEDERBIET. Sel. uit gele Eckendorfer. 1920
en 1926. K en H: N.V. Zwaan en van der Molen, Voorburg (Zh.).
Vry uniforme, korte, dikke Eckendorfer. Kleur lichtgeel, vleesch
wit en vry grof. Stompe voet, niet veel schieters. Grootbladig,
tamelijk dekkend loof.
B — 321. PERAGIS VOEDERBIET. Kr. roode Eckendorfer X Tan
nenkrüger e.a. 1918 en 1928. K: Feragis Saatzucht G. m. b. H. te
Berlijn op het bedrijf te Klein Wanzkben. H: Fa. F. Goyarts &
Zonen te Roosendaal (N-Br.).
Langwerpige ronde, paarachtig roode biet met eenige neiging
tot insnoering; goed rooibaar. Kop breed, voet stomp; vleesch vry
vast, soms rood aangeloopen. Loof mooi, egaal, plat en kroes, dek
kend, niet zeer gevoelig voor vorst, op bietenaaltje dient gelet. Iets
langzame ontwikkeling in 't begin, waardoor soms schade van
bietenvlieg.
B — 72. KIRSCHE'S IDEAL VOEDERBIET. Kr. gele Eckendorfer
X goldgelbe Walze. 1890 en 1896. K: Dr. A. Kirsche te Trautzschen by Leipzig, Duitschland. H: Firma G. Eggink te Dœsburjr.
Niet uniforme, gele tot licht-oranjekleurige, soms iets inge
snoerde, meestal stomppuntige voederbiet. Opgericht, vry goed
dekkend loof. Gemakkelijk te rooien, vleesch wit, soms iets voos.
Voldoende loof ontwikkeling, eenige schieters, middelmatige rypingstyd. Gevoelig voor vorst.
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B — 448. HAUTANA VOEDERBIET. Kr. Eckendorfer X Friedrichs
werter. 1922 en 1929. K en H: A. v. d. Have, Kapelle Biezelinge.
Niet zeer uniforme, korte dikke Eckendorfer met meestal wat
grove kop en stompen voet. Kleur geel tot oranje, vleesch vast,
iets grof, enkele schieters. Loof donker, breed en kortstelig.
GEHALTE-GROEP 12.
B — 443. prodICTIva VOEDERBIET. Sel. uit Barres Ferritslev.
1914 en 1915. K en H: N.V. Zwaan & de Wiljes, Scheemda.
Geel tot oranjekleurige, gelijkmatig gevormde, spits toeloopende,
lange biet met iets grof en soms wat voos" en zelfs rottend
vleesch,' vrij fijne kop, weinig schieters, gemakkelijk te rooien.
Loof kortstelig en opgericht, iets Eckendorferachtig.
B — 441. BARRES STRIJXÖ VOEDERBIET. — * — Sel. uit
Barres. ± 1860 en 1928. K: R. Nielsen Kold te Strynö, Denemar
ken. Vm en H: Dr. R. J. Mansholt te Westpolder (Gr.).
Geel- tot oranjekleurige, ovale, regelmatig gevormde biet met
half spitsen voet en tamelijk vast, wit vleesch. Vroegrijpend. Zeer
gemakkeiyk te rooien. Flink ontwikkelend egaal, kortstelig loof,
dat eenigszins beschut tegen nachtvorst. Zeer weinig schieters.
B — 620. RECORD VOEDERBIET. Kt Fa. A. Dobrzanski, Krakow
(Polen). H: Fa. Warmsen, Kunst en Co., Keizersgracht 151, Am
sterdam.
j
Roode Eckendorferachtige vroegrijpe biet met weinig loof, uni

form en productief.

,<

B _ 442. AGROLIS VOEDERBIET. Sel. uit Barres Sludstrup. 1924
en 1926. K en H: Fa. Zwaan en van der Molen, Voorburg (Zh.).
Niet zeer uniforme, geel- tot oranjekleurige, langwerpige, van
onder toegespitste Barresbiet ; vleesch geelachtig en matig vast.
Kop matig fün. Gevoelig voor nachtvorst. Loof groot, kortstelig,
iets onregelmatig.

BESTEL UW ZAAIZAAD TIJDIG

87

B — 449. BRUËLIS VOEDERBIET. Kr. Barres Sludstrup X B.
Strynö. 1918 en 1928. K en H: A. v. d. Have, Kapelle Biezelinge.
Sterk varieerende, iets lange Barresvormige biet met spitsen
voet; tamelijk vast, wit tot geelachtig vleesch en oranjegele schil.
Loof Barresachtig, vrij sterk ontwikkeld. Schijnt gevoelig voor de
bietenvlieg en nachtvorst;
D. AFGEVOERD.
457.
444.
46».
445.
446.

Terra's Roode Durana voederbiet
Rood en Zn's Topaas voederbiet
Terra's Roode Askania voederbiet
Rood en Zn's Smaragd voederbiet
Zwaan en v. d. Molens Capros

ILtiraéuper

Opge
nomen

Afge
voerd

Rubr.

1930
1929
1930
1929
1929

1931
1931
1931
1932
1934

N
N
N
B
N

20°/.

met slechts 4 °<o vocht.

Onze Weidegrassen

door M. Kramer, een handboek voor iederen weideboer als
basis van zijn graslandkennis. Geeft een geïllustreerde be
schrijving' van alle grassen, die in onze wel- en hooilanden
voorkomen, hoe ze te herkennen, hoe zij zich voortplanten,
alsmede den aanleg van blijvend grasland met alle bijzonder
heden voor de verschillende grondsoorten en waterstanden,
samenstelling van te gebruiken gras- en klavermengsels, enz.
Honderden schaften dit werk, dat door de pers uitstekend
beoordeeld is, aan, doch tienduizenden in ons land, die van
graslandcultuur leven, kunnen met den inhoud hun voordeel
doen. Het boek is geïllustreerd- met 10 cliché's naar teekeningen en 52 naar foto's. Prijs f 4. Is uitstekend beoordeeld.
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KOOLRAPEN.

Het aantal rassen — of wat daarvoor doorgaat — van koolrapen
is buitengewoon groot, en even groot is de naamsverwarring, die op
dit gebied heerscht. Voor coöp. landbouwvereenigingen en bona fide
handelaars is een mooie taak weggelegd om te helpen het gebruik
van onderzocht en goed bevonden materiaal te bevorderen! De se
lectie 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 orde in dezen chaos
te brengen door allereerst een vergelijking te-maken tusschen de
Nederlandsche en de beste Duitsche, Fransche, Deensche en Engel
sche selecties. Hierbij bleek, dat de Nederlandsche selecties in het
algemeen niet achterstaan. Vervolgens is een „wedstrijd" begonnen
tusschen een aantal rassen, die bij het vóóronderzoek een goed fi
guur hebben gemaakt, waarvan de voornaamste cijfers hieronder
volgen.
Drogestofopbrengst op de proefvelden 1929 tot 1933.
(Wilhelmsb. op 100 gesteld).
1929 1930 1931 1932 1933
100
100
100
100
100
Wilhelmsburger
98
95
..
94
87
106
Born's Friesche
114
113 „120
101
120
Witte van Aubigny ...
A — 438. WILHELMSBURGEB KOOLRAAP ÖTOFTEGAARD STAM. Sel. uit landras, in Ned. voor het éérst verhandeld In 1925.
K: Deensche zaaizaadvereeniging (D.L.F.)>, Roskilde (Denemar
ken). H: Hertz' Frökompagni, Kopenhagen. Wordt ln Nederland
o.a. geïmporteerd door de Limb. Land- en Tuinbonwbond, Roer
mond en door fa. D. J. van der Have te Kapelle Biezelinge.
Lichtgeelvleezige, vrij platte, groenkoppige mooi regetinatige
raap, goed te rooien, goed opbrengend. Fijne kop en weinig, plat
uitgebreid loof. Wat neiging tot barsten en droogrot, hoewel goed
duurzaam. Gehalte middelmatig.

BETER ZAAD — BETERE OOGST
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B — 436. HORN'S FRIESCHE KOOLRAAP.*) — + — Sel. uit
Landras. ± 1865 en 1926. K en H: F. H. Born, Berlikum (F.).
Geclvleezige blauwkop, ovale, regelmatige raap, goed te rooien
doch iets beworteld, goed opbrengend, middelmatig gehalte. Ge
schikt voor keuken en export. Flinke, iets onregelmatige loofontwikkeling.
B — 455. WITTE VAN AUBIGNY KOOLRAAP. Sel. uit Fransch
landras, in Ned. sedert 1923. K: eenige Fransche zaadtelers. H:
Fa. Vreeeken-van Namen, Dordrecht.
Witvleezige, zeer veel opbrengende koolraap van meer langgerekten vorm; onregelmatig, zeer vertakt en diep wortelend; veel
misvormingen als lang- en meerhalzigheid komen voor; de raap
is lastig te rooien: de loofontwikkeling is vlug, zeer forsch en hoog
opgaand, groeit beter dan andere rassen door aardvloobeschadiging heen. Ook op droge, schrale gronden geeft dit ras meermalen
nog goede opbrengsten, eveneens bij laat zaaien. Niet bruikbaar
voor menschelijke consumptie. Houdbaarheid slecht. Gehalte by
hooge opbrengst beneden het gemiddelde.
D. AFGEVOERD 1934.
R. Rood en Zn's Agaat koolraap, opgenomen 1929, Rubriek B.
* Behalve door F. H. Born wordt het Friesche landras nog door
meerdere andere verbouwers geselecteerd, enkele dezer selecties
schijnen zich door keukenwaarde gunstig van de sei. Born te ondrscheiden. In Friesland zijn thans vergelijkende beproevingen be
gonnen. Voorl. uitkomsten zie o.a. Friesch Landbouwblad van 6
Januari 1934.

Uttraduper

20 °/„

met slechts 4°/o vocht.

90

WORTELEN EN PASTINAKEN.

Naast de wedstrijden tusscheii voederbietenrassen en koolraap
selecties zijn in de laatste jaren ook orienteerende rassenproeven
met wortels genomen. Deze hebben hoopvolle resultaten gegeven, in
zooverre dat het productievermogen van wortels met dat van kool
rapen vrijwel op één lijn kon worden gesteld, terwijl ze, onder graan
gezaaid, als stoppelgewas soms uitmuntend slagen. Het onderzoek
heeft o.a. aan het licht gebracht dat de wortels van het BERLIKUMEE type (roode cylindrische stomppuntige) hoewel voor menschelijke consumptie meer gewild, over 't geheel zwakker en minder
productief zijn dan de in Limburg en Z.-Holland inheemsche vor
men. In Friesland worden thans onder leiding van Ir. C. M. van
der Slikke, Rijkstuinbouwconsulent, selectiewedstrijden gehouden
met wortels van het Berlikumer type, waarbij o.a. de selecties van
D. M. Kuperus te Berlikum, H. Miedema te Berlikum en S. Wette
rauw te Minnertsga een goed figuur maakten.
Het meest op den voorgrond zijn getreden de volgende voeder
wortels :
FLAKKEESCHE WIJNPEEN. Lichtroode middellange cylindrische
tot kegelvormige wortel, meest stomppuntig; ook geschikt voor con
sumptie. Volle loofontwikkeling, beste opbrengst. De volgende se
lecties zijn met succes op de proefvelden uitgekomen: Sel. fa. D. J.
v. d. Have te Kapelle-Biezelinge; Sel. .Zwaan en v. d. Molen, Voor
burg en Sel. A. D. Hobbel, Ooltgensplaat.
LOBBERICHER WORTEL. Kegelvormige vrij lange iets spitspuntige gele groenkop, ook wel als „mollestaart" \ bekend. Opbrengst la
ger en gehalte iets hooger dan van de Flakkeesche. Zaad wordt o.a
geteeld en geleverd door N.V. Zwaan en v. iT"Molen te Voorburg en
door J. Joortlens te Venlo (Blerick).
GELE CRIEWENER WORTEL. K: Graf von Arnim, Criewen
(Duitschl.). H: A. D. Hobbel, Ooltgensplaat.
Productieve, korte, dikke kegelvormige geelvleezige wortel met
halfstompe voet en goede loofontwikkeling.

WORTELS ZIJN GEZOND VOEDSEL
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PASTINAKEN. Terwijl het drogestofgehalte van wortels ongeveer
12% beloopt, is dat van pastinaken omstreeks 20%. De drogestofopbrengst is belangrijk hooger dan die van wortels,' maar ze zijn
minder smakelijk en moeilijk te rooien. Lange witte, vaak vertakte,
diep gaande wortels met overvloedige loofontwikkeling. De N, V.
Zwaan en v. d. Molen te Voorburg biedt aan „Holkruin", selectie
uit landras.

Ultraduper 20 %
met slechts 4"/o vocht.

Lees een goed vakblad!
Iedereen is overtuigd, dat onze landbouw niet uitsluitend door
regeeringshulp rendabal zal kunnen worden gemaakt. Oók de boer
zal zijn bedrijf dienen aan te passen aan geheel veranderde omstan
digheden. Daarbij zal hij voorlichting behoeven, maar tevens zal
hij daarbij zjjn hersens moeten gebruiken. Wil hij niet achterop
raken, dan zal hij geregeld op de hoogte moeten blijven van wat
er in de wereld op landbouwtechnisch gebied gebeurt. Daarom zal
hij een GOED VAKBLAD moeten lezen, dat hem óók inlicht over
de economische vraagstukken, waarbij hij belang heeft. Het lezeD
van DE NIEUWE veldbode kan hem daarom thans niet genoeg
worden aanbevolen. De prijs van f 5.50 per jaar en f 1.40 per kwar
taal, dus één dubbeltje per week, kan geen bezwaar zijn, gezien het
zeer vele nuttige, dat dit vakblad zijn lezers geregeld biedt. De
NIEUWE Veldbode biedt een uitstekende aanvulling van het or
gaan van landbouwvereenigtag of boerenbond, dat iedere landbou
wer ontvangt. Bestel nog heden een abonnement bij DE NIEUWE
VELDBODE te 's Gravenhage en gireer het bedrag op n. 225.225.
Dan worden u óók gratis toegezonden de verschenen nummers met
een zeer belangrijken inhoud.

STOPPELKNOLLEN.
BU den in 1932 begonnen en in 1933 voortgezette wedstrijd van
stoppelknollen maakten onderstaande selecties een gunstigen indruk.
B — 544. HALFLANGE BLAUWKOP. K en II: N.V. J. Joordens,
Venlo-BIerick.
Mooi lang-ovaal model. Loof best, knol zeer goed.
B — 556. VROEGE RONDE WITTE ROODKOP. K en H: N.V.
Zwaan & v. d. Molen, Voorborg.
Platrond model, mooie harde knol. Zit soms iets vast in den
grond.
B — 525. RONDE WITTE ROODKOP. K en H: N.V. Zwaan & de
Wiljes, Scheemda.
Ronde, spitspuntige knol, iets staarterig, waardoor wel eens wat
lastig te plukken.
B — 558. EXTRA PLATRONDE GELE. K en H: N V. Zwaan & v.
d. Molen, Voorburg (Zh.).
Oranjegele groenkop van platronden vorm.
Verder behoorden in een der beide beproevingsjaren tot de goede
rassen (hier genoemd in volgorde van drogestofopbrengst) :
N — 579. HALFLANGE WITTE ROODKOP. K en H: N.V. J. L.
Robert us' Zaadhandel, Winschoten.
Lang, spits-kegelvormig; zit iets vast in den grond. Mooi loof.
N — 559. YELLOW TANKARD. K en H: N.V. Zwaan & v. d. Mo
len, Voorburg (Z.-H.).
j
Lange, spits-kegelvormige gele groenkop. > Harde knol, die iets
vast in den grond zit. Goed loof.
t
N — 584. OLSTER OLIEKANNETJES. Landras.
Lang-cylindrisch, aan den voet iets verdikt model.
N — 560. BORTFELDER. K en H: N.V. Zwaan & v. d. Molen,
Voorburg (Z.-H.).
Langgerekte, spits-kegelvormige gele groenkop. Loof goed; vrij
goed te trekken.
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N — 536. EONDE GELE HERFSTKNOL. K en H: N.V. Zwaan &
de Wiljes, Scheemda.
Ronde, gave, oranjegele knol, goed te trekken.
Tenslotte worden hier genoemd de door de kweekers aanbevolen
selecties, die zich op de proefvelden echter nog niet bijzonder heb
ben onderscheiden (in volgorde der drogestofopbrengst op proef
velden 1933).
N — 537. ROODKOP EXCELSIOR (voor late uitzaai). K en H:
N.V. Zwaan & de Wiljes, Scheemda.
Zeer platte vorm, goed loof, goed te trekken, doch het loof
breekt gauw af.
N — 580. RONDE WITTE ROODKOP. K en H: N.V. J. L. Robertus' Zaadhandel, Winschoten.
Plat model, loof goed, knol best te trekken.
N — 533. fuenENSCHE BORTFELDER (voor vroege zaai). K en
H: N.V. Zwaan & de Wiljes, Scheemda.
Gele, lange, puntige, bolkegelvormige knol, loof goed, knol vast
in den grond.
N — 557. LANGE WITTE ROODKOP. K en H: N.V. Zwaan & v.
d. Molen, Voorburg (Z.-H.).
Lang, spits, breed-kegelvormig model. Knol glad en goed te
trekken; loof tamelijk goed.
*>. AFGEVOERD.
558. v. d. Have's Zeelandia
ronde witte roodkoop
v. d. Have's Zeelandia
platronde gele groenkop
v. d. Have's Zeelandia
lange witte roodkop
5W- v. d. Have's Zeelandia
halflange witte roodkop
v. d. Have's Zeelandia
lange gele groenkop
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N

1932

1934

N

1932
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VOEDERGEWASSEN.

De voedselbehoefte van onzen veestapel wordt voor ongeveer 70%
door eigen verbouw van gras en veldvruchten gedekt; het overige
wordt ingevoerd. Deze invoer had in 1930 nog een waarde van 150
millioen gulden, welk bedrag natuurlijk ruimschoots weer binnen
kwam uit den verkoop van vee, vleesch en zuivel. Waar de export
mogelijkheden sterk zijn verminderd en de rentabiliteit van den vee
stapel evenzeer, is het thans van belang een zoo groot mogelijk deel
van het veevoer zelf te telen, waartoe voederbouw een mogelijkheid
opent. Door zorgvuldige toepassing van goede silage-methoden wordt
bereikt dat het des zomers gewonnen voer in sappïgen toestand
gedurende den winter kan worden verbruikt, wat ook voor de ge
zondheidstoestand gunstige gevolgen heeft.
Groenvoederbouw geeft gelegenheid om meer dan één oogst van
hetzelfde land te halen, en onder de voedergewassen zijn er, die
zich onderscheiden door een langdurige productie-periode en ook
door resistentie tegen droogte. Dit alles maakt dat men (met be
hulp van silage) meer voeder per H A kan winnen dan door graan
te laten rijpen. Bedrijven met een arbeidskrachtig gezin kunnen in
voederbouw een middel vinden om bij verhoogden omzet hun werk
kracht aan te wenden.
Onze kennis omtrent de teelt van voedergewassen is nog zeer on
volledig, en slechts door een uitgebreid stelsel van proefnemingen
kan ons gebrek aan kennis worden aangevuld. Het gaat daarbij
niet alleen om de techniek van den verbouw van een reeks weinig
of niet bekende gewassen, maar minstens evenzeer om het verza
melen van ervaringen omtrent smakeliikheid. geschiktheid vooi
ensilage, en om de eigenschappen diTf het gewas in de practiik ver
toont in vergelijking met gewassen die men anders zou verbouwen
(waarbij b.v. de vraag van belang is hoeveel werk het vraagt en om
welken tijd).
/
Hoewel de snel groeiende voedergewasseri vrij hooge eischen stel
len aan de bemestingstoestand van den grónd, kan het. bij volge
houden voederbouw niet uitblijven of de bööem wordt verrijkt, voor
al doordat er meer organische bestanddeelen in omloop komen. Dc
studie van de hierachter genoemde gewassen en hare bruikbaarheid
in het bedriif wordt ten zeerste aanbevolen en mededeeüng var
ervaringen, die ook voor anderen van nut kunnen zijn, zal steeds
op prijs worden gesteld.
Hieronder volden eenige algemeene aanwijzingen over de teell
van voedergewassen,
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.SNIJGRAAN. Daar bij granen omstreeks den bloei reeds een aan
zienlijk gedeelte der drogestof gevormd is, kan voor voederbouw de
snijgraanteelt voordeelen opleveren. Het land komt daarbij immers
vroeg en weinig uitgedroogd vrij, zoodat de omstandigheden voor de
teelt eener tweede vrucht nog gunstig zijn. Verder komen de mis
lukkingen van een graangewas veelal na den bloei, zoodat snij
graan een zekerder opbrengst geeft dan rijp graan. Snijgraan kan
flink bemest worden met stikstof; gier wordt zeer aanbevolen.
Vooral winterrogge komt in aanmerking. Wanneer deze te laat
gesneden wordt (na het in aar schieten), bestaat kans op misluk
king der ensilage. Met St. Jansrogge, die bijzonder geschikt zou
?ijn om in het najaar geweid of gemaaid te worden en het volgend
Jaar een snede groenvoeder of rijp zaad te leveren, kunnen proeven
Worden genomen. Overigens is de Petkuser aanbevelenswaardig.
Zomer- en wintertarwe leveren zeer goede drogestof opbrengsten;
"len kan deze gewassen zonder bezwaar voor de ensilage laten
af bloeien.
Zomer- en wintergerst kunnen eveneens goede opbrengsten leve
ren, maar over de bruikbaarheid voor ensilage is nog te weinig
bekend.
Snijgraan wordt verder dikwijls gezaaid met de bedoeling slappe
vlinderbloemigen van den erond te houden. In het bijzonder schij
nen hiervoor, behalve Petkuser winterrogge (om zijn late bloei), in
aanmerking te komen Juliana,-, Trifolium- of Siegerländer-tarwe,
Adelaar haver en J X W zomertarwe (beide laatste om hun ste

vigheid).

Behalve St. Jansrogge voldoen bij zaai in den nazomer snijgraRen weinig; volgens sommigen zou zomerrogge voor dit doel te
Probeeren zijn.
&JNDERBLOEM1GEN.

Wikken vormen de meest gebruikte mengvrucht in granen. Voor
fiajaarszaai komen de zandwikken (zie blz. 103) wellicht iets meer
*** aanmerking dan de winterwikken. Men houde er rekening mee,
gat men zaad dient te kiezen, waarin weinig hardschaligheid voor
bant, daar anders last van opsla® gevreesd moet worden.
Men zaait de zandwikken vroeg en de rogge of tarwe een maand
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later. Voor zomerzaai wordt vooral de aandacht gevestigd op Negrowikken (blz. 103).
Ook Incarnaatklavcr is in wintermengsels bruikbaar, mits te
juister tijd gezaaid wordt; by late zaai is het gewas niet wintervast genoeg. Men kan beproeven incarnaatklaver met stoppelknol
len te zaaien; na het trekken der knollen blijft de klaver staan
om in Mei te worden gemaaid.
Voor zaai in het vroege voorjaar worden de mengsels van zomer
graan met allerlei vlinderbloemigen genoemd. Behalve wikken ko
men hiervoor in aanmerking: erwten. Het meest worden voor dit
doel gebruikt blauwpeulerwten, die ook goede- resultaten gaven. De
firma F. Goyarts & Zonen te Roosendaal importeert „Pflugs Baltersbacher felderbse" (N 637), waarvan nog weinig bekend is.
Verder zijn uitstekend bruikbaar veldboonen (blz. 46), die ge
maaid worden wanneer de onderste peulen ongeveer volgroeid zaad
bezitten. Superioriteit van bepaalde rassen is niet vastgesteld; wel
licht komen duiveboonen voor dit doel het meest in aanmerking.
Nog worde gewezen op het mengsel haver-wikken-Westerwoldsch
raaigras, dat een tweede snede gras kan leveren. Verder kan hier
misschien ook met Meiilotus alba (Bokhara of reuzenhoningklaver)
iets bereikt worden; dit gewas wordt in Amerika zeer veel ver
bouwd en bevalt op lichte gronden beter dan lucerne; ze moet in
gekuild worden.
ZOMERVOEDERGEWASSEN.

_

Maïs (zie blz. 99). Met dit gewas zijn sedert 1928 proeven geno
men, die o.a. hebben uitgewezen, dat het/uitstekend tegen droogte
bestand is. De tweede helft van Mei is cfe gunstigste zaaitijd; door
later te zaaien wordt de opbrengst kleine», terwijl als laatst moge
lijke zaaitijd eind Juni kan worden genoemd.
Naarmate men later oogst neemt het drogestofgehalte en daar
mee ook de drogestofopbrengst gewoonlijk sterk toe, zoodat men zich
in Nederland geheel bij de buitenlandsche ervaringen kan aanslui
ten, dat het gunstigste tijdstip voor ensilage bij een halfrijp sta
dium ligt. Bij de rassenkeuze moet men, de beschikbare groeitijd
in aanmerking nemende, het er zooveel mogelijk op toeleggen, dat
dit stadium wordt bereikt. Voor korten groeitijd neme men een
vroegrijp, voor langere groeitijd een laatrijp ras. Echter ondervindt
men bij oogsten in een halfrijp stadium vaak bezwaren door het
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harder worden der stengels, welke bezwaren voor een groot deel ver
vallen, wanneer gehakseld wordt bij het inkuilen. Is- men daartoe
niet in de gelegenheid, dan zal men goed doen in een vroeger sta
dium te oogsten en zal men, door bij kleinere rijenafstand vrij veel
zaaizaad te bezigen, het hard worden der stengels moeten tegengaan.
Bij de ensilage van mais is het gebruik van zuren of suiker 011noodig.
Maïs is dankbaar voor stalmest en onttrekt vrij wat kali en fosforzuur aan den grond, terwijl de stoppel nogal dor is.
Tot slot moge er op gewezen worden, dat in vele streken der we
reld maïskolven als groente gegeten worden, meer in het bijzonder
van suikermaïsrassen, die zeer zoet zün. Bij voorloopige beproevingen
bleken de rassen „Golden Bantam" en „Suma" (het laatstgenoem
de een selectie van het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt te
Wageningen) het smakelijkst; men zou de kolven hiervan voor
menschelijk gebruik kunnen bestemmen om de stengels en bladeren
te ensileeren.
De gierst (zie blz. 100) heeft in het algemeen niet den indruk
gemaakt te kunnen concurreeren tegen maïs; geen der gierstvortnen toch heeft een grootere opbrengst en ze lijden alle aan het
euvel eener zeer langzame jeugdontwikkeling, waardoor zeer schoon
land en herhaaldelijk schoffelen noodig zijn.
Voederkool (zie blz. 101) kan in een snjjgraanstoppel nog wel
gezaaid, maar ook geplant worden. Ze heeft een hoog eiwitgehalte
en kan gedurende den winter van het land af vervoederd worden,
zoolang niet al te strenge vorst invalt. Bovendien kan worden in
gekuild. Naarmate vroeger gezaaid of geplant wordt, dreigt het
gevaar van te hard worden der stengels meer; men kan dit eenigermate tegengaan door het gewas een dichteren stand te geven.
Soyaboonen, waarvan een groot aantal rassen beproefd werden,
voldeden weinig. Ook de speciaal voor silage-doeleinden geteelde
rassen A 5 (N 638) en C 6 (N 639) van Dieckmann-Heimburg,
weken het niet tegen andere vlinderbloemigen te kunnen bolwerKen wat opbrengstvermogen betreft.
Serradella (blz. 103) völdeed eenige malen uitstekend, wanneer
geaaid werd na smjgraan. Dit gewas wordt echter ook nog op
andere wijze geteeld; door het als ondervrucht onder graan te
«wuen, kan nog een uitstekende snede verkregen worden.
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STOPPELVOEDERGEWASSEN.
Hierbij wordt in de eerste plaats op stoppelknollen (zie blz. 92)
de aandacht gevestigd. Verder worden genoemd de mengsels van
duiveboonen met wikken, erwten, ems. Het inplanten van voeder
kool in een laten stoppel voldeed in het algemeen zeer goed, evenals
de zaai van spurrie (zie blz. 101) en zomerraapzaad of boterzaad
(zie blz. 101). Het laatste dezer beide wordt ook wel aanbevolen als
groenbemester. Het is niet uitgesloten, dat gele mosterd (zie blz.
53) als stoppelgewas beter voldoet, daar dit eveneens zeer snel
groeit en meestal een hoogere opbrengst levert. Mosterd is gevoelig
voor nachtvorst. Tenslotte wordt gewezen op de lupinen (zie blz.
104), waarvan de blauwe, die dieper wortelt en meer bestand is
tegen koude en droogte, beter voldoet als stoppelgewas dan de gele.
Na ensilage schijnt de bittere smaak geen overwegende bezwaren op
te leveren, terwijl het gewas ook voor groenbemesting gebruikt
wordt. Verder wordt gewezen op de cultuur van wortels in graanstoppel, waartoe onder wintergraan vroeg in het voorjaar gezaaid
wordt.
Zonnebloemen (zie blz. 101), mits ingekuild en liefst géhakseld,
leveren een bruikbaar voedsel en brachten op de proefvelden meer
drogestof per H.A. op dan eeiüg ander stoppelgewas.
Chineesche radijs (zie blz. 101) bleek eveneens een snelgroeiend
stoppelgewas; verdere proeven ermee worden aangeraden.
Van de MEERJARIGE VOEDERftEWASSEN zü de aandacht ge
vestigd op geiteloof (Galega officinalis), een (misschien niet geheel
wintervaste) voederplant, die met lucerne zou moeten kunnen concurreeren.
/
Aardpeer of topinambour levert twee sneden grœnvœder per jaar,
benevens de knollen.

üttraduper 20 %
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MAIS. Van de talrijke, In eigenschappen zeer verschillende maïsrassen, zijn er drie reéds geruimen tijd beproefd; ze zijn ieder als
een goede vertegenwoordiger te beschouwen van een rassengroep:
Blanc des Landes van de vroegrijpe, Pettender van de middellate en
vivo (Virginia paardetand) van de late.
De gemiddelde productie ervan bij onze proefnemingen in de ja
ren 1928-1933 wordt in onderstaand staatje weergegeven.
Groen Drogestof
Eiwit
Celstof
N vrije rest
kg/ha geh. % kg/ha geh.*% kg/ha geh.* % kg/ha geh.* % kg/ha
45600
19.8 9000
8.4
760 j 26.— 2400
65.6 5900
fett. 58400
16.2 9400
8.4
790
31.5
3000
60.2 5700
Vivo
71000 13.7 9800
9.1
890
34.— 3300
56.9 5600
Bij deze cijfers moet in aanmerking worden genomen, dat ze aan
den lagen kant zijn; in gunstige gevallen is een opbrengst van
15.000 K.G. drogestof per H.A. geen uitzondering.
Behalve de weersgesteldheid schijnt vooral de groeiduur te beslis
sen welk ras de overwinning in productie-grootte behaalt.
B

— 451. VIVO PAARDETANDMAIS. Sel. uit Virginia Paardetand.
H: Fa. D. J. v. dl. Have, Kapelle-Biezelinge.
Laatrijp; geeft onder normale omstandigheden nauwelijks pluimof kolf vorming. Bladrijke, forsche stengels van meer dan Z% M.;
'aag drogestofgehalte, wat in het buitenland (niet bij ons) een be
zwaar heet voor de ensilage. Hooge opbrengst aan drogestof en aan
eiwit, vooral wanneer door Iaat oogsten en vroeg zaaien de prodnctiepcriode lang is. Zaaizaad van paardetandmaïs wordt door
ongeveer iederen handelaar geleverd, maar de bovengenoemde ge
gevens hebben alleen betrekking op de speciaal voor ensilage ge
selecteerde Vivo.

® — 496. PETTENDER GOLDFLUT MAÏS. Kr. Hongaarsche Putyi
X Am. Golden Glow. 1920 en 1928. K: Andreas vitez Messer, Fettend
(Hong.). H: Handelsraad v. d. A.B.T.B., Arnhem en Centraal Bu
reau, Rotterdam.

^VdTdroge stof.

.

.
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Middellate maïs, die wat grootte e.a. eigenschappen betreft, het
midden houdt tusschen Vivo en Blanc des Landes. Forsch en blad
rijk, goede opbrengst.
B — 497. BLANC DES LANDES MAÏS. K: Vilmorin Andrieux et
Cie., Verrières le Buisson, Frankrijk. H: Handelsraad v. d. A.B.T.B.,
Arnhem (origineel).
Dit sedert 1839 nit het landras geselecteerde type is zeer vroeg
rijp, zoodat het bij zaai in Mei-Juni rijp zaad leveren kan. Stengels
dun en wat hard, niet langer dan 2 M., legert niet spoedig. De
massa-opbrengst is lager dan die der later rijpende rassen, maar
door het hoogere drogestofgehalte valt de dogestofopbengst per
H.A. mee; vooral wanneer door late zaai en (oft vroege oogst de
groeiperiode betrekkelijk kort is, kan dit ras uitstekend concurreeren met de andere. De sterke kolfaanzetting en het hooge droge
stofgehalte werken het ontstaan van zoet persvoer in de hand.
N — 498. JAUNE GROS DU DOMAINE-MAIS. Fransch landras,
dat in Nederland onder selectie wordt voortgekweekt door P. Cox
te Gulpen op aanwijzing van het Iv.P.
Het ontwikkelt forsch en is middelvroeg.
D. AFGEVOERD.

——————
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452- Gelber Badischer Landmaïs . . .
453. Vilmorin's Maïs Jaune des Landes .
GIERST.

0Pgenomen

Algevoerd .

Rubr.

1929
19K)

1931
1931

N
N
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SUIKERGIERST (Sorgho sucré hâtif du Minnesota (572) van Vil
morin Andrieux. Parijs). De plant lijkt een kleine maïs, die vrij hard
kan worden. Daar ondanks zeer hoog gehalte de drogestofopbrengst
beneden die van maïs bleef en geen bijzondere voordeelen van dit
gewas aan het licht gekomen zijn, kunnen alleen beproevingen in
het klein op droge gronden worden aanbevolen.
SOEDANGRAS. Ook van dit grove rietachtige gewas is een selectie
van Vilmorin beproefd (N 635). De dunne stengels worden spoedig
hard; daarom is het noodig vroeg te maaien, waarna het gewas nog
een tweede en eventueel een derde snede leveren kan, die zoowel
voor hooien als voor ensilage in aanmerking komen. De opbrengst
is niet zeer hoog.

VOEDERKOOL IS EIWITRIJK
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JAPANSCHE GIERST (N 636) (Millet du Japon van Vilmorin)
vormt een zeer bladrijk gewas, dat door de ruwe bladeren wel uitslui
tend voor ensilage zal moeten worden bestemd. Het winnen van meer
dere sneden is mogelijk, terwijl de opbrengst op eenige proefvelden
met die van maïs op één lijn stond. Daarom verdienen bescheiden
verdere proeven met dit gewas aanbeveling, vooral op onkruidvrije
droge gronden.
VOEDERKOOL. Van de vele vormen voederkool, die tot heden be
proefd werden, kunnen thans aangeraden worden:
B — 640. GARTONS MERGKOOL (Green marrow stem kail). H:
O.m. Fa. D. J. v. d. Have te Kapelle-Biezelinge.
Opgezwollen stengel met smakelijk merg en groote bladeren;
opbrengst zeer goed; misschien iets weinig wintervast. Schijnt het
beste tegen verplanten te kunnen.
N — 641. CHOU BRANCHU DU POITOU. H: Fa. D. J. v. fl. Have,
Kapelle-Biezelinge.

Bladrijk, opbrengst zeer goed, misschien iets weinig wintervast.

" — 642. HOOGE GROVE BOERENKOOL. H: N.V. J. L. Robertos,

Winschoten.
Grooter dan de gewone boerenkool, winterhard, opbrengst niet
zoo hoog als die van mergkool; stronken worden nogal eens te hard.

ZONNEBLOEMEN. Het is niet gebleken dat de (duurdere) ge
kweekte rassen in opbrengst boven andere uitsteken. Daarom wordt
Jhans aangeraden Hongaarsche zonnebloem uit den voederhandel te
betrekken, mits behoorlijk kiemkrachtig zaad geleverd wordt.
SPURRIE. Fa. D. J. v. d. Have te Kapelle-Biezelinge biedt aan ge
wone inlandsche spurrie en inlandsche reuzenspurrie. N.V. J. L. Ro
bertas, Winschoten, desgelijks.

, Reuzenspurrie is minder melkrijk dan gewone, doch verdraagt meer
soude en rot minder weg.
gOMERRAAPZAAD ef BOTERZAAD. Fa. D. J. v. d. Have te Ka-

Mte-Biezelinge biedt aan inlandsch zomerraapzaad. N-V. J. L. Rooertus, Winschoten, idem, van eigen teelt.
CHINEESCHE RADIJS. H: Fa. D. J. v. d. Have, Kapelle-Biezelinge.

102

VLINDERBLOEMIGE VOEDERGEWASSEN
IN LAND SCIIE ROODS KLAVER.
In; het algemeen verdient inlandsche klaver, o.a. omdat ze een
betere tweede snede geeft, boven buitenlandsche de voorkeur, niet
tegenstaande de vaak minder mooie kwaliteit en den noodzakelijk
hoogeren prijs van het zaad. De aanduiding „inlandsch", „Brabantsch" etc. wordt nog al eens ten onrechte gebruikt. Garantie
voor inlandsche afkomst wordt verkregen door de _herkomst-contrôle der keuringsdiensten. De keuringen hebben verder hoofd
zakelijk betrekking op het voorkomen van zaadonkruiden en op
de gebruikswaarde van het zaad. Zaad wordt zuiver gewonnen
onder gezamenlijke controle van den NAK en het Rijkslandbouw
proefstation voor zaadcontrôle.
Aan de onderstaande vereenigingen die steeds zaaizaad dienen
te nemen van de beste eigen velden, is het recht toegekend onder
plombe van het R.L.P.S.v.Z. origineel zaad van deze landrassen
in den handel te brengen, dat voorzien is van het oranje certi
ficaat van den NAK.
A — 41. Roosemdaalsche roode klaver. — f — K en H: de Ver. „de
Klaverbloem" te Roosendaal.
A — 42. Limburgsehe Maasklaver. — ± — K en H: De Limburgsche Land- en Tuinbouwbond te Roermonâ* (L.L.T.B.).
A — 440. Brabantsche roode klaver. — i- — K en H: Noordbrabantsch Christelijke Boerenbond (N.C.B.) te Tilburg.
N — 484. Gloria roode klaver. Sel. uit in het wild .groeiend mate
riaal. 1923 en 1929. K: Zaadteeltmij. „Udycz" te-~ Warschau. H:
Ilarmsen, Kunst en Co., Amsterdam.
De voorloopig gunstige indruk van dit ras is niet bevestigd geWorden, zoodat het vermoedelijk moet worden afgevoerd. Het*
kan als hoofdgewas ongeveer meekomen, geeft een dichte fijnstengelige snede en bleek resistent tegen kankèr, leverde echter
te weinig stoppelgewas. Het zaad is overwegend violet.
MEN VRAGE BIJ AANKOOP VAN BUITENLANDSCH ZAAD
STEEDS BEWIJZEN VAN HERKOM8T.

ZAAI INLANDSCH KLAVERZAAD
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A — 104. ENLANDSCHE WITTE KLAVER. Tot dusver wordt hier
van alleen het landras op stam en op partij gekeurd.

„lucerne. Vanouds wordt hier te lande vrijwel uitsluitend provencer lucerne verbouwd. Echter bleek de laatste jaren de
hongaarsche lucerne, mits echt, wintervaster en productie
ver. Van de bastaardlucernes maakte de alt-fränkische een

frostigen indruk, maar goed zaad van dit landras is schaarsch. De
Afflerikaansche bastaardlucernes uit noordelijke streken — Canadeesche en Grimm — hebben op proefvelden wel voldaan; wellicht zijn
deze vooral voor lichtere gronden bruikbaar.
Fa. D. J. v. d. Have, Kapelle-Biezelinge, biedt Hongaarsche en Provencer zaad aan. Het Centraal Bureau te Rotterdam biedt aan Hon
gaarsche lucerne, evenals N.V. J. L. Robertas, Winschoten.
SERRADELLA. Inlandsch serradellazaad wordt o.a. in Limburg
Sewonnen en is verkrijgbaar door bemiddeling van den Limb. Land
en Tuinbouwbond, Roermond; de Fa. D. J. v. d. Have te Kapelle»•czelinge en N.V. J. L. Robertas te Winschoten bieden beide Limourgsche en Poolsche Serradella aan.
ÏNCARNAATKLAVER wordt o.a. geleverd door de Fa. D. J. v.
"• Have, Kapelle-Biezelmge en N.V. J. L. Robertos, Winschoten, die
9°k MELILOTUS ALBA (Reuzenhoningklaver of Bokharaklaver)
Hl den handel brengen.
.WIKKEN. Men onderscheidt zandwikken (Vicia villosa) en gewone
voederwikken (Vicia sativa).
De eerste, die winterhard is, wordt geleverd door de N.V. J. L. Ro
bertas te Winschoten.
Van Vicia sativa komt een wintervorm voor (winterwikken), waarde Lyngby-stam (N 643) geleverd wordt door de Fa» D. J. v. d.
a
" ve, Kapelle-Biezelinge en door N.V. J. L. Robertus, Winschoten.
°e Pa. D. J. v. d. Have heeft bovendien gewone winterwikken.
01

A

Van de zomervorm bestaat een Nederlandsche selectie:
— 91. NEGROWIKKEN. Selectie uit Geldersche wikken. 1922 en
1926. K: Ir. C. Koopman, Zierikzee. Vm en H: N.V. J. L. Robertus,

Winschoten.

Bladrök, productief ras met zwart raad.
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Verder levert de Fa. D. J. v. d. Have, Kapelle-Biezelinge, grove
zomerwikken.
LUPINEN. Fa. F. Goyarts & Zonen te Roosendaal biedt aan orig.
Pflugs blauwe lupinen.
Fa. D. J. v. d. Have te Kapelle-Biezelinge biedt aan Inlandsehe gele
lupinen en Poolsche of Duitsehe blauwe lupinen. N.V. J. L. Robert us,
Winschoten, idem.

Ultraduper

20 °/.

met slechts 4°/o vocht.
Verschenen bij de N.V. Drukkerij en Uitgeverij LeiterNypels te Maastricht en tevens verkrijgbaar bjj uitgevers
mij. C. Misset te Doetinchem:

Het Weidebedrijf
door M. Kramer, leeraar aan de rijkslandbouwwinteçschool
te Leeuwarden. Is een geheel nieuw en volledig leerboek voor
het onderwas en handboek voor de practyk, waarin on^e be
kende graslandspecialiteit in 175 pagina's, verduidelïJtét mei
30 teekeningen en 63 foto's, alles geeft, wat de graslandbezitter moet weten om zijn bedrijf op de meest moderne en
productieve wijze te drijven. Het is een onmisbare handlei
ding voor allen, die van graslandcultuur moeten leven. Dit
volledige leer- en handboek werd door de vakpers alge
meen uitstekend beoordeeld. De prijs is slechts f 2, gecartonneerd f 2.25. Bestelt het nog heden! Ons giron. is 37754.
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Doel van de opname van eenige der voornaamste grassen In de
rassenlijst is tweeërlei. In de eerste plaats om hen, die zaden voor
den aanleg van tijdelijk of blijvend groenland gebruiken, eenige
vingerwijzing te geven; in de tweede plaats om de zaadteelt van
grassen van goede hoedanigheid te bevorderen.
Uiteraard kan in deze lijst geen verhandeling over den aanleg van
grasland en de daarbij aan te bevelen mengsels voorkomen. Hier
voor moet ik naar speciale werken (o.a. van Elema (Marissen), van
Rauwerda, Kramer; v. d. Meer en v. d. Ban) en voor 't overigfc
naar de adviezen der Rijkslandbouwconsulenten verwijzen. Ik wil
hier volstaan met de opmerking, dat niet alleen het grasmengsel
dat men bezigt van belang is, maar evenzeer de grondsoort, de con
ditie van den grond (ontwatering, kalktoestand) en de bemestin»,
alsook de behandeling van het gewas. Hetzelfde gras kan bij ver
schillende bodemtoestanden zeer in productievermogen, smakelijk
heid en voedzaamheid verschillen. Bij de bepaling van het mengsel
boude men voor oogen, dat dit voldoende veelzijdigheid moet be
zitten, gelijken moet op het mengsel, dat in naburige, goede gras
landen wordt aangetroffen, niet te dun (liefst machinaal) gezaaid
Moet worden, en voor blijvend grasland geen soorten moet bevatten
van twijfelachtige waarde. Het is voorts van belang, dat gelet wordt
°P de herkomst van het zaad. De variabiliteit bij de grassen is veel
grooter dan bij de akkerbouwgewassen. Van elke soort zijn zoowel
Eoede als minder goede en zelfs slechte landrassen in den handel
®n de laatste vinden maar al te vaak aftrek, doordat ze goedkooper
"kunnen worden gelevérd of mooier van uiterlijk zijn.
.Bet ligt vooral op den weg van aankoopvereenigingen om toe te
zi«n dat hare leden het beste zaad krijgen dat beschikbaar is.
Aangezien grasland gewjoniyk lange jaren moet liggen, trachte
,®en niet op de kosten van het zaad te sparen. Dit is zuinigheid,
die de wijsheid bedriegt. Liever dan minderwaardige rassen te ne®en zaaie men van de gewenschte dure soorten iets minder. Wan
neer men tevens zorg draagt voor een goed zaaibed, zorgvuldige ver
kling, niet te zware dekvrucht, goede bodemstructuur, ruime be-
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mesting en doelmatige beweiding, zullen/ ze toch allicht nog vol
doende tot hun recht komen.
Indien men over hooizaad van naburige uitstekende velden be
schikt kan, mits daarin geen overmaat van ongewenschte grassen
voorkomt een weinig worden gebruikt, aangevuld met zaad van
soorten die men in hoofdzaak tracht te verkrijgen.
Waar hier van „rassen" gesproken wordt, hebben we niet te doen
met zuivere lijnen, maar met min of meer heterogene populaties,
veelal als „landras" gewonnen of in het wild verzameld. Daarnaast
komen gaandeweg meer en meer gekweekte rassen in den handel,
die men voor bepaalde gewenschte eigenschappen zooveel mogelijk
zuiver heeft trachten te maken.
•
Zonder twijfel is dit de goede manier en in Denemarken bijv.,
waar men veel kunstweide aanlegt, en sedert langen tijd proeven
met grassen heeft genomen, worden de gekweekte rassen, ondanks
het duurdere zaad, op groote schaal gebruikt. De practijk ziet hier
het voordeel van in. Bij ons te lande zijn we nog lang niet zoo ver,
en we zullen ook niet zoover komen, zoolang bij aankoop van zaad
geen herkomst wordt vermeld of gevraagd, en behalve op de prijs,
hoogstens op kiemkracht en botanische zuiverheid wordt gelet. Veel
van het aangeboden zaad is afkomstig uit verre landen, ja uit
Amerika en Australië. Het kan daarom toevallig wel practijkwaarde
hebben, maar dit moet eerst overtuigend blijken. In 't algemeen is
overal gebleken, dat men steeds de beste resultaten Jjrijgt met zaad
dat van ouder tot onder in het land zelf gegroeid is. Hoe verder men
van huis komt, hoe kleiner de kans wordt, dat het geïmporteerde
ras tegen het inlandsche kan concurreeren. Wel wat de prijs of wat
de kiemkracht of het toilet van het zaad betreft, maar niet inzake
het eenlge punt waar het op aankomt: het gewas, dat erjujt groeit.
Daarom, vraagt, evenals bij klaverzaad, in de eerste plaats zaad van
inlandsche origine. Men bedenke ook dat het goedkoopste zaad ge
leverd kan worden van stammen die vroeg in aar schieten en over
vloedig zaad dragen, dit zijn gewoonlijk juist de vormen die men
in de weide niet wenscht.
Is lnlandsch zaad er niet, neem dan zoo »«gelijk «ad, dat to
een overeenkomstig klimaat is gewonnen : Scandinavisch, Schotsch,
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ïersch, Noord-Duitsch, Noord-Fransch landras of goede selecties
daaruit. Gebruik alleen zaad van verder gelegen streken wanneer
bewezen is, dat ook dit hier te lande goed voldoet.
Wie inlandsch zaad eischt, bevordert bovendien de teelt er van.
Maar de teelt in Nederland moet dan ook steunen op Nederlandsch
elite- of stamzaad of ten minste op zaad van zeer vertrouwde buiterilandsehe
origine. Geen vermeerdering dus van willekeurig buitenlandsch zaad op Nederlandschein bodem!
In onderstaand overzicht worden de voornaamste eigenschappen
der meest voorkomende grassen vermeld en over de herkomst een
en ander medegedeeld, met opgave van de mij bekende adressen,
Waar men zaad van bepaalde herkomst verkrijgen kan. Wie bij den
aankoop van graszaad opgave van de herkomst verlangt, bevordert
een nationaal belang. Voor klaverzaad geldt hetzelfde. Indien ver
krijgbaar neme men slechts zaad dat door den NAK is gekeurd.
De beschrijvingen van de rassen (die alle kunnen worden beschouwd
aIs te behooren tot groep B, beproevenswaardige rassen) zijn nog
voor een groot deel gebaseerd op opgaven van de kweekers en im
porteurs; in het algemeen acht ik ze echter wel juist. Enkele der
Benoemde Nederlandsche selecties worden nog slechts op beperkte
schaal verbouwd, zoodat er niet altijd veel zaad van verkrijgbaar is.
"Voortdurend houd ik me zeer aanbevolen voor mededeeling van er
varingen, die in de practijk worden opgedaan.
jpGELSCH BAAIGRAS (Lolium perenne), is een hoofdbestand
deel van vele onzer oude weilanden en verdient een plaats in elk
Wengsel. Vroeg ontwikkelend onder-gras. Hoewel geen uitloopers
vormend, toch door sterke uitstoeiing gunstig voor zodevorming. Ver
draagt beweiding uitstekend, minder goed tweemaal maaien. Wordt
®™s hard, vooral bij vochtgebrek en op nieuwe graslanden met
a»** stikstof. Heeft van strenge winters te lijden, verlangt een
™"««elmatigen vochtigheidstoestand en vasten bodem, is dankbaar
v?w gier en voor bemesting. Vormt soms in pas ingezaaid land en
honnît droge Jaren weinig ondergras, doch is in normale gevallen een
taBMed van de naweide. Bq dit gras geeft zaad van ver
«Si
einende herkomst zeer verschillende resultaten!
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Zaad is afkomstig uit West-Europa en soms uit Nieuw-Zeeland;
laatstgenoemd zaad kan. evenmin als Argentijnsch, worden aan
bevolen.
Het Sohotsch en Iersch. zaad heeft een goede naam, hoewel de
kiemkracht soms te wenschen overlaat en het gewas meer roest ver
toont dan het inlandsche. De Deensohe en Duitsche kweekproducten zijn tamelijk zodevormend, soms .iets grof, hoewel vroeg ont
wikkelend en laat in aar schietend. Zoowel in Engeland als in
Duitschland is wel geconstateerd, dat het Deensche Lundbaek geen
stand houdt. Een weidetype wordt o.a. geleverd door Fattullo, Higgs
& Co te Orpington, Kent, terwijl als weidevorm goede ervaringen
zijn opgedaan met „Kent old pasture" van Mac Gill en Smith te
Ayr (Schotland).
Kweekers en leveranciers.
IloUandia Engclsch raaigras (307). Sel. uit Lembkes Weidelgras.
K en H: N.V. Zwaan en de Wiljes, Scheemda. Bladrijk uitstoelend,
uniform vroeg ontwikkelend, vrij laat in aar schietend, weinig roest.
Zodevorming matig.
A. v. d. Have, Kapelle- Biezelinge. Selectie uit Lundbaek op bladrijkdom, laat doorschieten, roestresistentie en zodevorming. Ook
import van orig. Lundbaek en Iersch zaad. Bovendien in vermeer
dering stam 12 van Prof. Mayer Gmelin (wintervast).
N.V. Landbouwbureau M. Wiersum, Groningen. Import orig. Svalöfs Victoria (499), wintervast, uniform, mooi, stevig en bladrijk;
iets grof, vrij laat in aar komend, waardoor, behalve voor blijvend
grasland, ook geschikt om te mengen met roode klaver. Vatbaar
voor roest.
N.V. Robertus, Winschoten, teelt een eigen stam (toekomstige naam
„Ceres") en Nederlandsche nabouw van Lundbaek en Victoria.
J. Joordens, Venlo (Blerik). Nederlandsche nabouw Lundbaek.
Barenbrug, Burgers en Co, Arnhem. In Nederland verzameld landras ( somtijds verkrijgbaar). Goed opbrengend, weinig roest. Vormt
mooie zode. Import van origine echt Iersch en Deensch zaad.
B. van Engelen, Vlijmen. Selecteert Inlandsch materiaal op blad
rijkheid, zodevorming en roestresistentie. Toek. naam „Brabantia".
Verder imp. orig. Lundbaek.
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Harmsen, Kunst en Co te Amsterdam importeeren Poolsch zaad.
Weinig roest, vrij laat doorschietend, zwaar gewas.
Centraal Bureau, Rotterdam import Deensch Lundbaek.
JTALIAANSCH BAAIGRAS (Lolium Italicum = multiflorum)
Wordt soms in grasmengsels opgenomen; kan zich echter in blijvend
grasland niet handhaven. Aan te bevelen voor kunstweide. Forsch,
Woeg, smakelijk maaigras, polvormend, weinig wintervast. Op lich
tere zandgronden na de eerste snede soms te vlug in aar schietend.
Behalve in ons eigen land wordt het zaad ook geteeld in Ierland,
jfrankrtfk, Denemarken en Nieuw-Zeeland. Het Noord-Pransehe zaàd,
hoewel niet steeds voldoende zuiver, heeft een goede reputatie door
Wugge ontwikkeling en bladrijkheid. De Deensche Tystof te-stam
komt hiermee ongeveer op één lijn, doch schijnt minder maisch. Van
pet Iersche zaad laat de kiemkxacht wel eens te wenschen over, ook
18 dit niet onvatbaar voor roest. Nieuw-Zeelandseh zaad kan niet
worden aanbevolen.
Kweekers en telers:

N.V. Zwaan en de Wiljes, Scheemda. Hollandia Italiaansch raaipas (500). Geselecteerd uit inheemsch materiaal op hooge opwengst, vlugge ontwikkeling, bladrijkheid, late aarvorming, resis
tentie tegen roest en lange levensduur.
Selectie A. v. d. Have, Kapelle Biezelinge uit Tystofte stam. Ge
selecteerd op bladrijkheid en roestresistentie. Bovendien in vermeer
dering stammen van Prof. Mayer Gmelin.
N.V. J. L Bobertus, Winschoten teelt zelf een stam („Ceres"),
bovendien Nederlandsche nabouw van Tystofte.
J. Joordens te Venlo (Bierik). Nederlandsche nabouw van Tystofte.
Een tusschenvorm tusschen Engelsch en Italiaansch raalgras Is o.a.
net Oldenburgisches Weidelgras (507), dat gekweekt wordt door de
oidenb. Saatzuchtgesellschaft te Oldenburg en verkrijgbaar is bij S,
Joordens te Venlo (Blerik). Vroeg ontwikkelend en sterk bloeiend
oovengras, l«kt meer op Italiaansch dan op Engelsch raai.
B- van Engelen te Vlijmen selecteert inlandsch materiaal op lan
den levensduur, bladrijkheid en roestresistentie. (Brabantia).

no
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In ons land wordt veelal WESTERWOLDSCH RAAIGRAS (Loiiiun It. Westerwoldicum) geteeld en verhandeld. Dit maaigras is als
afzonderlijk landras te beschouwen; het ontwikkelt vlugger dan Italiaansch. Het kan als dekplant worden gebezigd bij den aanleg van
blijvend grasland, waarbij tegen te zware ontwikkeling moet worden
gewaakt. Het komt echter hoofdzakelijk in aanmerking om op vochthoudende grond als voedergewas te worden gezaaid of in kunstweide; op droge en arme grond schiet het na de eerste snede te
spoedig weer in aar. Het is iets minder bladrijk dan Italiaansch en
overwegend eenjarig. Zeer dankbaar voor stikstof.

Kweekers en telers.
N.V. Zwaan en de Wiljes te Scheemda*. Hollandia Westerwoldflch

raaigras (305). Sel. uit handelszaad.. Vlug, productief, bladrijk, goede
nagroei, weinig roest. Dit ras

maakt een zeer goeden indruk.

Selectie A. v. d. Have te Kapelle-Biezelinge, uit inlandsch Westerwoldsch landiras (Zeelandia). Bladrijk, productief, levert goede kwa
liteit hooi.
N.V. Robertus te Winschotten. Eigen teelt van Westerwoldsch
graszaad („Ceres").
B. van Engelen te Vlijmen. Eigen teelt van Westerwoldsch graszaad.
TIMOTHEE (Phleiun pratense). — Vrü laat bloeiend, wintervast
polvormend productief bovengras; beter geschikt voor maaien (ook
2e snede) dan weiden. Behoort thuis op humeuse vruchtbare gron
den, is goed bestand tegen vocht en tegen overstrooming, ook tegen
droogte, doch wordt dan spoedig hard, wat oôk voorkomt ta de
lierfstweide. Verdraagt ook schaduw.
Hoewel Noord-Amerika (Iowa, Minnesota, Illinois, Ohio, S.-Dakota, Idaho, Wisconsin) dit zaad in groote hoeveelheden van goede
kwaliteit exporteert, is de teelt ook algemeen in Miädel-Europa,
waar gewoonlijk minder hooge zuiverheid wordt bereikt. Aanmer
kelijke opbrengstverschillen tusschen Deensch zaad en dat uit de
noordelijke staten van Noord-Amerika zijn wel eens geconstateerd.
Met Poolsch zaad zijn minder gunstige ervaringen opgedaan. Zoo- :
wel Svalöf als enkele Duitsche en Poolsche kweekers hebben ver- !
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edeling beproefd. De resultaten schijnen gunstig te zijn, ook blijkens
observaties in grassentuinen. Timothee uit oude weiden heeft vroe
ger bladontwikkeling en veel minder neiging zaadstengels te vormen
dan ingezaaide.
N.V. Landbouwbureau M. Wiersum te Groningen importeert en
vermeerdert orig. Svalöf's Gloria Timothee (501). Productief, wordt
thans geselecteerd op goede nagroei.
B. van Engelen, Vlijmen: Nabouw Amerikaansch. Thans ook selec
tie van inlandsch materiaal.
N.V. Robert us te Winschoten. In Nederland geteeld zaad.
. Fa D. J. v. d. Have te Kapelle-Bïezelmge heeft inländisch zaad
® selectie en vermeerdert selecties van prof. Mayer Gmelin.
, De Ned. Heide mij., Arnhem brengt onder den naam „Nederland"
I (604), II (605) en III (606) eigen geteelde selecties in den handel.
VELDBEEMPGBAS (Poa pratensis). — Komt in beste weilanden
Beregeld doch in beperkte hoeveelheid voor als smakelijk, ouderaardsche uitloopers vormend ondergras. Vormt een mooie zode, doch
slaat bij uitzaai niet gemakkelijk aan. Heeft voorkeur voor eenigs2ins losse (zandige) niet te vochtige bodem, komt overigens ook ge
regeld voor op dijken en kleigrond. Meer weide- dan maaigras,
langzame nagroei, verdraagt redelijk schaduw en droogte, waardoor
het soms veld wint op ruw beemdgras; verdraagt geen overstrooming. De soort vertoont groote verscheidenheid van vormen.
De Vereenigde Staten vormen het groote productiegebied. Zaad
uit Missouri verdient vermoedelijk de voorkeur boven dat uit Ken
tucky. * Poolsche en Duitsöhe kweekers (o.a. te Weihenstephan en
Kölnische Gutsverwaltung) trachten veredeling tot stond te
brengen, mogelijk met succes.
. In Nederland wofdt door A. v. d. Have te Kapelle Biezelinge Amenkaansch materiaal vermeerderd onder selectie. Bovendien twee
rassen van Prof. Mayer Gmelin in cultuur.
, * Poa pratensis wordt m den handel wel als „Kentucky blue grass"
betiteld. Zaad uit Missouri wordt vaak verhandeld als K. Blue grass,
Missouri grown. Niet te verwarren met „Canadian blue grass" (Poa

compressa).
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502. Trynwâlden veldbeemdgras. Selectie van M. Kramer te I<eeuwarden uit Prlesch materiaal. Kort, zodevormend, donker groen.
503. Beemster veldbeemdgras. Selectie van M. Kramer te Leeuwar
den uit in de Beemster verzameld materiaal. Zeer kort, zodevormend.
B. van Engelen te Vlijmen vermeerdert inlandsch materiaal onder
selectie. (Brabantia).
N.V. Robertos te Winschoten in Nederland geteeld zaad.
RUW BEEMDGRAS (Poa trivialis). — Voornaam bestanddeel van
vele onde weiden. Iets later en hooger opschietend en bij inzaai
beter aanslaand dan Poa pratensis, verdraagt meer vocht en minder
droogte, stelt hooger eischen aan de vruchtbaarheid van den grond.
Treedt geleidelijk in nieuw grasland op, ook waar niet is ingezaaid.
Ontwikkelt zich zeer sterk in hooiland bij zware stikstofbèHiesting.
Waar het overheerscht veroorzaakt het een viltige zode. Geschikt
voor zware klei en voor laagveen (broekgrond), wordt echter ook op
vochthoudende zandgrond aangewend. Verdraagt maaien en zoo
noodig eenige schaduw. Zodevormend door bovengrondsche uitloopers, iets geneigd tot legeren waarbij andere grassen worden be
schadigd.
Terwyi in Centraal Europa hier en daar zaad in het wild verza
meld en ook gekweekt wordt (Randowbrucher gem. Rispengras) is
Denemarken het belangrijkste productieland. Sutton (Reading)
kweekt een weidetype van dit gras.
A. v. d. Have te Kapelle-Biezelinge selecteert het Deensch landras
op donker en veel blad.
B. van Engelen te Vlijmen vermeerdert inlandsch materiaal onder
selectie.- (Brabantia).
N.V. Robertus te Winschdten in Nederland geteeld
POA FERTILIS van de Bayerische Futterbau Verei
München,
hier te lande nog weinig bekend, heeft in de observatiecollectie van
Prof. Mayer Gmelin een uitmuntenden indruk gemaakt en kan ter
beproeving worden aanbevolen. Ze levert een mooi maisch gewas
met goede opbrengst.
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BOSCHBEEMDGRAS (Poa nemoralis). — Wordt door B. van EnKelen te Vlijmen geselecteerd en gewonnen. Wordt door paarden
gaarne gegeten, ook als hooi. Vermoedelijk zal het voor den weidebouw geen beteekenis krijgen, wellicht bruikbaar in beschaduwde
aanplantingen en droge gazons.
BEEMPVOSSESTAART (Alopecurus pratensis).** — Productief,
bossen- doch ook uitloopervormend maaigras, dankbaar voor bemes
ting en aanvankelijk gaarne gegeten. Op goede rivierklei-, broek en
laagveengronden geregeld aangetroffen en gewaardeerd, o.a. door
groote resistentie tegen vocht. Het wordt door sommigen als minder
waardig beschouwd, zoodat Inzaai niet kan worden aanbevolen, tenzij
Wen over goed inheemsch zaad beschikt. Voor kortstondige kunstWeide minder geschikt, aangezien het te laat tot ontwikkeling komt.
Eenmaal gevestigd, ontwikkelt het zich vlug, zoodat vroeg gemaaid
kan worden. Deze vlugge ontwikkeling is echter bij het hooien een
bezwaar: het gewas loopt bij de andere grassen vóór en men moet
dus ôf te laat voor vossestaart óf te vroeg voor de anderen maaien.
Het zaad is voornamelijk van Finschen oorsprong. Ook in Duitschland bestaan enkele kweekers.
A. van der Have te Kapelle Biezelinge is met selectie begonnen

(Zeelandia).

i

FXORIN OF WIT STRTJISGRAS (Agrostis alba stolonifera). —
Laat ontwikkelend, op vochtige gronden een viltige zode vormend,
daarom daar niet gaarne gezien. In passende omstandigheden
tamelijk maisch gras, dat het meest in de naweide tot zijn recht
somt. Het verdraagt beter weiden dan maaien, het kan tegen scha
duw en verdraagt droogte. Ook dit gras vestigt zich veelal spontaan
W nieuwe graslanden. Sterke uitbreiding wordt ongaarne gezien.
Komt hoofdzakelijk uit Noord-Amerika (Illinois), wordt ook in
Zuid-Duitschland in het wild verzameld. In Beieren hebben enkele
«•weekers, o.a. von Schmieder te Steinach, getracht een meer krui
pende vorm te isoleeren, wat eenig succes schijnt te hebben gehad,
Met N. Amerikaansche zaad is niet gelijkwaardig met de hier in hec
Niet te verwarren met Alopecurus agrestis, die beslist minder
waardig is en met de geknikte vossestaart (Alopecurus geniculates)
^ laatstgenoemde komt veel voor op natte vastgetrapte plekken, en
Kan daar als weidegras gewaardeerd worden.
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wild voorkomende vorm. Meermalen, is Amerikaansch zaad foedriegelijk onder Duitscfhe naam in den handel gebracht. Heb meeste
handelszaad vormt geen uitloopers.
Kweekers en telers.
Fa. D. J. v. d. Have te Kapelle-Biezellnge vermeerdert o.a. stam
men van Prof. H. Mayer Gmelin.
B. van Engelen te Vltfmen vermeerdert zaad van in het wild ver
zameld inlandscli materiaal. (Ook A. v. d. Have, Kapelle Biezelinge).
B. van Engelen te Vlijmen selecteert bovendien thans ook AGROSTIS ALBA GIGANTEA, welke mogelijk waarde kan hebben voor
droge gronden.
FRANSCH RAAIGRAS (Avena (Arrhenatherum) elatior). — Ta
melijk vroeg weinig smakelijk bossenvormend maaigras, dat bewei
ding slecht verdraagt. Dankbaar voor bemesting, levert dan goede
nagroei; vry goed béstand tegen droogte. Komt voor goede (kaäkhoudende) zandgronden in aanmerking. Veelvuldig langs dijken en
bermen, o.a. in leemhoudende zandstreken. Wordt overigens, o.a. in
Zeeland, ook in oude graslanden (slootkanten) aangetroffen en
veelal als een slecht en hard gras misprezen.
Het zaad wordt voornamelijk in Frankrijk (Allier, Puy de Dome)
verzameld, komt in geringe hoeveelheden uit Oostenrijk, Slowakije
en Duitschland, waar o.a. Weihenstephan, Lemfoke en Kofahl se
lectie hebben toegepast. Ook in Amerika (Virginie, Carolina, Ten
nessee) worden kleine hoeveelheden geteeld.
N.V. Robertas te Winschoten heeft met eigen teelt in Nederland
een begin gemaakt (toek. naam „Ceres").
Fa. D. J. v. d. Have te Kapelle-Biezelinge heeft in teelt een stam
van Prof. Mayer Gmelin.
GQUDHAVER (Avena (Trisetum) flavescens). — Alleen in onze
Z u idelijke provinciën, tevens in het midden van ons land in,oude
klei-weilanden, aangetroffen, Het vertoont in verschillende opzichten
gelijkenis met Franisch raaigras; lijdt zoowel door overvloedig yodht
als door droogte. Hoewel hier en daar gaarne gezien (mogeHp in
verband met de eischen, die dit gras aan den kalktoestand stelt) is
het slecfate matig productief, doch smakelijk en voedzaam.
Het zaad komt hoofdzakelijk uit Frankrijk; wordt ook gekweekt te
Weihenstephan en Steinach.
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.KAMGRAS (Cynosuras cristatus). — Vlakke pollen vormend on
dergras, dat vrij goed droogte verdraagt maar zich thuis voelt op
vochthoudende gronden; laat ontwikkelend (2e snede). Wordt op
klei gewoonlijk tot de goede, maar niet zeer productieve weidegrassen gerekend. Op zandgrond weinig productief en door het vee niet
gewild. Verdraagt schaduw. Kan een waardevol bestanddeel worden
°P klei-weilanden en, bij dichte stand, op gazons en sportvelden.
Ierland en Nieuw-Zeeland zijn de groote zaadleveranciers. Ook in
Nederland wordt zaad verzameld. Hoewel het Iersehe en inlandsche
zaad minder mooi van uiterlijk is, geniet het in Engeland toch
eenige voorkeur. Hier te lande en in Duitschland zijn sommige ken
ners van dezelfde meening. Het Nieuw-Zeelandsch zaad gaat soms
sterk in kiemkracht achteruit.
De Firma Barenbrng, Burgers en Co te Arnhem beschikt soms over
"üaradsch zaad, dat op blijvend weiland is verzameld.
A. v. d. Have te Kapelle-Biezelinge selecteert landras op btedrjjkheid (toek. naam „Zeelandia") en verzamelt inlandsch mad to de

Maasstreek.

KROPAAR (Dactylis glomerata). — Op niet te droge en niet te
stijve gronden, grof, farseh, vroeg productief bovengras, dat dichte
Pollen vormt, die bij onvoldoende scherp afweiden versmaad worden
goor het vee, waardoor omringende planten worden geschaad en de
®"opaar ongewenschte uitbreiding kan krijgen. Deze pollen zyn ge
bigd tot rotten. Eenmaal gevestigd zijnde verdwijnt kropaar niet
"Cht. Hoewel b.v. in goede boomgaarden veel voorkomend (verdraagt
veel schaduw en profiteert van een rusttijd in den herfst) is ze
aan te bevelen voor uitzaai in blijvend grasland zoolang geen
«lad van een echte weidevorm verkrijgbaar is. Mede door diepe beWorteling voor kunstweiden zeer geschikt, mits in combinatie met
andere snelgroeiende grassen. Op lage ontginningen kan het te
oveiheerschend worden. Goed bestand tegen droogte en kou, niet
^'Een overmaat van water. Goede nagroei.
Zoowel in Duitschland (èweekers o.a. Schwietke, Kofahl, SchiöWeihenstephan, Mahndorf e.a.) als to Denemarken (Lyngby,
d i2?ft®' Olsgaard) en Zweden
(Eslöf) worden veredelde stammen
gekweekt, die hier te lande een goeden indruk maken, vooral de Deen«aie. Deze stammen vormen minder bossen. Het Fr ansehe zaad
18 v«a§i zeer onzuiver, Amerikaansch zaad (Kentucky, Indiana, Ohio,
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Tennessee, Virginia), Australisch en Nieuw-Zeelandsch staan als
gewas achter bij de Europeesche stammen, waarvan nog genoemd
worden Zwitsersch en Hongaarsch landras. Ook Canada levert dit zaad.
Nederlandsch zaad.
Barenbrug, Borgers en Co te Arnhem: in Nederland veraameld
landras, ook origine-echt Deensch en Duitsch zaad. Het inlandsche
ontwikkelt vrij laat, het Deensoh daarentegen vlug, met goede op
brengst. Het Duitsehe zaad maait een fijneren indruk, lijdt aan
roest.
De Ned. Heide Maatschappij brengt een viertal zelf gekweekte
stammen in den handel onder den naam „Nederland" I (607), II
(608), III (609) en IV (610). Ze vermeerdert bovendien een stam
van de L.H.S. te Wapeningen. Ontwikkelt iets langzaam. Desgelijks
Fa. D. J. v. d. Have te Kapelle-Biezelinge.
N.V. Robertas, Winschoten, produceert Nederlandsche nabouw van
Olsgaard stam. Vlug ontwikkelend, goede opbrengst, veel nagroei
BEEMDLANGBLOEM (Festuca elatior (pratensis)). — Matig vroeg-.
ontwikkelend, productief, lang doch niet diep in den herfst door
groeiend, pollenvormend bovengras, dat vry vochtigen grond verlangt
en onvoldoenden kalktoestand tot zekere hoogte verdraagt. Op laagveengronden zeer gewild, ook wel op zand. Zeer geschikt voor kunst
weiden. Vooral maai- doch ook weidegras, dat gaarne wordt gege
ten, wordt niet spoedig hard.
Denemarken levert Lyngby, vrij bladrijk, vroeg bloeiend, met
weinig roest, terwijl het Amerikaansche landras (Kansas) hier te
lande veel roest vertoont, wat in nog sterker mate het geval is met
Nieuw-Zeelandsch, dat ook weinig meer wordt geïmporteerd. Enkele
Foolsche en Duitsehe kweekers houden zich met veredeling bezig.
N.V. Zwaan en de Wiljes te Scheemda vermeerderen sedert lange
jaren dit gras, aanvankelijk Lyngby stam, thans min of meer als
ihheemsch te beschouwen. Vrij vlug ontwikkelend, goede opbrengst.
A. v. d. Have te Kapelle-Biezelinge vermeerdert in Nederland een
/
selectie uit de Lyngby stam. Laat in pluim komend.
J. Joordens te Venlo (Blerik) en eveneens N.V. Roberte te V
schoten telen in Nederland nabouw Lyngby stam.
Barenbruff, Burgers en Co te Arnhem kan somtijds aanbieden In
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Nederland verzameld lantlras. Bovendien origine-echt Dcensch en

Amerikaansch »ad. Laatstgenoemde vroeg bloeiend met vrij wat
roest en weinig nagroei.
508. Svalöfs late beemdlangbloem, wordt geïmporteerd door N.V.
Landbouwbureau M. Wiersum, Groningen.
B. van Engelen te Vlijmen: Nederl. nabouw van Lyngby stam.
Ook selectie uit Inlandsch materiaal.
N.V. Robertus, Winschoten teelt een selectie van lange jaren in
eigen bedrijf vermeerderd zaad.
BOOD ZWENKGRAS (Festuca rubra). — Vrij vroeg ontwikkelend,
ondergras met weinig nagroei. Wordt op kleigronden
tot de minder goede grassen gerekend, doch kan op zanderige klei
evenals op humeuze en veenige zandgronden als weidegras goede
diensten bewijzen. Ook op zilte gronden is het op zijn plaats (ma
ritieme vorm). Op schrale zandgronden is het te taai, vormt spoedig
harde pluimen en wordt dan door het vee versmaad, waardoor het
»agewenschte vermeerdering kan krijgen. Wintervast, verdraagt
fearlyks maaien en ook vocht.
, Festuca rubra is zeer rijk aan vormen. Terwijl Nieuw-Zeeland de
hoofdproducent is, heeft het daar geteelde ras geen groote waarde,
fcohter verdienen de Duitsehe veredelde uitloopervormende stammen
(von Schmieder, Weihemstephan), die een meer zodevormend karak
ter bezitten, evenals heit inlandscihe zaad, alle aandacht. Het Duitsehe
"andelszaad is vaak gemengd met hard zwenk- of met schapengras.
z»d-;nvormend

Nederlandsch zaad.
515. „Hollandia" rood zwenkgras van de N.V. Zwaan en de Wiljes
te Scheemda is een stamselectie uit zaad van het I.v.P. Kruipende,
smalbladige, ondergrasvorm, misschien minder vatbaar voor roest
ei* iets vlugger ontwikkelend dan soortgelijke Duitsehe selecties.
N.V. Robertus te Winschoten produceert Nederlandsche nabouw
Van een Duitsehe uitloopervormende stam.
B. van Engelen te Vlijmen. Selectie uit inlandsch materiaal. Licht
zoen, breed blad en onderaardsche uitloopers, weinig roest. Wordt
f-ängeboden als Brabantia robusta E. zwenkgras (504) — -k — Bo
vendien heeft v. Engelen nog een eveneens uit inheemsch materiaal
««selecteerde fijn- en donkerbladige selectie, bestemd voor gazons.
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De Finna. Barenbrug-, Burgers en Co te Arnhem vermeerdert een uit
Beieren afkomstige uitloopervormende stam. zy acht dit gewas ech
ter, evenals Europeesch fiorin, minder geschikt voor weidegras dan
voor sportvelden e.d.
Fa. ». J. v. d. Have te Kapelle-Biezelinge is met een uitfioopervormende selectie begonnen en kweekt tevens een korte gazonvorm.
Het Centraal Bureau, Botterdam offreert op stam en op partij
goedgekeurde le nabouw Steinacher rood zwenk gras.
HARP ZWENKGRAS (Festuca duriuscula).
Door ae N.V. Zwaan en de Wiljes te Scheemda wordt een stam
voortgekweakt uit zaad van het I.v.P. onder den naam Hollandia
(505). Donkergroen, fijnbladig, roestvrij gras, geschikt voor lichte
gronden en voor gazons.
N.V. Robertas te Winschoten teelt in Nederland hard zwenkgraszaad.
Fa. D. J. v. d. Have te Kapelle-Biezelinge selecteert uit een Duitsch
ras een uitstoelende vorm voor gazons.
___
Het Centraal Bureau, Rotterdam levert op stam en partij goed
gekeurd Nederlandsch zaad.
HOOG of rietachtig

ZWENKGRAS (Pestuca arundinacea).

N.V. Zwaan en de Wiljes te Scheemda selecteeren onder den naam
„Hollandia" hoog zwenkgras (306) dit gras op bladrijkheid en laat
in aar schieten. Het verkregen product schijnt volgens hen minder
hard dan het Duitsohe landras, en is vrij van roest. Hooge op
brengst doch rietachtig (Reed Fescue).
B. van Engelen te VlUmen is begonnen met een selectie uit in
het wild verzameld materiaal.
Fa. D. J. v. d. Have te KapeUe-Biezelinge teelt onder selectie een
uitstoelende gazon-vorm.
—'
FIJNBLADIG SCHAPENGRAS (Festuca ovina tenuifolia).
Hiervan wordt door B. van Engelen te Vlijmen een inlandsehe
stam gekweekt. Niet geschikt voor aanleg van weiden, doch voor fime
gazons. Fijn, donkergroen blad, bestand tegen droogte en tegen
schaduw. Wordt aangeboden onder den naam Brabant!» schapengras (506).
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1. Onder- of bovengras
2. Zodevorming
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6369858456477

3. Wintervastheid
4. Geschikt voor maai
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6488888778888
5985685875877
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6. Resistentie tegen droogte
7.
„
„
vocht
8„
„ schaduw
9„
„
roest

5658748877877
7686998556588
6—657887—7867
6798788778787

*0. Smakelijkheid
7879876896466
U. Opbrengst
8985685855978
12. Vroegheid
8967795776777
13. Nagroei
7876666776777
Aangezien niet aUes te omschrijven is, heb ik ter aanvulling ge
tracht in bovenstaand tabelletje verschillende eigenschappen der
voornaamste grassen vergelijkenderwijze aan te duiden. Evenals in
de beschrijvingen is daarbij getracht het gemiddeld beeld weer te
geven, dat iniheemsche grassen in goede wei- en hooilanden vertoo
rn. Met „smakelijkheid" wordt bedoeld, dat het vee de grassen mee*
°f minder gaarne afweidt. Het spreekt vanzelf, dat in de verhouding
der cijfers belangrijke veranderingen komen wanneer bijv. de ont
watering of de kalktoestand "niet in orde is of de bemesting onvol
doende. Ook kunnen grassen van uitheemschen oorsprong een min
der gunstig beeld geven dan hier is weergegeven, omgekeerd kunnen
Boede stammen er zich in günstigen zin van onderscheiden.

*) voo?» kunstweide.

Rassenstatistiek.
Terwijl iedere landbouwer voor eigen omgeving vrij goed kan schat
ten hoe de verdeeling der rassen is over de met een bepaald gewas
bezette oppervlakte, is omtrent de verspreiding der rassen over het
geheele land nog te weinig bekend. Toch is het nuttig daarvan een
overzicht te krijgen. In de eerste plaats toch kan dit een beeld geven
van de beteekenis, die de practijk in verschillende landstreken aan
de rassen hecht, en wanneer men de statistiek van verschillende
jaren vergelijkt, kan men waarnemen waar en in welk tempo het
eene ras het andere verdringt, wat eveneens een welsprekende aan
wijzing geeft en in vele gevallen tot nadenken zal stemmen.
De gegeven cijfers zijn schattenderwijze opgemaakt uit tal van
gegevens, die mij door landbouwvereenigingen, consulenten en plaat
selijke correspondenten werden verstrekt. Ze zijn reeds betrouwbaar
der dan vorige jaren, doch in onderdeelen niet absoluut juist. De
groote lijn zal er echter wel in uitkomen, en ik verwacht dat ze,
door algemeene medewerking, in den loop der jaren in nauwkeurig
heid zullen winnen. Beter een onscherp beeld dan in het geheel niets!
Bij de afbakening der gebieden ben ik uitgegaan van de indeeling
in landbouwgebieden, zooals die door de Directie van den landbouw
is gegeven (zie bijgaand kaartje). Ik heb deze gebieden zoo goed
mogelijk gegroepeerd, met behoud van de provinciale grenzen. Onge
twijfeld was een fijnere detailleering gewenscht, doch deze zou min
der overzichtelijk worden.
De schatting heeft plaats gehad in procenten. Een beeld van de
absolute oppervlakte krijgt men, wanneer men deze procentcijfers in
verband brengt met de statistiek der verbouwde oppervlakten, die op
blz. 122 is afgedrukt. Deze statistiek dank ik ditmaal aan de zeer
welwillende medewerking van den wn. Directeur-Generaal-van den
Landbouw; ze is thans up to date. Verder werd dankbaar gebruik
gemaakt van de gegevens die ik van de gewestelijke Tarweorganisaties
mocht ontvangen.
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Overzicht van de oppervlakte, in verschillende landbouwdistricten
bezet met ondergenoemde gewassen in 1933 (voor dit doel opgemaakt
door de Directie v. d. Landbouw), in 100 hectaren afgerond.

Gron. Noord
112 41 12 24 14 46 50 11 20 511
„
Oldambt
86 39 29
6 13 50 31
1 35 441
„
Veenkoloniën 45 16 64
1
2 48
2
99 315
Friesl. klei
38 19
1
2
3
8 14
4 113 260
zand
a 16
a
*a
a 21
1
a
23 71
Drente veen
26 11 110
1 56
a
1 — 128 382
„
zand
1 157
2
a
a 62
1 — 90 334
Overüsel veen
2 49
a
a
1 — 47 134
5
20
„
zand
4 197
a
1 — 100 422
3
1 70
„
IJsselstr.
1
a 12
a
a
6
a —
8 30
Geld. Veluwe
1
a 101
a
1 44
1 — 38 212
„ Graafschap
1 175
a
1 88
7
1 — 56 376
„ Bet. Lijm. enz. 53
4 72
6 10 89 25 — 104 476
Utrecht klei
4
a
1
a
1
5
1 —
5 26
1
21
9 54
„
zand
a
a
a
a 14
1 60 513
N. Holland
109 10 12 10 13 35 45
3 37 68
6
1
1
2 110 554
Z. Holland
135
1
1 12 17 51 10. 101 541
129
6
Zeeland eil.
8 13
3 15 34 61 12 60 530
„
Z. Vlaand. 132
61
5
8
1
2 22 25
4 38 276
N.-Brab. zeeklei
3 38
15
a
„
rivierklei
3 38 10
a 31 175
35 14 326
1
4 340 25
a 143 1133
„
zand
48 16 160
4
a 80 581
6 143 12
Limburg Noord
3 67
1 — 38 351
87
9
2 72
Zuid
* a beteekent = aanwezig, doch minder dan 50 H.A.
Door vermenigvuldiging van bovenstaande cijfers met de in de
volgende tabellen gegeven procentcijfers krijgt men een globaal cij
fer voor de absolute oppervlakten door de verschillende rassen inge
nomen.
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B. VAN ENGELEN

zzaadhandeln

VLIJMEN

Selectiebedrijf.
Kweeker van origineele„Brabantia"grassen.
Alle soorten land- en tuinbouwzaden.
VRAAGT PRIJSCOURANT.
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