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Graanonderzoek in België
In het zojuist versehenen jaarverslag over 1956 van het I.W.O.N.L,
(instituut tot Aanmoediging van het Y/etenschappelijk Onderzoek in Nijver
heid en Landbouw, Eendrachtstraat 53» Brussel) vinden wij o.m. ook het
verslag van de werkzaamheden, verricht door het "Comité pour-l'étude des
froments indigènes et de leur utilisation".
Aangezien over de werkzaamheden van deze Commissie nog niet zo heel
veel is gepubliceerd, willen wij gaarne dit verslag in onze LiteratuurMededelingen overnemen»
Comité pour l'étude des froments indigènes et de leur utilisation
Het I.W.O.N.L. heeft aan het Comité pour-1'étude des froments indi
gènes et de leur utilisation een subsidie verleend van 1.310,000 frank om
te kunnen verder gaan enerzijds met zijn technische onderzoekingen over het
conditioneren, het malen en de bakwaarde van inlandse tarwe en anderzijds
met het wetenschappelijk onderzoek over het gluten van de tarwe.
De proeven over het malen zullen voortgezet worden op zomervariëteiten
die, wegens de ernstige vorst gedurende de winter van 1955-1956? dit jaar
over een zeer grote oppervlakte en in de meest verscheidene landbouwstreken
werden geteeld.
De onderzoekers zullen eveneens in de gelegenheid gesteld worden de
praktische waarde bij het malen te bepalen van verschillende buitenlandse
variëteiten die betrekkelijk weinig gekend zijn in de belgische maalderijen.
Bij gelegenheid van deze industriële proeven zullen de onderzoekers
op de meest algemene manier kunnen vaststellen of het mogelijk is een ver
band te leggen tussen de uitslagen verstrekt door de proefbalans voor
granen (systeem Braver en Schoper) die de schijnbare dichtheid van het graan
meet en het extractiegehalte bekomen bij de industriële methodes van malen.
Men zal eveneens met meer nauwkeurigheid, en op een groter aantal varië
teiten, het verband nagaan dat zou kunnen bestaan tussen de werkelijke
dichtheid, gemeten met de picnometer onder vacuüm, en de maalwaarde be
komen in de proefmolen.
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Men is eveneens •voornemens het verband to bepalen tussen de hoeveelheid om
hulsels en kiemen bekomen volgens de door de onderzoekers op punt ge
stelde methode van Pelshenke, en deze bekomen bij het gewoon industrieel
malen.
De voorbereiding van de tarwe zal bestudeerd worden met het oog op
de verbetering van de ?;aarde van zomertarwe voor het malen en bakken.
Indien uit enkele proeven die reeds op zomertarwe werden uitgevoerd is
gebleken dat de maalwaarde eerder ongunstig is tegenover deze van de
wintergranen, hebben zij daarentegen een veel hogere bakwaarde.
Men was eveneens in staat aan te tonen dat de omhulsels bij de
zomertarwe dikker zijn en vaster aan de meelkern gehecht, die zelf
dichter, harder en glaziger is. De onderzoekers zullen voorbereidings
methodes trachten te bepalen die de scheiding tussen omhulsel én meel
kern zullen vergemakkelijken. Een dertigtal conditioneringsproeven op
zomertarwe zullen worden uitgevoerd.
Andere proeven zullen doorgevoerd worden voor het zoeken naar eer.
betere aanpassing van de in België algemeen gebruikte techniek van het
malen en die vooral gericht is op het verwerken van geïmporteerd graa:ic
Deze soorten die over het" algemeen een kleinere en meer glasachtige
korrels hebben, vereisen een'andere bewerking dan nodig voor het in
lands graan dat zachter en dikker is.
De werkzaamheden op wetenschappelijk gebied omvatten een studie
over de aard en de samenstelling van de eiwitten van de tarwe. Uit
voorgaande proeven is gebleken dat het bestaan-van een zonder merkbar;
denaturatie bij pH 11 oplosbare fractie van de tarwegluten in verband
dient gebracht met het gehalte aan' ioniseerbare SH-groepen. Men zal
zich vooreerst toeleggen op het afleiden van de wet" van de oplossing
van de proteïnen': indien deze eenvoudig is zou zij een middel kunnen
vormen voor de weergave van de oxydatiegraad van het eiwit, en in dit
geval een chemische maat bezorgen die de physische eigenschappen van
het gluten zou weergeven. De bakwaarde van ieder type van tarwe zou
aldus.-een zuivere..scheikundige uitdrukking krijgen. De resultaten van
het oplossen .moeten, nog bevestigd worden door rechtstreeks dosages van
cysteine en cystine in het oorspronkelijk-eiwit. Uitgaande van de ver
onderstelling dat het.mogelijk zou zijn alle zwavelbruggen van het
tarwe-eiwit op te lossen zou door een electroforetische studie het
aantal van de verschillende monomeren waaruit het gluten is samenge
steld kunnen bepaald worden. De vergelijking met de electroforese van
de bij pH 11 oplosbare fractie zal een idee geven van de graad van
polymerisatie van het oorspronkelijk eiwit.
Het programma van de opzoekingen van het Comité omvat uiteindelijk
verschillende verwante experimenten waarvan het eerste zal handelen
.over de Polypeptiden van het gluten. De onderzoekers zijn voornemens
de studie voort te zetten over het fractioneren v a n de P o l y p e p t i d e n
door zone-electroforese: in een dichtheids-gradiënt en hen vervolgens
te onderwerpen, aan het veredelingssyteem van Craig. Het beste criterium
om het fractioneren te.volgen schijnt de bepaling te zijn van de eind«
groepen. In dit verband zou het de moeite lonen na te gaan of de eind
groepen bepaald worden door de variëteit zoals de in het buitenland
bekomen uitslagen schijnen aan te tonen.
De k?irantitatieve, bepaling van de eindgroepen zou eveneens toelaten
de lengte van de. peptideketens vast te stellen, daar deze in verband

staat:met"dé mechanische"'eigenschappen van, het gluten.
Een laatste stud'ie zal de gluciden van de tarwe omvatten. Er zal
worden overgegaan tot. een systematische analyse van de zetmeelextracten
van verschillende inlandse meelsoorten, zij zullen 20 'degelijk mogelijk
worden gezuiverd, en de physische eigenschappen zullen worden bestu
deerd. Met dit zetmeel zullen verschillende "brijen worden gemaakt en
de viscositeit hiervan bepaald om na te gaan of men een verband kan
leggen tussen.deze viscositeit en de andere'physische eigenschappen
enerzijds, en-de bakwaarde anderzijds. Volgens de bekomen uitslagen
zal men oordelen of er aanleiding bestaat de werkzaamheden te richten
naar de oorzaken van de verschillende waarnemingen.
De technische werkzaamheden zullen uitgevoerd worden onder leiding
van'professor M.Soenen van de Universiteit te Leuven. De onderzoekingen
over de eiwitstoffen van de tarwe zullen geschieden onder toezicht van
professor J.M.Wiame van het Centrum voor onderricht en opzoekingen der
voedingsbedrijven. De aanverwante onderzoekingen zullen uitgevoerd
worden onder leiding van de professpren P.Putzeys, R.Lontie en J,Dondeyne van de Universiteit te, Leuven»

BIJMENGING VAN INLANDSE TARWE IN BELGISCHE BROODBLOEMMELANGE
Volgens een bericht van het Belgische ministerie van economische ,
zaken dienen de Belgische nijverheidsmaalderijen vanaf 16 sept, '57
75% inlandse tarwe bij te mengen in hun melange.
, Het vochtgehalte van de bloem mag niet- hoger zijn dan 15»-5%« Het
gehalte aan minerale stoffen van het bakkerijmeel t.o.v. de vaste, stof
mag" niet hoger zijn dan 0,64%.
De tarwebloem, bestemd voor de vervaardiging van deegwaren, bèschuiten en griesmeel^: wordt vrijgesteld van de bijmenging van inlandse
tarwe.
Van deze beschikking kan evenwel alleen' gebruik worden gemaakt:
1. voor de vervaardiging van deegwaren en beschuiten, verkocht met
factuur, onderworpen aan de forfaitaire taks van 5%i
2, voor de vervaardiging van griesmeel, geschikt gemaakt voor de detail
verkoop in pakken of zakjes van maximaal 1 kg, gewicht van inhoud.en
verpakking tezamen genomen, en verkocht met factuur, onderworpen
aan de forfaitaire taks van 10%,
. De tarwebloem, bestemd voor de vervaardiging van biscuits voor ex
port, is vrijgesteld van de bijmenging van inlandse tarwe.
(Belgisch Staatsblad, 15*9.1957)

VOORLOPIGE OOGSTRAMING 1957
Opper
vlakte
1957-,)

Produkt

Opbrengst per ha
1956
kg

1957
kg

3)

Totale produktie

1957
1956 52/56
-100 = 100

1956
tons

1957
tons

Tarwe:
Winter

41.393

3.795

4.348

11 5

111

121.744

179.957

Zomer

57.922

3.480

3.851

111

108

186,853

219.598

Totaal tarwe

98.415

3.598

4.060

113

110

308.597

399.556

156.691

2.878

2.936

102

104

49U737

46O.OO6

7.690

3.734

3.957

106

112

31.748

3O.427

63.935

3.690

4.121

112

125

240.826

263.448

158.656

3.161

3.272

IO4

102

482.833

519.O68

100

102.508

110.814

Voédergranen:
Rogge

2)

Wintergerst

2)

Zomergerst
Haver
Mais
Mengsels
Totaal voedergranen
excl. mais

opbrengst nog niet geraamd
2.982

36.574
423.546

102

3.030

. -

-

-'

-

1349.652 [1383.763

Peulvruchten
Groene erwten
2)
Schokkers
2)
Kapucijners en grauwe
erwten
Bruine en witte bonen
Veldbonen
Totaal peulvruchten
excl. bonen

30.473
5.124

2.051
2.490

3.260
2.791

159
11 2

114
96

60.970
11.027

4)
89.562
14.302

2.096

1.863

2.947

1 58

121

4.142

6.177

opbrengst nog niet geraamd
ti
tl
11

»

37.693

!

-

-

76.139

110.041

103
104
133
141
105
116

104
105
114
108
107
109

25.519
337
3.165
5.743
26.638
10.321

16.580
375
5.060
9.671
19.506
7.889

-

-

71.723

59.081 :

Oliehoudende en fijne
zaden
Koolzaad
2)
Mosterdzaad
Blauwmaanzaad
Karwijzaad
2)
Lijnzaad
2)
Kanariezaad

6.387
277
4.925
5.843
22.371
3.418

Totaal zaden

43.221

1) Voorlopige cijfers

2.509
1.297
770
1.173
833
1.995
-

2.596
1.353
1.027
1.655
872
2.3O8
-

Bron: C.B.S.

2) Opbrengst voorlopig geraamd in de loop van de maand augustus. Voor de
overige produkten vindt de raming in september plaats,
j) Gemeten maat
4) Bij het berekenen van de totale produktie is aangenomen, dat een opper
vlakte van ca. 3-000 ha. groen is geplukt en dus niet in droge toestand
is geoogst.

«
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