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TER INLEIDING
Dank zij de medewerking van de directies van
vele instellingen, waarvoor wij hierbij gaarne
onze erkentelijkheid betuigen, zijn wij wederom
• in staat een overzicht te geven van de onderzoe
kingen met betrekking tot de graangewassen, .die
voor het lopende jaar bij de verschillende insti
tuten en laboratoria in België en Nederland op
het programma staan.
In de groepering van de:'instituten z.ijn en
kele wijzigingen aangebracht, die voor zich zelf
spreken. Afzonderlijk zijn de instellingen genoemd,
die het karakter van .een objéctassociatie hebben,
d.w.z» die ten aanzien van het onderzoek in hoofd
zaak stimulerend en coördinerend werken.
De onderzoekinstellingen zijn thans naar de
volgende gezichtspunten gegroepeerd;
A. Fundamenteel biologisch en fysiologisch onder
zoek ' '
B. Genetisch-, veredelings- en rassenonderzoek
C. Onderzoek betr. graahziekten
D. Onderzoek betr. de graanteelt
E. Onderzoek betr, drogen, bewaren en transport
F. Kwaliteitsonderzoek, aan graan en stro
G. Objectassociaties
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Sekretaris-Deskundige N.G.C.
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- 10 A - FUNDAMENTEEL BIOLOGISCH EN FYSIOLOGISCH ONDERZOEK
A.1 - B e 1 g 1 "5
A.1.1 — Botanisch Instituut van de Universiteit.
Luik

en
A.1 »2 - Centre de Recherches des Hormones Végétales,
Luik (Rue Fusch 3, tel. 32.23.48)
Direkteurs Prof. R,BOUILLE WIE
In het kader van het, door het IWONL (.= IRSIA)
ingestelde, "Centre de Recherches des Hormones
Végétales" wordt in het Botanisch Instituut van de
Universiteit te Luik aan de volgende problemen ge
werkt•
a. Invloed van het licht op de samenstelling 'van
graankiemplànten•
Systematisch onderzoek näar de scheikundige en
organische samenstelling, en in verhand hier
mede naàr de voedingswaarde van jonge graanplanten, gekweekt in verschillende voedingsoplossingen'en onder verschillende belichtihgsomstandigheden.
b. Kiemrustproblemen.
b,1 Rustbreking van de basale knoppen bij tarwe.
b.2 Studie van de gecombineerde invloed van ver
schillende factoren, o.a. de temperatuur, op
de kiemrust van korrels van wintertarwerassea.
c. Studie van de factoren, die de bloei-inductie
in de spruiten beheersen.
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A . 1 . 3 ~ Laboratorium voor Biochemie der Rijks

universiteit, Gent
Direkteur» Prof.Dr. L.MASSART

*

•

a - Onderzoek .naar de vorming van enzymen in de
gerstkiem.
b - Onderzoek naar de koolhydraatstofwisseling in
de gerstkiem,
c - Onderzoek naar de in de gerstkiemen voorkomen
de stikstof- en fosforverbiridingen.
d - Onderzoek naar de in gerst voorkomende hemicellulosen.
Het onderzoek wordt gesubsidieerd door het C.B.M.
(zie onder G.1.2),

A « 1•4 - Laboratorium voor Biochemie der Katholieke
Universiteit, Leuven (Dekenstraat 6,
tel. 22%35)
Direkteuri Prof. R.LONTIE
Met betrekking.tot granen staat voor 'i960 bp
het programma een voortzetting van de onderzoekin
gen op de proteïnen en Polypeptiden van gerst,
nl. i
a. scheiding van de albuminen en globulinen van
gerst door rone-elektroforesis en chromatografie op cellulose-derivaten;
b, karakteriseren van de prolaminen van gerst
door bepaling van de aminozuursamenstelling,
het zwavelgehalte en de oplosbaarheid.
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A,2 - N e d e r~ 1 a n d
A.2.1 - Botanisch Laboratorium ,-der Rijksuniversi
teit, Afd, Plantenfysiologie, Groningen
(Grote Rozenstraat 31, tel. 05900-2-6453)
Direkteur: Prof,Dr. M.H. VAN RAALTE
In de loop van i960 zullen ,de volgende onder
zoekingen met .graangewassen worden "uitgevoerd
resp. voortgezet. .
a. Opname, verdeling en uitwisseling, van met radioaktieve isotopen gemerkte voedingszouten in
jonge gerstplanten.(Onderzoeker: Dr. R.J.HELDER)
b._ Structurele en functionele .aanpassingen bij
gerst aan verlaagde zuurstof.spa,nningen in het
wortelmilieu.(Onderzoeker: H. VAN DER HEIDE)

A.2.2 -"Ëotanlsch Laboratorium.der R.Uyt Leiden
Direkteur: Prof.Dr. T.H." VAN DEN HONERT
' en'
A,2.3 - Stichting Voedingsfysiologisch Onderzoek
bi.j Planten., Leiden (Nonnensteeg 2. tel.
01710-20258)
.
Waarnemend Direkteurs Dr. G.G.J.BANGE'•
a - Mais
a.1 - Het transport van natriùm en kalium volgend
op de opname door middel van de'twee hij .
kiemplanten van dit gewas veronderstelde
carriers (door Dr. G.G.J.BANGE).
a.2 - De invloed van polyvalente ionen op de op
name en afgifte van ionen (door Mej, Drn.
J.J.M. HOOIJMANS)
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a,3 - De optoame van natrium uit kielsuspensies bi3
afgesneden wortels van kiemplanten (door
Dr# G.G.J.BAHGE).
b - Tarwe
Wisselwerking tussen de opname ran ammonium
en van andere k^tionen tij kiemplanten (door
Drs J,TROMP)»
c - Gerst
Bepaling van de concentratie van speci
fieke kaliumbindingaplaatsen ln afgesneden
wortels (door Dr. G,G.J.BANGE).

A.2.4 - Centrum voor Plantenfysiológjsoh Onderzoek.
Wageningen (Bornseste«g 47I tel. O83703686)
Direkteuri Dr» I, DE HAAN
In i960 wordt het onderzoek over het effekt
van kaliumbeme8ting op de beschadiging van mais»
planten door hoge keukenzout-concentraties voort
gezet.
A»2.5 » Hugo de Vriea-Laboratorium. Amsterdam
(Plantage.Middenlaan 2a, "fcel. 020-56802)
Direkteurt Prof„Dr. J.HEIMANS
Bij pollen-analytisch ondersoek wordt in af
zettingen uit desbetreffende postglaciale tijd
vakken speciaal gelet op pollen van granen en on
kruiden als aanwijzing van landbouwdrijvende be
volkingen* Hiérbij wordt getracht ook de graan
soorten (reap, rassen) te onderscheiden.
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2,6 - Instituut voor Biologisch en Scheikundig
Onderzoek van Landbouwgewassen (l,B..S.)~
Wagéningen (Bornsesteeg 65, Postbus 14->
tel. 0 8 5 7 0 - 3 2 3 7 )
Direkteur: Dr. G.J. VERVELDE
- Fysiologisch en ecologisch onderzoek
(Dr. V.H. VAU DOBBEïïj

Dit onderdeel wordt mede verzorgd door
Ir. Th.A. HARTMAN, het omvat een deel van het
tienjarenplan van het N.G.C. en ¥;ordt hoofd
zakelijk uitgevoerd in door het N.G.C. ter
beschikking gestelde outillage.
1 - Daglengte-onderzoek
De daglengte-reactie van granen is van be
tekenis voor de wintervastheid, de zaai
tijd en de vroegheid van ontwikkeling. Het
I.B.S. verricht onderzoek over de techniek
van het toetsen van rassen op daglengtereactie en verricht serie-onderzoek aan
mais ten bate van de maisveredeling. De
erfelijkheid van de daglengte-reactie bij
mais is in onderzoek genomen.
2 - De stevigheid van stro
Dit onderzoek is geheel toegespitst op de
gedeelde stikstofgift, die in staat is om
bij gelijkblijvende korrelopbrengst, korter
stro te leveren. Getracht wordt, om het in
zicht in de stikstofopneming van het graan
in diverse ontwikkelingsstadia te ver
diepen.
3 - De invloed van de zuurgraad
Tarwe en gerst zijn gevoelig voor lage pHwaarden. De invloed van de zuurgraad op het
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concurrentievermogen en de reactie op
standruimte zijn in onderzoek. Er is"eeû"
toetsmethode ontwikkeld om rassen in potproeven te vergelijken, welke ook "bij het
selecteren op resistentie tegen lage pïïwaarden dienst doet.
a„4 - De invloed van hitte op de opbrengst en de
kwaliteit
Hitte heeft bij granep in bepaalde stadia
van ontwikkeling ernstige gevolgen. Deze
gevolgen worden nader geanalyseerd, terwijl
. toetemethoden op resistentie- tegen hitte en
droogte worden .beproefd,
a.5 - De invloed var; 'overmatige regenval op op
brengst en kwaliteit "
'
,Sterke_regenval• tijdens of kort na de
bloei is voor granen (speciaal tarwe en
rogge) zeer schadelijk. De gevolgen hisrväh. worden Iiagegääri' in käs-pröeven,"alsme
de eventuele verschillen in gevoeligheid.

...
~~

a.6 - Het,.;afrijp-Jngsproces
.
..

.
•

De fysiologie van.de afrijping.speciaal
met het oog op vocht- -en stikstofgehalte,
wordt in onderhoek genomen.
Er wordt ^medewerking verleend aan het on'derzoek van het Instituut voor Graan,
Meel en Brood over de kiemrust.

a.7 - Het vegetatief houden van rogge
Voor de rogge-veredeling is het van belang,
om na onderzoek aan klonen op het oor
spronkelijke materiaal terug te kunnen
grijpen. Hiertoe is het noodzakelijk een
behandelingsmethode, te vinden, waarbij de
planten niet in bloei schieten.
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a»8 - Onderzoek naar de koudebehoefte
Sinds gebleken is, dat de jarowisatietoestand een zeer grote invloed heeft op
de wintervastheid, is het onderzoek naar
optimale jarowisatie-duur en -temperatuur
weer urgent. De jarowisatie van plantjes,
alsmede de jarowisatie door korte dag is
"bij het onderzoek opgenomen,
a«9 - Onderzoek naar de reactie van granen op de
temperatuur
De invloed van de temperatuur op de snel
heid van groei en op de uiteindelijke af
metingen van graanplanten is in onderzoek
genomen. Gebleken is, dat mais de grootste
planten levert in een warme omgeving, ge
wone granen echter bij plm. 10° C.
b - Onderzoek betreffende speciale graanteeltgroblemen far. W.H. VAN DOBBEïï)
b.1 - Stikstofaanwendingstijden bij granen
Het is gebleken, dat graan na het in aar
komen nog veel stikstof kan opnemen, ter
wijl vele gronden op dat moment zijn uit
geput. In die gevallen kan een extra gift
tijdens het schieten grote verhogingen van
de zaadopbrengst bewerken, zond«s dat de
lengte van het stro wordt vergroot. Het is
dus ook in beginsel mogelijk om door deling
van de stikstofgift het gevaar van legering
te verkleinen» Speciaal bij winterrogge en
zomergerst op arme gronden biedt de deling
van de gift de mogelijkheid Am de totale
stikstofgift belangrijk te verhogen.

- Onderzoek over concurrentie (Dr. C.T. DE WIT)
Bij een algemeen onderzoek over het wezen
der concurrentie en de samenhang tussen het
concurrentievermogen en de reactie op de standruimte, zijn ook granen betrokken.

.2.7 - Instituut.voor Graan, Meel en Brood T.N.O.,
Wageningen (Lawickse Allee 15, tel. 083703146)
Direkteur: Dr. G.L. BERTRAM
- Onderzoek inzake kiemtraagheid en schot
De onderzoekingen inzake de oorzaken van
kiemtraagheid en schot, welke ten doel hebben
om te komen tot verhoging der oogstzekerheid
bij het inlandse rassensortiment, zullen worden
voortgezet, zowel wat betreft raseigenschap
pen als wat betreft invloed van uitwendige
omstandigheden.
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B - GEM?TISCH-, VEREDELINGS- EN RASSENONDERZOEK
B.1

B e 1g i ë

B.1,1 - Laboratorium voor Toegepaste Genetica.,
Leuven/Hoverlee (de Croylaan 6, tel.

240'92)
Direkteur: Prof.Dr,Ir. A.G.DUjïON
' •' • * Met "betrekking tot de granen omvat het gene
tische' onderzoek in 1960;
a - Ontleding van het erfelijk patrimonium van
rogge (anthocyaan, bladgroen, rijp enz.)
b - Overerving van resistentie tegen gele roest
bij tarwe (Puccinia glumarum)
c - Overerving van resistentie tegen bruine roest
bij tarwe (Puccinia triticina)

B.1.2 - Rijksstation voor Plantenveredeling,
Lemberge (Boshoek, tel. 82.25.81 )
Direkteurs Ing, H.EEYNTENS
Voor i960 staan de volgende onderzoekingen op
het werkplan:
a - een vergelijkend proefveld van ca. 8 buiten
landse korrelmaisrassen;
b - een vergelijkend proefveld van 15 à 20 siloen snijmaisrassen.
Deze proeven worden uitgevoerd ten behoeve van
de Nationale Dienst voor Afzet van Land- en Tuinbouwprodukten met het oog op de opneming in de
officiële Belgische Rassenlijst.
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B.1.3 - Station de Recherches, de l'Etat, pour
l'Amélioration des Plantes de Grande
Culture,Gembloux (Rue du Bordia 3>
tel. 61.300)
.
Direkteur: Prof.Pm. LAROSE
Het werkplan voor

omvat:

a - Veredelingsonderzpek winter- en zomergerst
(door Dr.Ing. A.M0ËS)
a,1 - Veredeling van v/inter- en zomergerst door
middel van een kruisingsprogramma, waarbij
Vordt gestreefd naar
- 'rendementsverbetering, zowel in kwantita
tief als in kwalitatief opzicht,
- kouderesistentie-(voor wintergerst),
- vroegheid van ontwikkeling,
- strostevigheid,
- ziekteresistentie, in het. bijzonder re
sistentie tegen meeldauw. ('Er.ysiphe graminis), dwergro'est (Puccinia simplex),
; stuifbrand ('ïïstilago nuda): en strepenziekte (Helminthosporium gramineum).
a,2 - Het induceren van' mutaties met behulp van
ioniserende stralingen en chemische mutagentia ter verkrijging van verbe'terde mu
tanten,
- .
b -,Veredelingsonderzpek winter- en zomertarwe
en wintersgelt (door Ing, L.NOULARD)
b.1-Kruisingspopulaties van winter- en zomertarwe
en daaruit verkregen selecties.
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b . 2 V e r b e t e r i n g van de winterhardheid- van win• terta-rwe.
b,3 - Verbetering van de strostevigheid en van de
vroegheid van ontwikkeling van zomertarwe.
b.4 - Verbetering van de ziekteresistentie, in
het bijzonder ten aanzien van gele- en
bruine roest bij wintertarwe en ten aanzien
van gele- en zwarte roest bij zomertarwe.
b,5 - Verbetering van de produktiviteit en van de
bakkwaliteit.
b,6 - Bestudering van door X- en ^ -stralen geïn
duceerde mutanten van zomertarwe voor het
verkrijgen van verbeterde vormen.
"b«7 - Populaties van tarwe x spelt- en spelt x
speltkruisingen en daaruit verkregen selec
ties,
b.8 - Verbetering van de produktiviteit en van de
strostevigheid van spelt.
b•9- — Verbetering van de resistentie tegen blad. ziekten bij spelt.
c - Veredelingsonderzoek bij haver (door
Ing. J.DELVAUX)
c.1 - Kruisingspopulaties van haver en daaruit
verkregen selecties.
c,2 - Verbetering van de produktiviteit en van de
korrelkwali;teit (hoog gehalte aan meelkern).
c.3 - Verbetering van de strostevigheid en van de
resistentie tegen ziekten.
c.4 - Verbetering van de vroegheid van ontwikke
ling en van een goede afrijping.
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d - Cyto-genetisch onderzoek (door Ing.P.DEREME)
d.1 - Het "bestuderen van amphidiploïden.
d.2 - Het "bestuderen van trisome lijnen.
d,3 - Onderzoek over het voorkomen van dwergvórmen.
e - Rassenonderzoek (door Ing. P,DERE ME)
Onderzoek van door het Station gekweekte,
nieuwe rassen op regionale proefvelden, vóór
dat deze voor opname in de Rassenlijst worden
aangemeld.

B.1.4 - Yeredelingsstation van Heverlee,
Leuven/Haverlee (de Croylaan 6, tel. 24092
en privé 21080)
Direkteur: Prof,Dr.Ir. A.G.DTJM0ÎT
Het onderzoekprogramma "betreffende de ver
edeling en het rassenonderzoek omvat voor 19^0;
a - Onderzoek inteelt en heterosis bij rogge.
"b - Veredelingsonderzoek "bij tarwe
"b, 1 - Rassenproefvelden winter- en zomertarwe.
"b.2 - Kruisingsonderzoek van winter- en zomer
tarwe, parentale typen en bastaardlijnen.
"b.3 - Onderzoek der bastaardlijnen op resisten
tie aan verschillende roestziekten en
meeldauw en stuifbrand.
b.4 - Zaaitijdproeven.
b,5 - Onderzoek bakwaarde der P-j-typen en nieuwe
lijnen in samenwerking met Ing. MAES (Di
rekteur van het Laboratorium van het Minis
terie van Economische Zaken).
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c - Yeredelingswerk bij rogge
c.1 - Klonenonderzoek.
c.2 - Polycrosstest.
c.3 - Onderzoek inteeltlijnen en heterosiswe'rking.
C.4-- Bast-aardoring
roest.

met het oog op weerstand'aan

c.5 - Familieselektie en inteelt op roestweerstand
bij rogge.
c,6 - Rassenproeven.
d - Haver
d.1 - Rassenproeven.
d.2 - Bastaardering
en genealogisch onderzoek van
de verkregen bastaardlijnen.
d.3 - Onderzoek stuifbrandresistentie.
e - Erwten

<

e.1 - Bastaardering en genealogisch onderzoek van
de verkregen bastaardlijnen.
e.2 - Onderzoek der bastaardlijnen op resistentie
• tegen de verschillende erwtenziekten.
e,3 - Beproeving... der. bastaardlijnen op de - waarde
voor de conservennijverheid, (in samen
werking met INACOL - Nationaal Instituut
voor de 'Veredeling van verduurzaamde Groefiten)
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B,2 - N e d e r l a n d .

...

B.2.1 - Instituut voor klassenonderzoek van Land- *
bouwgewassen (I.V.R.O.), Bennekom
(Nieuwe Ylageningseweg 1 ; postbus 32 Wageningen; tel. 08370-2802)
Direkteur: Ir. J.K.GR0KNE7/0LT
De proeven en werkzaamheden bei/refTende" rogge,
tarwe, gerst, haver en mais omvatten in 1960:
.a - Onderzoek van roggerassen
a.1 - Een rassen-opbrengstproef met diploïde rogge
rassen.
a.2 - Sen rassen-opbrengstproef met tetraploïde
roggerassen.
b - Onderzoek van tarwerassen..
b,1 - Rassen-opbrengstproeven met winter- en '
zomertarvfe.
b,2 - Een rassen-opbrengstproef met wintertarwe
te Zevenbergen.
b,3 - Observatieproeven met jonge selecties.
b.4 - Een rassen-zaaitijdenproef met.. wintertarwe rassen.
c - Onderzoek van gerstrassen
c.ï - Rassen-opbrengstproef met wintergerst im
Andelst (O-Betuwe)
c.2 - Rassen-opbrengstproef met zomergerst.
c.3 -'Rassen-observatieproeven (met jonge selecties}
c,4 - Een rassen-zaaitijdenproef met wintergerst.
c.5 - Mengteéltproeven met zomergerst- en haverrassen.
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d - Onderzoek van haverrassen
d,1 - Een rassen-opbrengstproef.
d.2 - Een observatièprofef' met jonge selecties.
d.3 - Mengteeltproeven met haver- en zomergerstrassen.
e - Onderzoek van maisrassen
e,1 - Een rassen-opbrengstproef met korrelmaisrassen.
e.2 - Een,rassen-opbrengstproef met snijmaisrassen.
Bovengenoemde proeven zijn, indien niet anders
vermeld, aangelegd op het bedrijf "de Hoge Born" te
Vageningen.
f - Algemeen onderzoek
f.1 - Het bezoeken van interprovinciale proefvelden
en proefvelden van kwekers,, die materiaal ter
observatie inzonden.
f'.2 - De verwerking van de gegevens van de inter
provinciale proefvelden.
f.3 .- Het onderzoek aan oogstmonsters van eigen
en interprovinciale proefvelden. Dit onder
zoek omvat de bepaling van het korrelgewicht
en een handbonitering.
1.4 - Onderzoek naar de gevoeligheid voor schot.

f » 5 - Onderzoek naar de neiging tot het laten
vallen van korrels.
f,6 - Onderzoek naar kiemrust bij zomergerst.
f.7 - Bepaling van het bastgehalte bij haver,
f ,8 -.Rasiden.tifica.tie en onderzoek naar rasver
menging.
f.,9 - Rasbeschrijvingen.
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B.2.2 - Instituut voor Veredeling van Landbouw
gewassen der L.H., Wageningen (îïud e 66,
tel. O837O-2942)
Direkteur: Prof.Dr, J.C.DORST
Het onderzoek, in 1960 omvats
a - Veredelingsonderzoek digloïde rogge en tarwerogge-kruisingen (Dr. F.P.F^RWERDA)
a,1 - Yeredelingsmethoden voor rogge en andere
specifieke kruisbevruchterss massale proefkruising onder gebruikmaking van vegeta
tieve vermenigvuldiging, en cyclisch her
haalde selectie (recurrent selection),
a,2 - Waarnemingen over opbrengst, strostevigheid
en resistentie tegen ziekten en plagen aan
materiaal voortgekomen uit de onder a.1 ge
noemde proefnemingen.
a.J - Verbetering van de kwaliteit van rogge als
voedergraan.
a,4 - Tarwe-rogge-kruisingen en andere hybridisaties tussen soorten of genera.
b - Veredelingsonderzoek tetraploïde rogge
(Mevr. Dr. D ,E .BRE^ïER-REINDERS)
b.1 - Instandhouding van verschillende vormen •
van tetraploïde rogge, gepaard aan onder
zoek naar de verbetering van uitstoeling en
korrelzetting.
b,2 - Onderzoek naar opbrengst en andere eigen
schappen zoals strostevigheid van verschil
lende tetraploïde mengsels en rassen in
tetraploïde vorm.
b.3 - Onderzoek naar de mogelijkheid van vegeta
tieve instandhouding bij rogge.
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c - Instandhouding, kweekarbeid en rassenonderzoek
"(joï~"DR6S)

c.1 - Instandhouding van 1 wintergerstras en
2 zomergerstrassen.
c.2 - Resistentie-onderzoek van kruisingspopula
ties en selecties van winter- en zomergranen*
Het materiaal doet tevens dienst voor het
onderwijs.
c.3 - Observatie van- de- I.V.R.0.-series van granen«
d - Yeredelingsonderzoek tarwe
• (Ir. J.G.Th.HERMSEN)
d.1 - Onderzoek naar de erfelijkheid van de semilethaliteit in bepaalde tarxrekruisingen.
d.2 - Onderzoek naar het voorkomen van verschillen
bij reciproke kruisingen van granen.
e - Veredelingsonderzóek bij mais
(Dr. F.F. FERWERDA)
e.1 - Mais als object ter bestudering van veredelingsmethoden hij kruisbevruchters in het
algemeen (cyclisch herhaalde selectie en
verwante me thode n).

B.2.3 - Laboratorium voor Erfelijkheidsleer der,
.L.H., ffageningen (Gen. Foulkesweg 55.
tel. 08370-2338)
Direkteur: Prof.Dr. R,PRAKKEN
a - Inteeltonderzoek bij rogge
Het sedert 1947 verkregen inteeltmateriaal
van rogge wordt verder bewerkt door R,PRAKKEN
en J-.E. PARLEVLIET:
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a.1 - ter verkrijging van veelv-cudig recessieve
typen;
a.2 - ter lokalisering van genenparen in elk der
zeven chromosomenparen.
b - Kunstmatige mutatie bij rogge
In het onderzoek omtrent kunstmatige mu
tatie zal ook rogge worden betrokken, inteelten populatiemateriaal:
b.1 - De invloed van ioniserende bestraling wordt
onderzocht door J.E. PARLEVLIET, Begonnen is
hierbij met een onderzoek naar verschil in
gevoeligheid van een aantal inteeltlijnen
voor röntgenbe'straling,
b,2 - De. werking van chemische mutagentia zal door
G.J. HILDERING worden onderzocht.

B.2.4 - Stichting voor Plantenveredeling (S.V.P.),
Wageningen (Nude 66,. tel. 08370-294'')
Dirëkteur: Dr. F.E. NIJDAM
Het onderzoek in 1960 omvat:
a - Veredelingsonderzoek tarwe (ir. J.MESDAG)
a.1 - Bestudering van rassencollecties van winter
en zomertarwe.
a.2 - Kruisingsprogramma; vermeerderen en ver
nauwen van populaties. Proefvelden in Wage
ningen en op de Prof. Broekema-Hoeve (N.O.P.).
a.3 - Veredelingsonderzoek naar geschiktheid tot
verbouw op zandgrond. Proefveld te Eist (ïï.).

- 28 -

a,4 - Onderzoek naar factoren, die de klimaat
resistentie "bij tarwe "beheersen. Dit onder
zoek omvat "bepaling van de koudebehoefte,
daglengtereactie, snelheid van voorjaarsoiatwikkeling door middel van daglengte- en zaaitijdenproeven en vriesproeven ter "bepaling
• van de kouderesistentie,
a.5 - Onderzoek naar de vatbaarheid van tarwerassen,
-lijnen en populaties voor de verschillende
roestziekten en meeldauw.
a..6 - Oogstanalytisch onderzoek bij verschillende
zaaitijden.
, .
a.7 - Onderzoek naar de vatbaarheid van tarwegeniteurs voor voetzie.kten.
•b - Veredelingsonderzoek gerst (Dr.Ir, G.DAWTUMA)
b,1 - Bestudering van rassencollecties van winter
en zomergerst.
b,2 - Kruisingsprogramma;' vermeerderen 'en vernauwen
van .populaties. Proefvelden in Wageningen en
op de Prof. Broekema-Hoeve (N.O.P.),
b.J - Veredelingsonderzoek naar geschiktheid tot ver
bouw op zandgrond. Proefveld te Eist (ïï.).
b.4 - Onderzpek. naar gevoeligheid voor' lage pH bij
winter- en zomergerst. Proefveld te Ede.
b,5 - Onderzoek naar factoren,, die de klimaatresis
tentie bij gerst beheersen» Dit onderzoek omvat
bepaling van kouderesistentie, koudebehoefte
en daglengtereactie,
b.6 - Onderzoek naar de vatbaarheid van gerstrassen,
-lijnen en -populaties voor de roestziekten,
meeldauw en stuifbrand.
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t>.7 - Bestudering van de mogelijkheden en van de
methodiek van selectie op resistentie tegen
het havercystenaaltje.
c - Veredelingsonderzoek_haver (Dr.Ir. G.DAITTUMA)
c.1 - Bestudering van rassencollecties van haver.
c.2 - Kruisingsprogramma; vermeerderen en vernauwen
van populaties. Proefvelden in Wageningen en
op de Prof. Broekema-Hoeve (N.O.P.).
c.3 - Veredelingsonderzoek naar geschiktheid tot
verhouw op zandgrond. Proefveld te Eist (U.),
c.4 - Bestudering van de mogelijkheden en van de
methodiek van selectie op resistentie tegen
het havercystenaaltje,

- 30 C - ONDERZOEK BETREFFENDE DE GRAANZIEKTEN
C.1 - B e l g i ë
C.1.1 - Comité de Recherches sur les Maladies des
Céréales, Gembloux (Rue du Bordia 8,
tel. 62099).
Direkteur» Prof, R.VANDERWALLE
Deze werkgroep is ingesteld door het I.W.O.N.L.
en in het bijzonder belast met het onderzoek naar
de voetziekten bij granen, nl. Ophiobolus grami ni's
Sacc. en Cercosporella h'erpotrichoïdes Fron.
O.m. zal een onderzoek worden ingesteld naar'
het voorkomen van rasverschillen bij tarwe ten
aanzien van de resistentie tegen deze voetziekten.
Het onderzoek wordt verricht door Ing.
L„DEF0SSE.

C.1.2 — Rijksstation voor Insectenkunde, Gembloers
(tel ä 6 1 1 9 8 )
Direkteurj Prof. Y7.E. VAN DEN BRUEL
De volgende opzoekingen, die de graanteelt
enigszins van belang kunnen zijn, worden in i960
voortgezet?
a - Bestrijding van naaktslakken, voornamelijk van
Agriolimax reticulatus Müller.
b - Opzoekingen over het werkelijk belang van enkele
minder goed gekende vijanden van de graange
wassen» Sitodiplosis mosellana Géh.
(Cecidomyidae) e:Hylemyia coarotata Fall.
Voorkomingsmaatregelen eventueel aan te be
velen.
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c - Opzoekingen betreffende de biologie van de
veldmuis (Microtug arvalis Pall.) en de schade
toegebracht door de bruine rat (Rattus norvegicus Berk.) aan de graante:elt. De bestrijdingstechniek van deze verwoesters.

C.1.3 - Station de Phytopathologie de l'Etat,
Gembloux (tel, 6IO91)
Direkteur: Prof. R.VANDERÏÏALLE
He.t onderzoekprogramma op graangebied omvat
voor 19é0:
a - Onderzoek betreffende meeldauw (Erysiphe graminis)
a.1 - Studie aangaande de fysiologische rassen van
meeldauw, nl. Erysiphe graminis f.hordei en
f.tritici.
•
a.2 - Onderzoek betreffende de chemische bestrij
dingsmogelijkheden.
b - Onderzoek betreffende de voetziekten (Ophiobolus
graminis en Cercosporella herpotrichoxdes)
(zie ook onder C.1.1)
~~
b,1 - Studie van de levenscyclus-van de tarwehalmdoder (Ophiobolus graminis)
b,2 - Het bestuderen van rasverschillen in de ge
voeligheid voor aantasting door de tarwe-.,
halmdoder en door oogvlekkenziekte (Cerco
sporella herpotrichoïdes).
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C « 1 . 4 - Station de Phytopharmacie de l'Etat,
(îe'.fbloux
_
Direkteur: Prof. E.TILEMANS
Voor* i960 staan op het programma:
a - Bestrijdingsproeven met zaaizaadontsmettings
middelen met fungicide werking en ook met
gecombineerde werking tegen zwammen en "bodem
insecten.
b - Bestrijdingsproevèn op het' gebied van onkruidbestrijding in -winter- en zomergranen.
c - Bestrijdingsproeven om vogelschade-te voor
komen aan juist gezaaide granen en aan jonge,
opkomende kiemplanten,

-

;

— Veredelingsstatlon van Heverlee,
Leuven/Heverlee (de Croylaan 6, tel.
24092 en privé 21080)
Direkteur: Prof.'Dr.Ir. A.G.DUMON

De volgende onderzoekingen betreffende de
graanziektén vinden in i960 plaats.
a - Gele roest (Puccinia glumarum)
a.1 - Toetsing rassen en bastaardlijnen op hun
resistentie.
a.2 - Medewerking aan het vangsortimentenprojekt
van het N.G.C.
b - Bruine roest (Puccinia rubigo-vera tritici =
P. triticina)
b.1 - Epidemiologie: invloed temperatuur en dag
lengte op incubatietijd, overwintering en
overzomering.

- 33 -

"b.2 - Sporenvangproefî plaatselijke controle van
sporenvluchten.
b«3 - Studie van de verspreiding van bruine roest
in de verschillende landbouwstreken van
België en determinatie van het rassenspektrum»
b.4 - Vaststelling van omvang der schade veroor
zaakt door bruine roest. Opbrengst- en
bestrijdingsproeven.
b.5 - Onderzoek naar het verband tussen 'ontwik
kelingsstadium van de tarwe en resistentie
tegen bruine roest.
c - Zwarte_roest (Puccinia graminis tritici)
c.1 - Medewerking aan het vangsortimentenprojekt
voor zwarte roest (European Rust Nursery)
georganiseerd door Dr. J.C.SANTIAGO - Elvas.
d - Stuifbrand (Ustilago tritici)
d.1 - Toetsing op resistentie van rassen en
bastaardlijnen.

C.2 - N e d e r l a n d
C.2.1 - Instituut voor Plantenziektenkundig Onder
zoek (I.P.O.), Wageningen (Binnenhaven 4a,
tel. 08370-2151)
Direkteur: Dr. J.G. TEN HOUTEN
a - Gele roest van tarwe en gerst
De levering van het infectiemateriaal
zal voor een deel in de vorm van gedetermi
neerde fysio's, voor een ander deel nog als
herkomsten geschieden. De toetsing op resis-.
tentie van het door het I.V.R.0. ingezonden
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materiaal zal'op de gebruikelijke wijze
. .
plaats vinden.
De determinatie van de herkomsten in
fysio's en biotypen zal voorden voortgezet. Dit
werk geschiedt in nauw contact met de Biol«
Bundesanstalt in Braunschweig. Een aantal
. veelbelovende géniteurs zal op hun jeugdvatbaarheid voor alle gedetermineerde fysio's .en
biotypen onderzocht worden,
b - Bruine roest van tarwe
De aanwezige herkomsten blijven in cul
tuur. Het aantal zal zo mogelijk nog worden
uitgebreid. De toetsing van de I.V.R.O.-serie
zal" weer met kunstmatige infektie met een
mengsel van alle herkomsten geschieden. Indien
er tijd voor over schiet, zal getracht worden
de aanwezige herkomsten te determineren,
c - Stuifbrand van tarwe e.n gerst
De toetsing van het door het I.V..R.O. en
het NaCoBrouw ingezonden materiaal zal op de
gebruikelijke wijze plaats vinden. Speciale
aandacht zal aan het nieuwe zgn. Leda-fysio
besteed worden, vooral met het oog op de
keuringsvoorschriften- van de H.A.K. .Verder,
wordt het onderzoek over het voorkomen van de
""verschillende fysio's op de praktijkrassen,
voortgezet om een indruk van het tegenwoordige
fysiospectrum te krijgen.
d - Builenbrand bij mais
De werkzaamheden bij .deze ziekte blijven
beperkt tot het leveren van infektiemateriaal
aan de S.V.P. en misschien aan enkele kwekers.
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e - Stengelaaltje tij rogge
.

. .

Ook. hier wordt* door de resistentie
afdeling alleen infektiemateriaal afgeleverd«

f - Tarwestengelgalmug (Haplodiplosis equestris
Wagn,)
Dit werk zal in i960 aanvangen. Nauvr
contact zal worden onderhouden met de P.D.,
de Landbouwvoorlichtingsdienst te. Wageningen
en het Institut für Getreide-, Ölfrucht und
Futterpflanzenkrankheiten te Kiel-Kitzeberg
(W.Duitsland). Het "biologisch-fenologisch
onderzoek omvat zowel het veld- als labora
toriumonderzoek. Het heeft voorlopig betrek
king op!
f.1 - de mogelijkheid om door middel van grond
onderzoek on depot- en veldwaarnemingen
te komen tot een prognose van de mate van
• . op-treden en het inzetten van de galmugvlucht
•in het volgende jaar;
f.2 - het verzamelen van gegevens inzake de omvang
van de overwinterende larvenpopulatie in de
tot nu toe bekende aangetaste gebieden in
Nederland; f.3 - het onderzoek naar het voor galmugaantasting
meest gevoelige ontwikkelingsstadium van het
gewas ; hi-erbij zullen alle vatbare graan
soorten moeten worden betrokken;
f.4 - het onderzoek omtrent de waardplantenreeks
van de galmug; hierbij zullen ook de v/ilde
grassoorten dienen te worden betrokken;
f.5 - het kooI:3ü naar een correlatie tussen de
grondtèmperatuur en het uitkomen van de
muggen«
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C.2.2 - Koninklijk Hedérlands Meteorologisch '
• Instituut (K.ff.M.I.), Afd. Klimatologie en
Land"b ouwme teorol ogie. De Bilt (ütrechtseweg 297, tel. 030-60741)
.Direkteur(afd.)î Dr. L.J.L.DEIJ
Met betrekking tot het onderzoek hij granen
kan worden vermeld dat dit jaar:
a - medewerking wordt verleend aan de door het
N.I.B.E.M. opgezette klimaatstudie (samenstel
ling klimogram);
h - medewerking aan het onderzoek naar de invloed
van het weer op het optreden van gele roest
beperkt blijft tot de verdere ontwikkeling
van micrometeorologisch instrumentarium.

c.2.3 - Laboratorium voor Entomologie der L.H.,
Wageningen (Gen.Foulkesweg 37» tel. 083703545)
Direkteur: Prof.Dr. J. DE WILDE
Van het in 1959 door Ir. L.BRADER verrichte
onderzoek naar de levenswijze van de fritvlieg
(Oscinella frit) en naar de gevoeligheid van 27
haverrassen voor aantasting door de fritvlieg zal
waarschijnlijk een verslag verschijnen.
Overigens staan voor i960 geen nieuv/e proef
nemingen op graangebied op het programma.
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C.2«4 - Laboratorium voor Phytopathologie dér
L.H., Wapeningen (Binnenhaven 4»tel.
08370-2834)
- ' '
Direkteur; Prof.Dr. A.J.P.OO'RT
Op graangebied vindt een onderzoek plaats
naar de biologie en de epidemiologie van- gele roest
(Puccinia glumarum) op tarwe. Onderzoekers
J.C. ZADOKS (gedetacheerd door het I.P.'O.)
De "belangrijkste objecten zijn:
a - Veldonderzoek
In Nederland wordt veldonderzoek verricht
in het bijzonder naar de overwintering en
overzomoring van de gele roest.
b - Vangsortiment-projekt
Een rassensortiment van max. 25 tarwerassen is uitgezaaid op ong. 150 stations in
West-Europa» Op de stations wordt'de ontwikke
ling van de gele-roest gevolgd. De stations
zenden gele-roestmonsters naar de "Biologische
Bundesanstalt" te Braunschweig, waar de fysio
logische rassen gedetermineerd worden.
Met behulp van de vangsortimentrassen
wordt getracht een inzicht te krijgen in de
fysiologische, specialisatie van de gele roest
.te velde.
"
c - Sporenvangproeven
De sporenproduktie en -verspreiding van
..een lokale infektie-bron worden kwantitatief
bestudeerd,
d - Gele roest van gerst
De gele roest van gerst vfordt op be
scheiden schaal in het onderzoek betrokken.
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N.B.î Het onderzoek wordt uitgevoerd in het kader
van het tienjarenplan voor graanonderzoek
van het U.G.C.

C.2.5 - Phytopathologisch Laboratorium "Willie
Commelin Scholten", Baarn (Javalaan 20,
tel. 0 2 9 5 4 - 2 2 2 5 )
Direktrice: Prof.Dr. L.C.P.KERLING
a - Aan de biologie van Leptosphaeria nedorum, de
verwekker van het "kafjesbruin" van tarwe,
zal in i960 niet gewerkt worden, daar dit
projekt is afgesloten. Een publikatie over dit
onderwerp is in bewerking.
b - Met studenten zal de aantasting van rijpende
aren en van kiemplanten-van tarwe door Fusarium
.. spp. verder nagegaan worden.
c - Het onderzoek naar het stengel- en kolfrot van
mais veroorzaakt door Fusarium spp. leverde
. in 1959 geen resultaat, door de uitzonderlijk
droge zomer. Zo mogelijk zullen nog enkele
proefnemingen in i960 herhaald worden.

C.2,6 -.Plantenziektenkundige Dienst (P.D.),
Wageningen (Geertjesweg 15» tel.08370-2741)
Direkteur: Dr. C.J.BRIEJER
a - Onderzoek van zaaizaadontsmettingsmiddelen
(Afdeling Landbouw)
a.1 - Beproeving van nieuwe, ter keuring aange
boden middelen en controle van reeds goedge• keurde middelen.
a.2 - Algemeen onderzoek van verschillende problemen
die bij het ontsmetten van granen naar voren
komen.
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b - Onderzoek van insekticiden voor zaaizaadbehandeling (Afdeling Landbouw)
Onderzocht wordt welke insekten bij de
wintergranen de plantjes_ gedurende de winter
.kunnen aantasten en de mogelijkheid om deze
aantasting te voorkomen door zaaizaadbehande
ling met insekticiden.
c - Onderzoek van onkruidbestrijdingsmiddelen
(Afdeling Landbouw)
c.1 - Onderzoek van nieuwe middelen, zowel .in zo
mer- als in wintergranen in vergelijking met
standr,nrdniddèlen, als DNOC en IvICPA.
c.2 - Rentabiliteitsonderzoek van onkruidbestrijding (vergelijking chemische met mechanische
bestrijding, alsmede beoordelen van de in
vloed van het onkruid op het gewas).
d - Onderzoek over het optreden van ziekten en
plagen (Afdeling Landbouw)
d.1 - Enquête over het optreden' van roest bij
tarwe en gerst.
d.2 - Onderzoek naar het voorkomen, van en de "schade
veroorzaakt door het havercystenaaltje.
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D - ONDERZOEK BETREFFENDE DE GRAANTEELT
D.1 - B e l g i ë
D.1.1 - Bodemkundige Dienst van België,
Leuven/Heverlee (Kard. Mercierlaan 72,
tél. 25426)
Direkteur: Ing.'D.STENUIT
De volgende proeven op graangewassen zijn
voor i960 voorzien:
a - Stikstofproefvelden
a.1 - 20 proefvelden op wintertarwe öp leemgrond.
Deze proefvelden hebben tot doel uit te maken
welke
de invloed is- van 6 verschillende
dosos stikstof op de groei, de opbrengst
en de plantsamenstelling van wintertarwe.
Tevens zal nagegaan worden welke factoren
invloed hebben op de stikstofbehoefte van de
grond én welkd do invloed is van verschillen
de dosissen stikstof op de stikstoftoestand
van de grond.
a.2 - Een meerjarig stikstofproefveld op leemgrond
zal verder gevolgd worden. Op dit proefveld
wordt de invloed nagegaan van 4 dosissen
stikstof op de groei, de opbrengst en de
kwaliteit van haver en wintertarwe. Verder
Yv'ordt de invloed van de verschillende dosis
sen stikstof nagegaan op de stikstoftoestand
van de grond en worden de factoren welke de
stikstofbehoefte beïnvloeden bestudeerd.
b - Mangaanproefvelden
Op rogge en haver op overbekalkte zand
gronden. Het zijn proefvelden die voor het 2e,
3e of 5® jaar gevolgd worden. Het doel van
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• .deze proefvelden is na te gaan welke de "beste
bestrijdingsmethode van mangaangebrek is. De
invloed van de verschillende stikstof- en
fosfcrmeststoffen op het optreden van mangaan
gebrek zal eveneens "bestudeerd worden.
D.1,2 - Comité voor de Studie van de Stikstof,Gent
D.1.3 - Landbouwkundig Centrum voor Toegepaste
Physioo-Chemie, Gent
D.1 ,4 - Rijkslandbouwhogeschool, Laboratorium voor
Analytische en Physische Scheikunde, Gent
D.1.2 t/m 4: Coùpure Links 233 > tel. 25«33»28
Direkteurs.Prof.Dr, A. VAN DEN BENDE
De studie betreffende de evolutie van de
voedingstoestand van de bodem onder invloed van
jarenlange eenzijdige'bemesting wordt verder door
gevoerd* Hierbij wordt voor het bijzondér geval
van brouwgerst opnieuw de imrloed nagegaan van de
minerale bemesting en -de daaruit voortvloeiende
voedingstoestand van de-bodem op het eiwitgehalte
van de korrels»
In 't algemeen zijn de proeven.aangelegd met
het'doel de gevoeligheid van de teelten (opbrengst,
kwantum en kwaliteit), te vergelijken met deze van
de chemische bodemanalyse,

D.1 ,5 - Rijkslandbouwhogesch^ol/:, Leers toel voor
Plantenteelt, Gent
(Coupure Links • 233 ? tel. • 2'5. 35•28 of
25.33.38)
err
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D.I.6 - Centrum voor Onkruidonderzoek (I.W.O.L.N.),
Melle (Bosstraat 11, tel. 52-» 12-»83)
Direkteur: Prof. M.SLAATS
a - Vergelijking van poeder- en korrelkalkstikstof
tij pre- en post-emergence toepassingen in
winter- en zomergranen resp. pre-sowing "behan
delingen voor zomergranen.
b - Post-emergence toepassingen van OMIT + BiPC.in
wintergranen o.m. ter bestrijding van
Apera spica-venti (pluimgras).
e

Bestrijding van wilde haver (Avena fatua rèsp.
Avena strigosa) i-n zomergranen door pre-emergence
toepassing van OMÜ + BiPC resp. post-emergence
"behândeling met Carbyne (4 CI-2-butynyl N-'
(3-chloorphenyl) carhamaat).•

d - Onderzoek naar soort-en variëteitsverschillen
van winter- en zomergranen voor Carbyne, TBA +
MCPA, CMPP en 2, 4, 5-TP.
e - Vergelijkende proeven met nieuwe kontaktherbiciden: SMCA (natrium monochlooracetaat) resp.
DNBP methylester met DNC- en DNBP ammonium in
winter- en zomergranen,
f - Post-emergence tijdenproef met simazin (500
g/ha) in winter- en zomergraangewassen o.m,
ter "bestrijding van wilde haver.
g - Vergelijking van s-triazinederivaten in mais.
D.1.7 - Station de Génie Rural de l'-Iltat,
Gembloux (tel. 61019)
Direkteur:.Prof.Ing, C.DRICOT
In 1959 is een onderzoek verricht over het
gebruik van de maaidorser in het kader van een
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wetenschappelijk verantwoorde organisatie van de
arbeid in de landbouw. Hierbij is rekening ge
houden met landbouwkundige, technische, klimatolo
gische en economische factoren.
In i960 zal de bewerking der verkregen gege
vens voltooid worden, waarna deze studie zal worden
gepubliceerd.
-

D.2 - N e d e r 1 n n d
D.2.1 - Afd. Landbouwwerktuigen en -gebouwen
der L.H., Fage.ningen (Lr. S ,L.Mansholtlaan
12, tel. 083.70-5041 )
Beheerders Prof.Ir. G.RIEMER Jzn
Evenals in enkele voorgaande. . jaren is in
1959 met een experimentele zelfri.jdende zwadmaaier
gewerkt. Dit maal op Oostwaardhoeve. Verschillende
wijzigingen bleken nog nodig.
•
Nadat deze zijn aangebracht zal dit jaar
wederom met de machine worden gewerkt. Hierbij
zal o.a. worden getracht een inzichte te krijgen
in de meest, gunstige omloopsnelheid en hellingshoëk van de doeken. Het probleem van de hydrau
lische aandrijving van het snijmes zal nader
worden onderzocht.

D.2.2. - Directie Wieringermeer, Noordoostpolderwerken, Afd. Plantenteeltkundig Onder
zoek, Kampen (Postbus 5~, tel. 05292-3941)
Hoofds Dr,Ir. J.J-,JONKER
In i960 zullen in Oostelijk Flevoland met be
trekking tot de granen de volgende proeven worden
genoment
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a - Vruchtopvolgingsproeven
In deze proeven zijn als graangewassen;
winter- en zomertarwe, haver en zomergerst op
genomen,
•b - Rassenproeven
De rassenproeven zijn op twee manieren uitgevoerds
b.1 - proeven, waarop de Rassenlijstrassen en een
aantal nieuwe rassen -in 6-voud op betrekke
lijk kleine veldjes zijn uitgezaaid;
b.2 - proeven, waarop de vermoedelijk: meest ge
schikte rassen op grotere oppervlakten zijn
uitgezaaid, om de reactie op verschillende
hoeveelheden stik'stofbemesting te bepalen,
'De rassenproeven hebben betrekking op'winter
en zomertarwe, winter-'en zomergerst en haver.
b.3 - een aantal zeer korte wintertarweras's.en zijn
ter observatie uitgezaaid«.
0 - Zaaitijdenproeven
De grote rassenseries van winter- en zomer- tarwe, haver en zomergerst zijn tevens op uit
eenlopende tijden gezaaid.
1 - Proeven met stikstofmeststof'
Het belangrijkste doel is het bepalen van
de voor de Cultuurtechnische Afdeling meest ge~
schikte stikstofbemesting onder uiteenlo'pe'nde
omstandigheden van gronds'oort 'en-voorgeschiede
nis, De bemesting wordt gegeven als kas, waar
bij de middelste stikßtoftrap ook in de vorm
van ks aanwezig is„ Deze proeven worden uitge
voerd bij winter- en zomertarwe, haver en
zomergerst. Ten aanzien van de tijd van strooi
en en de verdeling van de hoeveelheid over tv/ee
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strooitijden worden proeven genomen "bij
winter- en zomertarwe, haver en zomergerst.
e' - Proeven met fosfaat- en kalimeststof
e,1 - Een fosfaatbemestingsproef, ?;aarbij herfstmet voorjaarsaanwending wordt vergeleken,
wordt uitgevoerd, met haver en zomergerst«^
f - Mengteeltproef
Op kleine schaal zijn mengsels uitge
zaaid van telkens twee wi-ntertarwerassen, die
onderling verschillen in lengte, vlugheid van
voorjaar3ontwikkeling, tijd'van' afrijpen of
roestgevoeligheid.

D.2.3 - Instituut voor Bodemvruchtbaarheid (i.B.),
Groningen (Van Hallstraat 3» tel. 0590030845)
Direkteurs Drs P.BRUIN Voor 196O worden op de hieronder genoemde
proefvelden van het I.B. granen verbouwd'.
a - Toetsing van grondonderzoek (fosfaat)
Onderzoeker; Dr, P. VAN DER PAATJW
IB 202, IB 201 en IB 219s P-toestand op
zandgrond»
Gewassen! winterrogge-, haver, haver.
b - Onderzoek naar de invloed van verse fosfaat
bemesting en van bodemfosfaat op de opbrengst.
Onderzoeker; Ir. A.E.R.HES
IB 277s P-toestanden-hoeveelheden op rivierklei.
Gewasî haver.
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Onderzoekers Ir. J.PRUMMEL
Pr Lov 8s Fosfaatbemesting breedwerpig en in
rijen toegediend bij. uiteenlopende fosfaattoestand van de grond op kleigrond.'
Gewas: haver.
•
c - Onderzoek naar de fosfaatwerkin^j van fosfaatammonsalpeter.
Onderzoekers Ir. P.F.J. VAN BURG
• IB 113, IB 1 1 4 , IB 135, IB 170s P-meststoffen
op zandgrond.
Gewas s haver.
IB 122, IB 139, IB 151, IB 152: P-meststoffen
op kleigrond.
Gewas s wintertarwe,
IB 143.î P-meststoffen op rivierklei.
Gewas s zomertarwe.
IB 5 3 5 , IB 5 3 9 , IB 5 4 0 , IB 5 5 4 , IB 5 6 0 s
P-meststoffen op diverse grondsoorten.
Gewas: haver.
d - Onderzoek naar de invloed van nevenfactoren op
het verband tussen de kalktoestand en de op
brengst.
Onderzoekers Ir. C.M.J. SLUIJSMAFS
Pr 119s Stalmest-Ca-toestanden op nieuwe
veenkoloniale grond.
Gewas s haver.
Pr 120s Stalmest-Ca-toestanden op oude veen
koloniale grond.
Gewasî haver,
Pr 976s N-vormen-Ca-trappen op zandgrond.
Gewas: wintergerst.
e - Onderzoek naar de invloed van'bekalking op de
opbrengst.
Onderzoeker: Ir. C.M.J. SLUIJSMANS

- 47 IB 471 * Kalkbemesting in boven- en onder
grond op ««aêgrond.
Gewas» zomergerst.
f •- Onderz-oek naar de magnesiumhuishouding van de
grond. .
Onderzoeker: Ir. C.M.J.SLUIJSMANS
IB 33i Mg-hoeveelheden op zandgrond.
Gewast haver,
g - Onderzoek naar de magnesiumwerking van magnesiumhóudende stikstofmeststoffen.
Onderzoeker: Ir. P.F.J. VAN BURG

IB 13, IB"14, IB 194, IB 466: Mg-kas op
zandgrond.
Gevfas: haver,
IB 1 5 , IB 1 8 9 , IB 192, IB 193, IB 195,
. IB 316: Mg-kas op zandgrond.
Gewas: winterrogge.
IB 190: Mg-kas op zandgrond.
Gewas: zomergerst.
h - Onderzoek over de mangaanhuishouding van de
grond.
Onderzoeker: Ir. Ch.H,HEKKENS
IB 43î Mn-hoeveelheden op zavelgrond.
Gewas: zomertarwe.
j - Molybdeenonderzoek.
Onderzoeker: Ir. Ch.H.HENKENS
IB 98s Mo-hoeveelheden op veenkoloniale
grond.
Gewas: zomertarwe
k - Borium-onderzoek.
Onderzoeker» Ir. Ch.H.HEKKENS'
IB 457s Ca-B-hoeveelheden op zandgrond.
Gewas» haver.
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1 - Onderzoek naar de betekenis van organische
bemesting voor de bodejpy^<%j#&arheid.- Onderzoeker: Ir. G.J.WISSELIM
:
Pr 1437: Stalmesthoeveelheden op zandgrond,
Ge\yas: haver.
Onderzoeker; Ir. Jac,•KORTLEVEN
Pr.1501, Pr 1972, Pr 1755, P? 1.756, IB 8,
IB 9, IB 10, IB 11: Compost-kalkhoeveelheden
op zandgrond.
Gewassen resp,: haver, winterrogge, winter
rogge, zomergerst, winterrogge, haver, win
terrogge, winterrogge#
Pr 1502: Idem op oude. veenkoloniale grond.
Gev/as: zomertarwe.
Pr 1754, IB 6: Idem op kleigrond.
Gewas; haver en wintertarwe.
Pr 15995 Compost-rioolslib op zandgrond.
Gewas: haver,
Pr 1759 en Pr 176O:. Papierpulp op zandgrond.
Gewas: haver,
Pr 1479î Groenbemesting op nieuwe veenkoloni
ale grond.
Gewas: winterrogge.
m - De invloed van het onüerploegen van stro op
bodeip en bodemvruchtbaarheid.
Onderzoeker: Ir. L.C.N.JS LA' LAIDE CRELCER
Pr 927! Stro-bemestingsproef met N-hoeveelheden op oude veenkoloniale, grond. ....
Gewas: zomertarwe
Pr 928 en Pr 1253? Stro-bemestingsproef met
N-hoeveelheden op kleigrond.
Gewas: wintertarwe.
' '
• ;
IB 23s Stro-bemestingsproef op kleigrond.
Gewas: haver.
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Onderzoek naar effect van mengmeststoffen in
vergelijking met enkelvoudige meststoffen.
Onderzoekers Ir. J.FRUMMEL
IB 568, IB 569 en IB 560: Vergelijking tussen
mengmeststoffen en enkelvoudige meststoffen
"bij breedwerpige bemesting .en rijenbemesting
op zandgrond.
Gewas; haver.
Onderzoek naar het effect van een .ongelijk
matige verdeling van .meststoffen op de op
brengst.
:
Onderzoeker; Ir. J. PRIMMEL , :
'TB 572 en IB 573 s Gelijkmatige 'en ongelijk
matige Verdeling van stikstofop zand- en
kleigrond.
Gewas: haver.
Structuuronderzoek.
Onderzoeker*: Ir. P..BQEKEL
IB 56, IB 3'22s Kalkvormen op kleigïond.
Gewas; wintergerst .en wintertarwe'
Bestudering van bodemvruchtbaarheidsvraagstukken in internationaal verband.
Onderzoeker: Dr. P. VAN DER PAAUW
TB 26: N-P-K-hoeveelheden op zandgrond.
Gewassen; haver en ?/interta'rwe.
Onderzoek betreffende het optreden van.perio
dieke schommelingen van de uitkomsten van
grondonderzoek en van opbrengsten.
Onderzoekers,,-Dr. F. VAM DER PAAUW
Pr 934s l-I-hoeveelheden op oude veenkoloniale
grond. ' •
'
V
Gewassen: winterrogge en haver.

- 50 Pr 935« N-hoeveelheden op nieuwe veenkoloniale
grond.
Gewassen* winterrogge en haver.
Pr 1521 » N-hoeveelheden op kleigrond.
Gewassen» tarwe en haver,
IB 25* N-hoeveelheden op zandgrond.
Gewassen» wintertarwe en haver.
IB 36O As N-hoeveelheden bij gevarieerde
regenval in de winter op oude veenkoloniale
grond.
Gewas: winterrogge.
IB 476: N-uitspoeling op zandgrond.
Gewas» winterrogge.
IB 564s N-hoeveelheden 'bij gevarieerde regen
val in de winter op kleigrond,
. Gewas» wintertarwe.

D.2.4 - Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatié (I.L.R.). Wageningen
(Dr. S.L.Mansholtl'aari 12, tel. 08370-3041 )
Direkteur» Ir. H.H.POSTUMA
Van het werkplan i960 heeft het. volgende be
trekking op het gebied van de graanoogst. Dit onder
zoek zal hoofdzakelijk worden uitgevoerd onder lei
ding van Ir. H.J.BUREMA en zijn medewerkers, Ir, K,
DE KQNING en H.B.LEEUÏÏERKE.
•
Verder worden deze proeven uitgevoerd in gere
geld overleg met de Werkgroep Graanoogst onder lei
ding van Prof, RIEMER,
a - Zwadmaai-groeven oj> de Oostwaardhoeve
Het onderzoek naar de vorm aan de ge
dragingen van het zwad zal worden voortgezet-.
Wederom zullen meerdere gewassen met verschil
lende zwadmaaiers worden gemaaid en intensief
worden bemonsterd.
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"b - Veldhakselgroef Oldambt
De groots opgezette proeven, welke in
samenwerking met de-Werkgroep Oldambt van de
C.G.R.B, zijn opgezet op het landbouwbedrijf
van de Gemeente Groningen in de Stadspolder,
zullen worden voortgezet. Deze winter zullen
proeven worden genomen met het verwerken en het
dorsen van het gehakselde materiaal, oogst 1959»
Gedurende de;oogst zal opnieuw een grote
oppervlakte granen worden gezwadmaaid, vervol
gens opgenomen met een veldhakselaar en daarna
opgeslagen in de schuur. Vooral hij het trans
port van het gehakselde materiaal in de schuur
doen zich nog diverse moeilijkheden voor. Hier
aan zal dus speciale aandacht worden "besteed.
c - Veldhakselproèf Hogeland
Vermoedelijk zal ook dit jaar weer mede
werking worden verleend aan de proeven, die
door de Werkgroep Hogeland aan de C.G.R.B, op
het bedrijf van de heer TOXOPEUS te Middelstum
worden uitgevoerd (zwadmaaien - veldhakselen dorsen).
d - Graanoogstproeven in Zeeland
Wanneer in Zeeland weer een onderzoek zal
worden uitgevoerd naar de mogelijkheden van het
zwadmaaien als voorloper van het maaidorsen,
dan zal waarschijnlijk weer medewerking worden
verleend.
e - Graanoogstproeven in Limburg
Gedurende 1959 is de mogelijkheid onder
ogen gezien, om in Limburg een hakselbedrijf
te stichten. Mogelijk zal deze proef in 1960
uitgevoerd worden.
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f - Laden_van balen
Met de Maniess-balenlader zullen wederom
proeven worden genomen, vooral gericht op de
veiligheid van het werken ermede,
g - In i960 zullen de_volgende onderzoekingen, "be
trekking hebbende op arbeidsmethoden_in_de
graanoogst worden_afgesloten;
g,1 - Nieuwe laadmethoden voor graanschoven,
g.2 - Het transport van graan en stro bij maaidorsen.

D,2,5 - Laboratorium voor Bemestingsonderzoek van
de Landbouwkundige Dienst .voor Chilisal
peter, Wageningen ("Biedenweg 20, tel'.
08370-2869)
Direkteurï Dr. J.J.LEHR
Dit jaar zijn geen proefobjekten met granen
in het werkprogramma opgenomen.

D,2.6 - Laboratorium voor Landbouwplantenteelt der
L.H., Wageningen (Haarweg
tel. O837O2876)
,
Direkteurs Prof.Ir. ¥.J. DEWEZ
Voor i960 staan de volgende onderzoekingen op
het programma met botre.kk.iJig. tot .de .granen.
Evenals in voorgaande jaren v;orde.n de proeven
uitgevoerd door of op aanwijzing van Prof,Ir.
ir.J. DEWEZ, Ir. A.DIJKSTRA, de chef proefterreinen
H.DRIEVER, de bedrijfsboer L.A.MÓL en enige studenten.
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a - Aan een uitgebreide collectie rassen en bota
nische soorten van tarwe, rogge, haver en
gerst worden gedurende het groeiseizoen di
verse waarnemingen gedaan o.a. wat betreft
ontwikkeling vóór en na de winter, uitwinteren,
lengte van stro en strostevigheid, aantasting
door meeldauw, gele en bruine roest enz,
b - .Op een in 1.951 aangelegd en sedertdien voort
gezet v'ruchtopvolgingsproefveld op hoge zand
grond wordt speciaal het gedrag van rogge na
gegaan bij?
b.1 - een 6-jarige vruchtopvolging, waarin Js
rogge, 2x aardappelen en 1x haver (2/3
granen);
b.2 - een 6-jarige vruchtopvolging, waarin 1x
rogge, 2 jaar kunstweide, 1x haver, 1x -aard
appelen en 1x koolzaad (Y/isselbou?;- - 1/3
granen);
b,3 - een 6-jarige vruchtopvolging, waarin 2x
rogge, 1x haver, 1x aardappelen, 1x mais en
lx voederbieten ( granen).
c - In 1958 werd een soortgelijk proefveld aange
legd op zware, kalkarme rivierklei met gev/as
sen van de kleigrond. De vruchtopvolging is
hier 9-ja.rig, met eveneens schema's voor l/3»
1/2 en 2/3 granen. In de plaats van kunstweide werd hier 2 jaar lucerne opgenomen.
d - Een proef met haver beoogt een vergelijking
van de zaai op rijen met systematisch afwisse
lende afstanden tussen de rijen (zg. "bandzaai"), naast de gebruikelijke rijenafstand.
Deze objecten worden, evenals in 1958, gecom
bineerd met onkruidbestrijding door schoffe
len of door chemische middelen, een en ander
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afhankelijk van de rijenafstand. Door een
vroegtijdig toegepaste zware N-bemesting wordt
getracht een tot legeren geneigd gewas te ver
krijgen om na te gaan in hoeverre door de ge
wijzigde rijenafstand (met verhoopte betere
lichttoetreding tot de onderste halmleden) een
steviger gewas verkregen wordt.
e - Een proefveld met zomertarwe, ras: Peko., ter
beoordeling van de opkomst, de uitstoeling, de
verdere ontwikkeling en de opbrengsten, uit
gaande van drie partijen zaad van genoemd ras
met uiteenlopende kiemkracht. Deze drie partijen zaa,d zijn ontsmet met vier verschillende
fungiciden, waarvan het resultaat wordt verge
leken met niet ontsmet zaadf - Evenals in het vorige seizoen zullen wederom
van" een groot aantal partijen zaad van Pekozomertarwe met uiteenlopende kiemkracht, ge
zondheidstoestand (Fusarium-besmetting) en
herkomst, in een uitgebreide veldproef? op
komst,, de ontwikkeling (uitstoeling en halmgetal
len) en de .opbrengsten aan zaad en stro worden
vastgesteld.
g - Bij.mais wordt (met behulp van de klimaatskassen) nagegaan: de invloed op de snelheid van
•ontwikkeling, rijping en opbrengst na een koxte- dag-induktie van respectievelijk 0, 2 en 4
.weken, gecombineerd met daarop volgend verschil
in temperatuur in een overigens constant ge
houden milieu. De in de jeugd voorbehandelde
planten worden (ook) in de kassen verplant
en tevens op gelijksoortige grond in het vrije
veld uitgeplant. Deze laatste worden daarbij
in hun ontwikkeling, rijping en opbrengst ver
geleken met ter plaatse uitgezaaide mais«
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h - Op het permanente proefveld op hoge, humusarme
zandgrond met pH-trappen (3) gecombineerd met
P-trappen (2) en K-trappen (2) wordt dit jaar
een mengsel van haver/gerst uitgezaaid. Bij de
oogst zal niet alleen nagegaan worden hoe het
gewas in zijn geheel op de verschillende pHP- en K-toestanden van de grond gereageerd
heeft, maar wordt tevens nagegaan in hoeverre
daarbij verschillen voor de heide componenten
(haver en gerst) optraden.
i - Ter voortzetting van vroegere proeven, met
wintertarwe wordt dit jaar een proefveld aan
gelegd met twee zomergerstrassen ter verge
lijking van 3 zaaitijden, gecombineerd met
3 zaaizaadhoeveelheden.

D. 2 . 7 - Landbouw-Economisch Instituut (L.E.I.),
1s-Gravenhage (Conradkade 175» tel. Ö7O614161 ) .

Direkteurî vakature
Voor i960 staan de volgende onderzoekingen op
het gebied van granen op het programma:
a - Kostprijzen van granen (rogge en haver) voor
gemengde bedrijven op zandgrond.
b - Kostprijzen van granen (tarwe, rogge, gerst
en haver) voor akkerbouwbedrijven en gemengde
-bedrijven op kleigronden.
D.2.8 - Landbouwkundig Bureau voor Sporenelement
meststoffen, Arnhem (Steenstraat 44>
tel. O83OO-20342)
Landbouwkundige: Ir. Y/.ROLVIEK
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In i960 worden met graangewassen de vólgende
proeven genomen:
a - Koperbemestingsproeven
a.1 - een proefveld, waarin de invloed van 2 aan
wendingstijden en verschillende giften koperslakkenbloem op een graangewas (tarwe"; ras ;
Peko) wordt nagegaan;
a.2 - een proefveld,, aangelegd in 1 959 met tarwe,
met 2 aanwendingstijden en verschillende
giften koperslakkenbloem, wordt in i960 ge
controleerd op de nawerking van de kopergif
ten; als gewas vermoed.elijk haver;
a.3 - een proefveld, waarin, de invloed wordt nage
gaan van ondiep 'ploegen op de werking van
verschillende giften koperslakkenbloem op een
graangewas.
.Over de aanleg van dit proefveld, dat afhanke.lijk is van het "beschikbaar komen van een
geschikt perceel, zullen wij IJ nog nader be
richten.

D.2.9 - handbouwkundig Bureau voor Thomasslakkenmeel, Wageningen (Hameiakkerlaan 4-0«
tel. 0837.0-2188)
Direkteur: Ir. H.J.GERRITSEN
In i960 v/orden de volgende fosforzuurbemestingsproeven genomen:
a - Veldproeven
a.1 - Demonstraties (verschillende giften Thomasmeel):
1» met haver (Civena) op zandgrond
2. met zomergerst (Balder) op rivierklei

- 57 -

3. met zomertarwe (Peko) op rivierklei
4. met mengsel haver (Zandster) en zomergerst (Herta) op zandgrond
5» met snijmais (C.I.V. 7) op zandgrond
a.2 - Demonstraties (combinaties van P-meststoffen
met.compost);
1, mengsel haver (Zandster) en zomergerst
(Herta) op zandgrond
a.3 - Researchproeven met P-meststoffen:
1, met zomergerst (Herta) op magnesiumarme zandgrond
2, met wintergerst (Trias) op zeeklei
3. met korrelmais (Goudster) op magnesiumarme zandgrond
4. met snijmais (C.I.V. 7) op zandgrond
b - Potproeven
b.1 - Demonstraties (verschillende giften fosfaat)s
a, met haver (Civena) op zandgrond
b, met zomertarwe (Peko) op rivier-klei
b,2 -.Researchproeven met P-meststoffen!

^
l

a. met haver (Zandster) op magnesiumarme
zandgrond
"b. met zomertarwe (Peko) op fosfaatfixerende dalgrond
~
c, met zomertarwe (Garpo) op rivierklei

D.2,10 - Landbouwscheikundig Labora torium der L.H.«
'Wageningen (Prof. Ritzema Bosweg 32D,
tel. O837O-3670)
Direkteur: Prof.Dr. A.C.SCHUFFELEN
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Haver is de plant, waarmede op het Laboratorium
voor Landbouwscheikunde in het algemeen wordt ge
ëxperimenteerd, v/anneer het gaat om onderzoek in
zake de opname van voedingselementen uit grond- en
watercultures.
Voor i960 staan in dit verband op het program
ma potproeven over mangaanbemesting in de vorm van
mangaanfrits met haver op mangaanarme Wieringermeergrönd,

3.2.11 - Proefstation voor de Akker- en Weidebouw
(P.A.¥.), Wageningen (Duivendaal 10)
tel. O837O-2645)'
Direkteurs Ir. G.VELDMAN
De volgende werkzaamheden op graangebied
staan voor i960 op het programma;
ifd. Granen (Hoofd; Dr. S.BROEKHUIZEN)
a - De invloed van een late stikstof-overbemesting
op de kwaliteit van zaaigranen
Bij winter- en zomergranen zal worden nage
gaan, of en in welke mate het zaaizaad door een
late stikstofoverbemesting kan worden beïnvloed.
Daarbij zal tevens aandacht worden geschenken
aan het tijdstip van toediening van deze over
bemesting,
b - De invloed van de zaaizaadherkomst op de ont
wikkeling en de opbrengst van greinen
Dit onderzoek wordt in samenwerking met de
Afd. Fysiologie en Ecologie van het I.B.S. en
met de M.A.K, opgezet. -
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c - De graanoogst (Ir. . I, VA|I-DÈW-H-I-L) ^

c.1 - Een' onderzoek zal worden ingesteld naar het
begin van de- graanoogst in verband met de
afrijping der graangewassen.
;
c.2 - In samenwerking met het'I.L.R. en enige
Rijkslandbouwconsulenten zullen wederom
schelf- en ophokdemonstraties worden geor
ganiseerd.
d - De teelt van korrel- en snijmais
Dit onderzoek geschiedt onder leiding
van Ir, Y/.F. BACKER, verbonden aan de Afd,Groenvoedergewassen van het P.A.17. Het omvat:
d.1 - Maisrassenonderzoek
In het werkplan zijn een korrelmaisrassenproef met circa 50 rassen (te Rhenen)
en een snijmais-rassenproef met circa 25
rassen (te Ede) opgenomen.
d.2 - Cultuurmethoden bij mais
Het onderzoek omvat 2 standruimtestikstof proeve'ii (resp, te Ede en te Den Ham)
bij snijmais en een proef met combinatie
teelt van snijmais en veldbonen als onder
teelt voor silage.(te Ede.)..'
d.3 - Verwerking van snijmais
d.3.1 - Praktijkproeven in kernverband met de
teelt, het inkuilen en de voedering van
snijmais. (Voorlichtingskernen in samen
werking met de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst,)
d.3»2 - Praktijkproeven met veldhakselmachines
(in samenwerking met het I.L.R.)
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D.2,12 - Rijksproefstation voor Zaadeont.i-ole,
Wageningen (Binnenhaven 1, tel. 8370-3541)
Direkteurî Dr,Ir. A.F.SCH00REL
a - Onderzoek zaadinfekties
Het ligt in de bedoeling ook dit jaar la
boratorium- en veldproeven te nemen over fungi
cide "behandeling van zaaigranen, echter minder
in verband met de bestrijding van pathogene
zaadinfekties. dan ter. bestudering van .het phytotoxisch effect van organische kwikverbindingen«
De resultaten werden gepubliceerd in : "The
Proceedings of the I.S.T..A-." 23 I - 1958: 38-67
en in: "Resultaten van Zaaizaadonderzoek I" 1959 î 96-IO65 en in:..."Het Tijdschrift voor '
Plantenziekten" 64 - 1958 ..: 150-162.
b - Begaling van_de_broei
De proeven om een betrouwbare laboratoriTimmethode voor de bepaling van,broei bij granen
vast te stellen, konden nog niet worden afge
sloten omdat onvoldoende geschikte partijen ter
beschikking kwamen; Het projekt blijft in de be
langstelling,
c - Verband_tussen uiterlijk waarneembare eigen
schappen van_het_zaad en_opkomst. "fc.e_velde
De resultaten van dit onderzoek werden .
gepubliceerd in de "Mededelingen van de N.A.K,"
van augustus 1959 en in het "Jaarverslag 1958/59
van het R.P.v.Z." zullen zij eveneens worden
opgenomen.
Ook dit projekt blijft dit jaar de aan
dacht vragen.
c.1 - Gedurende het afgelopen jaar is enige aan
dacht gewijd aan warmwaterbehandeling van

granen met als doelstelling vigourtesting,
Het onderzoek hierover zal in i960 worden
voortgezet.
d - Bewaarproeven met ontsmette granen
De resultaten werden gepubliceerd in:
•".Resultaten van Zaaizaadonderzoek I" - 1959' s
101-106,

e - Diversen
In overleg met de 1T.A.K. zullen in i960
proeven Y/orden aangezet om de- waarde van over
jarig zaad voor de uitzaai te "bepalen.
D.2C13 - Stichting Voorlichtingsdienst voor Super
fosfaat van de ïïederlandse Superfosfaatindustrie^ Wageninge n (Dr » Boeslaan 21a,
Postbus 24f tel. 08370-2133)
Hoofd: Ir, J.Cc VAF SCHOOKNEVELDT
Landbouwkundige s Ir» H.A.SISS1NGH
Voor i960 staan zowel veldproeven als potproe
ven op het programma betreffende variaties in do
sering, in tijdstip van toediening en in wijze van
aanwending van superfosfaat bij verschillende
milieu-omstandigheden.
De hierbij te betrekken granen zijn hoofdza
kelijk rogge, haver, gerst, mengteelt haver/gerst
benevens in geringe mate tarwe en mais.
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E - ONDERZOEK BETREFFENDE HET DROGEN, BEWAREN EN
TRANSFORT
E.,1 - B e l g i ë
E.1,1 - Comité pour l'Etude -du Séchage (IRSIA),
Gembloux
en
E.1.2 - Instittit Agronomique de l'Etat, Technologie,
Gembloux
Direkteurs Prof.Ing. J,BONNET
Door onvoldoende geldmiddelen kan het onder
zoek betreffende de calorische balans van een
drooginstallatie dit jaar. niet worden vervolgd. '

E.1.3 - Landbouwkundig Instituut van de Katholieke
Universiteit, Sectie voor de Voedingsni.jverheden, Leuven/Heverlee (Av.Cardinal
Mercier 10)
Direkteur voor het onderzoekt Prof. M.SOENEN
Indien het hiervoor aan het IRSIA gevraagde
subsidie wordt toegestaan, zal in 1^60 worden be- •
gönnen met een onderzoek betreffende het bewaren van
tarwegranen, nl. om te kunnen vaststellen welke de
beste condities voor het bewaren zijn zowel op
ekonomisch als op kwaliteitsgebied, alsook ten aan
zien van de veiligheid.
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Gemblöers (tel. 61198)
Direkteurs Prof. W.E. VAN DEN BEUEL
De volgende opzoekingen zullen in 1960 voort
gezet wprdens
a - Bescherming van graanvoorraden tegen schade
lijke dieren
a.1 - Bestrijding, van insecten en mijten in graan
voorraden bij middel van Pyrethrine, malathion, alodan, enz.
a.2 - Verdelging van insecten en mijten in verpakte
voedingswaren "bij middel van een hoog-frequent electrisch veld.
a.3 - Opzoekingen betreffende de toepassingsmoge
lijkheden van gamma-stralen als bestrijdingsmiddel van insecten en mijten in graanstocks
en andere voedingswaren.
E.2 - N e d e r l a n d
E.2.1 - Directie Faunabeheer. Afd. Ratten- en
Muizenbestrijding, Wageningen
(Geertjesweg 15» tel. 08370-274.1)
Afdelingshoofd: Ir. A.J. OPHOF
a - Adviezen worden verstrekt over de bescherming
van'opgeslagen granen tegen knaagdierschade,
enz,
b - Voorlichting over de bestrijding van knaag
dieren.
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E«2.2 - Instituut voor Bewaring en Verwerking,
van Landbouwprodukten (I.B.V.L.),
Wageningen (Bornsesteeg 59> Postbus 1 8,
tel. 08370-2971).
Direkteurs Ir. P. WIERTSEMA
Afd. Droogtechnisch Laboratorium (Hoofd; J.KREYGER)
Op het werkprogramma van i960 komen als punten
van onderzoek van tarwe, gerst, rogge en haver voor:
a - Bewaring van granen
a.1 - Voortgaan met het onderzoek naar bewaarnormen
bij bewaring zonder en met toepassing van
"ventilatie. Hierbij zal het onderzoek naar
een speciaal conserverend effect van venti
latie bij bewaring nader worden onderzocht
voor tarwe. Ook de invloed van verontreini
gingen-zal v/orden nagegaan i.v.m. ventilatie.
a,2 - Voortzetting van de studie en het praktijk
onderzoek betreffende het ontwikkelen en
verbeteren van praktijkmethoden en -inrichtin
gen voor de bewaring op' 'centrale op- en over
slagbedrijven, alsmede het uitbrengen van_
adviezen èn"het geven van voorlichting hier
over.
r,,
a.3 - Voortzetting van de studie en het praktijk
onderzoek betreffende het ontwikkelen en ver
beteren van praktijkmethoden en -inrichtingen
voor, ;de bewaring op landbouwbedrijven, alsmede
het uitbrengen van adviezen en het geven van
voorlichting hierover.
a,4 - Proeven zullen worden genomen, waarbij ver
schillende oogstmethoden van tarv/e zullen
worden vergeleken i.v.m. de kwaliteit van het
daarbij gewonnen stro.
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b - Drogen van granen
b.1 - Het onderzoek betreffende de to'e te laten
droogomstandigheden i.v.m-,. kiemeigenschappen, bakkwaliteit en voederkwaliteit zal
worden voortgezet. Ook zal het onderzoek
naar droogsnelheden onder verschillende
omstandigheden worden vervolgd.
b.2 - Nieuwe principes van uitvoering van de dro
ging zullen worden beproefd op semi-technische schaal.
b.J - Het bestuderen van het drogen, zoals dit in
bestaande drogers in de praktijk gebeurt,
zal v/orden voortgezet, teneinde te komen
tot betere controle, meer inzicht en betere
resultaten.
b.4 - Eventuele nieuwe typen drogers zullen in
de praktijk voorden doorgemeten.
b,5 - Studie zal v/orden gemaakt t.a.v. droogpro
blemen, zoals deze zich voordoen op centrale
bedrijven. Adviezen zullen worden verstrekt
en voorlichting zal worden gegeven.
b.6 - Studie zal worden gemaakt t.a.v. droogpro
blemen, zoals deze'zich voordoen op akker
bouwbedrijven. Adviezen zullen worden ver
strekt en voorlichting zal worden gegeven.
b.7 - Het beproeven van nieuwe snelvochtbepalingsapparaten, het maken van nieuwe ijkschalen
etc. (e.e.a. als regel op verzoek van fabri
kanten en/of importeurs) zal worden voort
gezet.
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.2.3 - Laboratorium voor Technologie der L.H.,
Wageningen (Prof, Ritz erna . Bosweg 32e,
tel. 08370-3341)
Direkteur: Prof.Dr.Ir. H.A.LENIGER
- Het Onderzoek naar de'eigenschappen van granu
laire materialen, waaronder granen en zaden,
is nog steeds aan de gang. In het bijzonder
wordt aandacht besteed aan storthoeken, wrij
ving- op wanden, inwendige wrijving, uitstroming uit openingen, stroming en drukking op
wanden uitgeoefend.
- H e t onderzoek inzake warmte-overdracht aan
granulaire materialen wordt eveneens nog voort
gezet.
- Voorbereidingen zijn getroffen voor onder
zoekingen over pneumatische classificatie
(v/indzifting) en pneumatisch transport.

2.4 - Plantenziektenkundige Dienst (P.D.),
Wageningen (Geertjesweg 15»tel.083702741 )
Direkteur: Dr. C.J.BRIEJER
- Adviezen worden verstrekt over de bescherming
van opgeslagen granen tegen voorraadinsekten.
- Het determineren van in de voorraden aangetrof
fen insekten; daarbij aansluitend vfo.rdt in be
paalde gevallen een studie van de levenswijze
gemaakt (Afdeling Diagnostiek).
- Voorlichting over de bestrijding van insekten
(Afdeling Onderzoek Bestrijdingsmiddelen).
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F - KWALITEITSONDERZOEK AAST GRAAN EN GRAANSTRO
'F«1

B e l g i ë

F.1.1 - Centraal Laboratorium (van het Ministerie
van Economische Zaken), Brussel
(Zennestraat 17-A-, tel. 11.77.69)
Direkteurs Ing, E.MAES
'In de loop van i960 zullen de volgende onder
werpen op graangebied op het laboratorium worden
onderzocht.
a - Studie van de bakwaarde der inlandse tarwerassen, gekweekt in de Veredelingsstations
van lieverlee en Gembloers.
b - Samenstelling der wateroplosbare eiwitten van
het meel met verband tot' de bakwaarde.
c - Invloed van beta- en gammastralen op meel.
c.1 - De invloed op de komponenten van het meel :
koolhydraten, eiîfitten, lipiden.

c.2 - De invloed op de bakwaarde.
c.3 - Verbetering van de bakwaarde van nameel.
F.1 .2 - Institut Emile-Gryson (CERIA),
Brussel-Anderlecht (Avenue Emile-Gryson 1,
tel. 2 2 . 4 0 . 7 8 - 2 1 .91. ) Direkteurj Prof. J.M.WIAME
In de afgelopen jaren is een uitgebreide
studie gemaakt van de bouw en de eigenschappen van
de tarwe-eiwitten, in het bijzonder in verband
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met de bakwaarde van de "bloem.
Dit onderzoek werd gesubsidieerd door het
IRSIA en het Comité Belge pour l'étude des Froments
Indigènes et de leur Utilisation (zie onder G,1,1),
Het is thàns afgesloten^ en voor 19.60 staan geen onder
zoekingen met betrekking tot de granen op het pro
gramma.

"F.1.3 - Nationaal Centrum voor Technische Hulp en
Toegepast Onderzoek - CEIfATRA, Antwerpen
(Lange Leemstraat 137, tel. 39.83.91)

Onder-Voorzitter gelast met het wetenschap
pelijk onderzoek: Prof.Ing. E.MAES
Direkteur voor de onderzoekingen (punten
a b en e): Ing, G.PEETERS
De volgende onderwerpen op graangebied zullen
in de loop van i960 worden onderzocht:
a - Studie der toepassingsmogelijkheden van diep
vries in,de bakkerij (1960-1961 - I.W.O.N.L.onderzoek),
b - Onderzoek betreffende de mogelijkheid -om in de
bloem het gehalte aan filth te verminderen
(196O-I96I - I.W.O.H.L.-onderzoek),
c - Automatisatie en praktische proeven - HoogFrequente'bakover,
d - Studie betreffende de mogelijkheid•water-inolie en olie-ir.-water emulsies te bereiden,
door middel van ultra-sonore golven (i960).
e - Studie van de mogelijkheden van een hoogfrequent
veld voor de asbepaling in meel.
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f - Studie "betreffende een snelle deegrijsmethode
en een automatische snelkneder (196O-I96I I.lv.O.W.L. - -onderzoek)
g - Onderzoek betreffende de mogelijkheden van
het droogmalen van tarwe onder zeer hoge gas
druk (i960),
h - Onderzoek betreffende nieuwe konditionneermethoden voor harde tarwe (196O-I961).

R»i«4 - Station de Recherches, de l'Etat, pour
l'Amélioration des Plantes de Grande Cul
ture , Gembloux (Rue du Bordia
tel.

6I.3OO)

Direkteur: Prof. E.LAROSE
Met "betrekking tot het kwaliteitsonderzoek
vermeldt het werkplan voor i960 de volgende acti
viteiten (door Ing, R.LEGROS en Ing. R..BIEMEET),
a - Analyse van de bakkwaliteit in verschillende
generaties van nakomelingen van tarwekruisingen.
b - Onderzoek naar de•brouwkwaliteit van zomer
en wintergerstkruisingen.
c - Beoordeling van de voederwaarde van de na
komelingen van haverkruisingen.
d - Onderzoek naar de verwerkingswaarde van tarwe*
rassen, afkomstig van proefvelden in verschil
lende streken van het land,
e - Onderzoek naar de invloed, die door het ver
mengen van de inlandse tarwe met zogen, kwaliteit-baktarwes op de bakkwaliteit van de
bloem wordt uitgeoefend.
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F.2 - N e d e r l a n d .
F,2.1 - Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek
T.N.0. ( C.I.V~.0.), Utrecht (Catharijnesingel 61, tel. 050-13913)
Direkteur: Dr. C.ENGEL
a-.- Door Dr, J.H. VAN DE KAMER en Dr.Ir. D.H.
NUGTEREN (C.I.V.0., Utrecht) en Dr. H.A.
WEIJERS (Wilhelmina Kinderziekenhuis, Utrecht)
wordt het onderzoek naar de schadelijke werking
van tarwe (rogge, haver, gerst) op de stofwis
seling "bij bepaalde'groepen van patiënten
(coeliakie, myotonia congenita, voedings
stoornissen) voortgezet.
h - Door Dr. A.P. DE GROOT en Drs P.G.C. VAN
STRATUM wordt met behulp van proefdieren onder-.
zoek verricht over de voedingswaarde van graaneiwitten en over de aanvullende waarde van
graaneiwitten voor andere voedingsmiddelen.
Ook wordt de verbetering van de voedingswaarde
van het graaneiwit door toevoeging van amino
zuren (o.a. lysine) bestudeerd.
c - Door dezelfde onderzoekers wordt ook de invloed
van granen op de serumcholesterolspiegel bij
proefdieren bestudeerd. Dit onderzoek is van
belang in verband met het atheroscleroseprobleem.
d - In samenwerking"met het Instituut voor Graan,
Meel en Brood T.N.0. te Wageningen wordt onder
zoek verricht over de houdbaarheid van tarwe
bloem en biscuits van ongebuild meel onder
tropenomstandigheden.
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F.2,2 - Instituut voor Graan, Meel en Brood T.N.O.,
Wageningen (Lawickse Allee 15, tel. 083703146)
Direkteur: Dr, G,L.BERTRAM

a - Methoden van onderzoek
a.1 - Normalisatiewerkzaamheden
Verdere medewerking zal worden verleend aan
de werkzaamheden van Commissie 69 (me
thoden van onderzoek voor granen en graanprodukten) van de Hoofdcommissie voor de •
Normalisatie in Nederland, inzake de nor
malisatie van bepalingsmethoden voor be
standdelen van granen en graanprodukten,
a.2 - Onderzoekingen in internationaal verband
Er zal worden deelgenomen aan de werkzaam
heden van de I.C.C. (international Asso
ciation for Cereal Chemistry), welke onder
meer streeft naar unificatie' van onder
zoekingsmethoden op het gebied der graanchemie.
a.3 - Hardheidsbepaling van het endosperm der
to,rwekorrel
Onderzoek zal worden verricht inzake me
thoden ter beoordeling van de hardheid van
het endosperm der tarwekorrel, als be
langrijk aspect van de maalwaarde.
a.4 - Bakproeven
Onderzoekingen ter verbetering van de
wijze van uitvoering van de brood-, bis
cuit-, cakébakproef e.d. zullen worden
voortgezet.
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a,5 - Diverse analysemethoden
Werkzaamheden, welke verband houden met de
ontwikkeling resp. verbetering van bepalings
methoden voor diverse bestanddelen van
granen en graanprodukten (met name lipiden),
alsmede van bakprodukten en bakkerijhulp
stoffen, zullen worden voortgezet.
b - Graan en meel
b,1 - Verwerkingswaarde van inlandse tarwe
Het onderzoek naar de Y/aarde als grond
stof voor de broodbereiding van in Wederland
verbouwde tarwerassen, alsmede van tarwerassen welke in aanmerking komen om opge
nomen te worden in de Rassenlij'st voor Landboutgewassen, zal worden voortgezet.
b.2 - De betekenis van tarwe-eiwitten en lipiden
voor de bakwaarde
De onderzoekingen inzake de structuur van
tarwe-eiwitten in verband met bakwaarde,
alsmede aangaande de beïnvloeding der bak
waarde door oxyderende en reducerende stof
fen, zullen worden voortgezet.
De betekenis van lipiden voor de bakwaarde
• zal.eveneens nagegaan worden.
b.3 - Onderzoek inzake bleekmiddelen
Met behulp van de ontwikkelde methode ter
bepaling van de witheid van meel, zal het:
onderzoek inzake het effect van bleekmidde
len worden voortgezet.
c - Brood en overige bakwaren
c.1 - Ontwikkeling van nieuwe werkwijzen voor de
bakkerij
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De onderzoekingen met "betrekking tot de
ontwikkeling van nieuwe werkwijzen voor de
"bakkerij, zullen worden voortgezet,
c.2 - Deeg- en broodstructuur
Het onderzoek inzake de voorwaarden voor
het ontstaan van de typische deeg- en
"broodstructuur, zal worden voortgezet.
c.3 - Onderzoek inzake de kruimkleur van "brood
Het effect op de kruimkleur zal worden
nagegaan van de bij het proces der brood
bereiding toegepaste receptuur en werk
wijze
c.4 - Broodaroma
Onderzoekingen zullen worden verricht in
zake de invloed op het broodaroma van bij
het proces der broodbereiding gebruikte
grondstoffen, resp de toegepaste vierkwijze.
c.5 - Onderzoek van nieuwe hulpstoffen
Het onderzoek van nieuwe hulpstoffen ter
verbetering van de kwaliteit van brood
en andere bakwaren zal worden voortgezet,
c.6 - Houdbaarheid
De onderzoekingen inzake verhoging der
houdbaarheid van brood en andere bak
waren zullen worden voortgezet.
F.2,J - Instituut voor de Pluimveeteelt "Het
Spelderholt", Beekbergen (Spelderholt
9 , tel, O 6 7 6 6 - 2 4 1 )
Direkteur: Ir.P.UBBELS

.
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In het kader van het onderzoek naar verbe
tering van de rogge als veevoeder (opgenomen in
het tienjarenplan voor graanonderzoek van de
Stichting Wederlands Graan-Centrum) zal het onder
zoek naar mogelijkheden om de bruikbaarheid vanrogge als hardvoer voor kuikens en legkippen te
verhogen, worden voortgezet.
Het onderzoek zal geschieden onder leiding
van Ir. J.F.HELDER

F.2.4 - Instituut voor Veevoedingsonderzoek "Hoorn",
Hoorn (Keern 25, tel. 02290-4489)
Direkteur; Prof.Drs A.M.FREÎTS
a -Enkele roggemonsters van dezelfde genetische
samenstelling, maar van verschillende her
komst wat bodemtype betreft, zullen-met be
hulp van ratten worden onderzocht op de aan
wezigheid van de voor jonge varkens schade
lijke factor.(Drs G. VAN WIERINGEN")
b - De verteerbaarheid voor herkauwers van gierst
zal met behulp van hamels viorden vastgesteld,
(Dr. IT.D. DIJKSTRA)

F,2.5' - Nederlands Proefstation voor Stroverwer
king,Groningen (Winschoterdiep,tel.
O59OO-29202)
Direkteur: Dr. F.M.MULLER
Het onderzoekprogramma omvat voor 1960s
Ba.1 - Onderzoek van strosoorten
Ba.1.1 - Onderzoek van stro, dat met behulp van
nieuv/e oogstmethöden is verkregen.
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Ba.1.2 - Onderzoek van stro van nieuwe graanrassen.
Ba.1.3 - Onderzoek van riet als grondstof voor
celstof en karton.
Ba.3 - Voortgezet chemrsch onderzoek van stro
Ba.3.1 - Methoden voor de isolering van hemicellulose.
Ba.3.2 - Chemische structuur van strohemicellulose.
Bb.1 - Procédé's voor celstofbereiding
Onderzoekingen over het gebruik van y/ater~
s-tofperoxidé en chloordioxide als bleek
middelen voor strocelstof.
Ca.7 - Eigenschappen van strocelstof
Ca.7.1 - Onderzoek over de neiging tot vergeling
van strocelstof.
Ca.7.2 - Bepaling van de ontsluitingsgraad van
strocelstof.
Ca.7.3 - Invloed van het bleekproces op helderheid,
fluiditeit en sterkte-eigenschappen van
strocelstof.

Cb.3 - Verwerking van kartonstof tot karton
Cb. 3 .1 - Samenstelling van kollerstof, afvalwater
en karton bij de verwerking op de experi
mentele kartonmachine.

Cb,3.2 ~ Invloed van concentratie, temperatuur en
pH op de schuimhoogte van retourwater vän
de vervaardiging van karton uit natronstof.
Cb.3.3 - Vergelijking van de maling van kartonstof
in de laboratorium- en in de semi-technische hollander.
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C"b.3.4 - Houdbaarheid van kartonstof in de vorm van
kokerstof, kollerstof en hollanderstof.

Cb.4 - Vervaardiging van edele kartonsoorten
Invloed van verschillende factoren "bij de
verwerking van natronstof op de experiméntele kartonmachine.
Ch.5 - Eigenschappen van uit stro vervaardigd karton
Cb-.5.1 - Voortgezet onderzoek naar de eigenschappen
van golfpapier uit natronstrostof.
Cb.5.2 - Verhand tussen snelheid van vochtöpneming
en vochtaf'gifte en de relatieve lucht
vochtigheid.
Ch.5.3 - Voortgezet onderzoek naar de invloed van
het vochtgehalte op de sterkte-eigenschap
pen van karton,
Cb.8 - Onderzoek van strokartonafvalwater

•

•

Nader onderzoek van de chemische samenstel
ling van het afvalwater..
Me - Algemene onderzoekingsmethoden
Me.1 - Uitwerking van een snelle, weinig tijd
eisende bepaling van de ontsluitbaarheid
van stro.
Me.2 - Verbetering van methoden voor het chemisch
onderzoek van stro.

Me.3 - Uitwerking van een methode voor de bepaling
van de stijfheid van karton.
• •
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F.2.6 - Station voor Maalderij en Bakkerij,
Wageningen (Binnenhaven 2,tel.083702474)
Direkteur: Ir. J.A.P. SMIT
Voor 1960 staan de volgende v/erkzaamheden met
een-algemeen onderzoekkarakter op het programma:
a - Medewerking aan de Commissie voor Normali
satie van de Beproevingsmethoden voor Granen
en Graanprodukten (Commissie 69 der H.C.ÏÏ.N.).
b - Medewerking aan internationale normalisatie
van onderzoekingsmethoden op het gebied der
graanchemie in het kader van de I.C.C.

F.2,7 - Zoötechnisch Instituut der Rijks Universi
teit, Utrecht (Biltstraat 172, tel. O3O11994)
Direktem-: Prof.Dr. W.H.HIRSCHFELD '
Met behulp van laboratoriumproefdieren wordt
onderzocht, welke factor(en) aansprakelijk is
(zijn) voor de vaak geconstateerde nadelige in- ,
vloed bij voedering van rogge aan jonge varkens
(het optreden van de zogenaamde "branderigheid").
Dit onderzoek heeft speciaal betrekking op het
gebied van aminozuren en B-vitaminen.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Drs. F.Â.
BEETESON.
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G - OBJECTASSOCIATIES

• -

G,1 - B e l g i ë
G.1,1 - Comité Belge pour l'Etude des Froments
Indigènes et de leur Utilisation, Tervueren
(12 Hoogvorstweg-, tei, Brussel 57.30,16)
.Sekretarisî Prof.Ing. M.SOENEN
Het programma van het Comité omvat het bevor
deren (o.a. door middel van subsidies) van de. hier
na genoemde onderzoekingsprojekten. De onderzoekin
gen zelve worden door verschillende instituten en
laboratoria uitgevoerd.
Tengevolge van de ongunstige toestand op eco
nomisch gebied in de Belgische maalderij, die het
Comité grotendeels financiert, zijn .da onderzoekin
gen van technologische aard voorlopig opgeschort.
a - Physisch-chemisch onderzoek
a.1 - Onderzoek naar de aard en de samenstelling
van de tarwe-eiwitten in verband met de bakkwaliteit.
a.2 - Onderzoek aangaande het fractioneren van de
Polypeptiden van het gluten en de kwantita
tieve bepaling van de eindgroepen in verband
met de mechanische eigenschappen van het
gluten. (Zie ook onder F.1,4)
a,3 - Analyse van zetmeelextracten van verschillen
de inlandse meelsoorten met het doel na te
gaan, of verband kan worden gelegd tussen de
viscositeit en andere fysische eigenschappen
enerzijds en de bakwaarde anderzijds.
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b - Technologisch onderzoek
b.1 - Onderzoek naar de maalbàarheid van verschil
lende zomertàrwerassèn. Hierbij zal tevens
worden onderzocht,' óf door middel van een
speciale wijze van conditionering een hetere
scheiding tussen zemel en meelkèrn kan
worden verkregen,
h.2 - Bepaling van het verhand tussen de hoeveel
heid zemelen en kiemen, hekomen volgens de
methode van Pelshenke, en deze bekomen bij
het gewoon industrieel malen.

G.1 ,2 - Technisch en Wetenschappelijk Centrum van
' tie Brouwerij, de Mouterij en aanverwante
Nijverheden (C-.B
Brussel (Grote Markt
10, tel". 11 .35.34) Direkteur: R.HUYGENS
De \rerkzaamheden van het Centrum betreffen
vooral het bevorderen van het onderzoek aangaande
de veredeling van brouwgerst en hop en de technolo
gische verwerking in de-brouwerij, en wel door mid
del van subsidies aan de onderzoekings'insti tuten en
bespreking van de problemen in verschillende werk
groepen,
.
De vraagstukken betreffende de brouwgerst
worden behandeld door het Technisch Comité voor
Brouwgerst en Mout. Hiervan zijn te noemen:
a - Onderzoek naar de eiwitten van de gerst en de mout
Dit onderzoek wordt verricht in het Labo
ratorium voor Biochemie der Katholieke Universi
teit te Leuven, onder leiding van Prof, R.LONTIE
(zie onder F . 1 .4)
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b - Onderzoek naar de enzymvorming en de stofwisselingsprodukten in de gerstkiem
Dit onderzoek wordt verricht in het Labora
torium voor Biochemie van de Rijksuniversiteit
te Gent, onder leiding van Prof«Kr. L.MASSART
(zie onder F.1.3).
c - Analyse van de handelspartijen brouwgerst
De analysebepalingen van de talrijke
monsters brouviTgerst worden op verzoek van het
C.B.M. verricht door de YEBO (zie onder A.1.5).
d - Onderzoek naar de analyse-methoden van mout
Dit onderzoek omvat een vergelijkende stu
die van de resultaten van moutanalysen, verkre
gen bij:.de analysebepalingen van dezelfde serie
moutmonsters door vers.chillen.de brouwerijlaboratoria. Voor dit onderzoek is een afzonderlijke
werkgroep ingesteld.

G.1 .3 - Vereniging voor Brouy/erijonderzoek en
-onderwijs (V.E,B.0.),Zwevezele(Markt 1,
tel. 6IOI5)
Leiding van het onderzoekï
Prof.Ing. L.ISEBAERT
Het onderzoekprogramma voor het jaar i960
omvat t
.
a - Brouwgerstproefvelden op zomergerstrassen
Internationale proefvelden in.het kader
van de : proefvelden van het Barley Committee
van de European Brewery Convention (E.B.C.)
te Proven en te Houtem (Veurne) : rassenproeven
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volgens het 'blokkensysteem van Fisher met -zes
herhalingen en het onderzoek van de moutkwaliteiten en de brouwkwaliteiten.
Rassen; Kenia, Union, Sv. 50/l02, Volla,
Ingrid, Carlsberg II, Delta, Hafnia, Gazelle
b - Bodem- en klimaatproefveld

•

-

Te Proven, in het.kader van de proeven
uitgevoerd door het Barley Committee van de
E.B.C.
Verplichte rassen: Kenia, Proctor, Haisa II
Bladlengtemetingen, klimatologische waarne
mingen, moutkwaliteiten,
c - :Iek tare nve1den
Te De Moeren, Proven en Houten (Veurne)
Rassens. Ingrid, Carlsberg II, Union, Delta,
Gazelle.
Landbouwkundige eigenschappen, industriële
mout- en brouwproeven, bierbeoordeling.
d - Vifaarnerningsvelden
Te Proven.en te Houtem (Veurne) met de
variëtéitenj Proctor, Wordgaarden 116,.
Pallas. Landbouwkundige eigenschappen, mout
en brouwkwaliteiten,
e - Bemestingsproeven op Kenia
• (in samenwerking met het Centrum voor Toege
paste Physico-chemie te Gent).
De proeven zijn aangelegd te Proven
volgens het blokkensysteem met 4 herhalingen.
Er worden tien verschillende behandelingen
toegepast. De graanopbrengsten, de minerale
samenstelling, de mout- en brouwkwaliteiten
worden bepaald.
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f - Statistiek van de gerstoogst
Bepaling van de kwaliteit van de oogst
door analyse en keuring van de gerst uit de
verschillende gewesten van 'het land,
g - Kafonderzoek
Invloed van'het gerstkaf op de smaakeigenschappen, de colloïdale stabiliteit en .de
schuimhoudendhßid van het "bier, in samenwerking
met Drs B^D„ HARTONG en het Brewing. IndustryResearch Foundation, Kwalitatieve en kwantita
tieve studie van de kafb.estanddelen.
h - Studie van verschillende factoren hij het
weken en het_kiemen
h.1 - factoren van invloed tijdens het weken:
- invloed van de variëteit op de waterop
name (zweivermogen)
- invloed van de temperatuur op de weekduur,
de koolzuurvorming, de pH van het midden,
de alkohol- enestervoriaing,
- het gebruik van tensio-actieve stoffen
- het gebruik van alkali
h.2 - factoren van invloed tijdens het kiemenj
- invloed van de verhouding zuurstof/koolzuur
op het metabolisme van de kieming
- invloed van minerale en organische zuren
i - Enzymenstudie
Een onderzoek wordt uitgevoerd naar het
enzymengehalte en de enzymenontwikkeling in
brouwgerst gedurende het mouten. Hierbij wordt
de invloed van temperatuur, zuurstof en kool
zuur op de ontwikkeling van de enzymen nagegaan.
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In het bijzonder worden de amylasen,. de cellulase, de hemicellulase en de proteolytische
enzymen "bestudeerd.
j - Studie ,yan d'e aminozuren'
Aanwezigheid in de gerst in verband met
de variëteit, evolutie gedurende het kiemen in
verhand met 8b.
k - Onderzoek van het vochtgehalte van de gerst
in verhand met de oogstmethode
Het vochtgehalte van de gerst geoogst
met de zelfbinder en met de maaidorser zal
worden bepaald en het geschikte uur voor het
maaidorsen zal worden nagegaan.
1 - Bewaring van brouwgerst
Studie van de bewaring van gerst in ver
band met de temperatuur en het vochtgehalte
in samenwerking met ïT.I.B.E.M., het Droogtechnisch Laboratorium, Centraal Bureau, het
Centre d'Etudes et d'Expérimentation de
Machinisme Agricole, de Ecole Française de
Meunerie.
• m - Minerale samenstelling van de gerst
(in verband met de onder 5 vermelde bemestingsproeven)
Het gehalte aan mineralen in gerst, mout en
wort wordt onderzocht.
n - Kiemvertraging
Het nagaan van de optredende kiemvertra
ging bij de gekweekte gersten en het nagaan
van de rassenverschillen op dit gebied.
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G.2 - Ne derl and
G.2.1 - Nationaal Instituut'voor Brouwgerst, Mout
en Bier T.N.O. (N.I.B.E.M#), RotterdamZuid (Polderstraat 10, tel, -Q1..0 —1 7655)
Direkteur: Dr. H. TAN VELDHUIZEN
G.2.1.1, - Afd, NaC'oBrouw
(N,1) - Zomergerstrassenproefvelden
Te Kats en Bruinisse, mede als onderdeel van
het ¥/erkprogramma van het Barley Committee van
de European Brewery Convention (E.B.C.) Fisherblock method, 6 herhalingen per ras.
Landbouwkundige- en mouttechnische waarnemin
gen. Het -rassensortiment is opgemaakt op de
januari-vergadering van de Agrarische Advies
Commissie.
(N,2) - Bodem- en klimaatproefveld
Te Kats (eveneens als onderdeel van het werkpro
gramma van het E.B.C. Barley Committee), Waar
schijnlijk 3 rassen. Bladlengtemetingen (ir,
V/ILTEN), klimatologische waarnemingen (in samen
werking met K.N.M.I.), vermoutingseigenschappen (gerstanalyse en onderzoek in proefmouterij
(N,4) - Ha«,-proefvelden
Op twee verschillende plaatsen in het Z.W.-klei
gebied en op één plaats in Zuid-Limburg, aan te
leggen met tenminste 1 ha Balder en tenminste
2 ha van de rassen Delta en MGH 55045« Be op
brengst zal worden vermouten en verbrouwen.
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N.6) - Kwekersstammenproefveld
Te Bruinisse met hetzelfde doel (onderzoek van
nieuwe Nederlandse kweekprodukten) als het
vorige jaar.
N.7) - Beschaduwingsproeven
Door beschaduwingsproeven bij zomergerst zal
worden getracht de invloed, welke het licht
heeft op de morfologische ontwikkeling van het
gewas, de opbrengst en de kwaliteit, te onder
zoeken.
N.9) - Onderzoek naar herkenningskenmerken
Aan de gerstkorrels van een aantal nieuwe
rassen als Ingrid, Delta en MGH 55045«
N.10) - Onderzoek naar erfelijkheid van brouweigenschappen
Dit onderzoek zal worden verricht aan kruisingen
van brouwgerstrassen met niet brouwgerstrassen,
5T.12) - Proefmoüterij-onderzoek
a) zie nrs 1, 2, 4? 6 en 10;
b) voortzetting van het onderzoek naar de
brouwwaarde.van nieuwe kruisingen van gerst
aan zeer kleine monsters;
c) onderzoek van monsters van brouwgerstrassen
uit gebiedeii, waar tot nu toe geen brouwgerst werd verbouwd (Betuwe, Friesland);
d) vergelijking met buitenlandse proefmouterijen (maandelijks onderzoek van eenzelfde
monster Haisa);
e) voortzetting onderzoek van praktische toe
passing van het gebruik van gibberellinezuur-derivaten in de mouterij.

- 86 -

(ïï.14) - Voortzetting van het onderzoek naar .de
mogelijkheid de kiemvertraging op te
heffen
Getracht zal worden de kiemvertraging op te
heffen door beluchting van opgeslagen gerst
met lucht, die sporen zwavelwaterstof bev-at.
Voorts zal een onderzoek naar de invloed
van gibberellinezuuj?-derivaten op de kiem
vertraging worden uitgevoerd.
(N.15) - Onderzoek naar de snelheid van water
opneming
Dit onderzoek zal worden verricht bij het
weken van eenzelfde partij brouwgerst bij
verschillend uitgangsvochtgehalte.
(N.16) - Proefvelden met late extra stikstofbe
mesting
Onderzoek naar de invloed van late extra
stikstofbemesting op zeekleigronden bij ver
schillende beginstikstofgiften op opbrengst
en kwaliteit van brouwgerst.
N.B.s Het landbouwkundig onderzoek wordt ver
richt door Ir. v/.WILTEPT; het technologische
onderzoek door de heer J.COENRADIE,
G.2.1.2 - Afd. Mout_en Bier
(M. 3) - Vergelijkend onderzoek naar vetgehalte
en vetsamenstelling
In mais en mout en de invloed ervan op het
bierschuim.
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(M.8) - E..E.C.- Analyse Commissie

"

- '

Onderzoek van analysemethoden van gerst (kafge
halte, Bishop's methode voor bepaling van on
oplosbare koolhydraten), mout, hop en bier voor
opneming in "Analytica".
Onderzoek van methoden ter bepaling van het
fijn/grof schrootext-ract-verschil in mout.
Voortzetting van onderzoek naar methoden ter
bepaling van het extractgehalte van mout aan,
kleine monsters (ca, 10'g).
Bepaling van het gehalte aan oplosbare koolhy
draten in gerst.(M,9) - Groep van ïïederlandse Brouwerijscheikun
digen
Deelneming aan het werkprogramma van verschil
lende werkgroepen..
(M.1O) ~ Rijping van de gerst
Onderzoek naar de chemische veranderingen in
de gerstkorrel gedurende het rijpen en de in
vloed daarvan op het moutproces.
(M.11) -Gerstkaf
Onderzoek van het kaf van zomergerst van ver
schillende herkomst op testinezuur- en kiezelzuurgehalte.
N.B.; Het onderzoek van deze afdeling wordt ver
richt door Mej, Dia« J.J.M.LTJYKX en de heer
J.COENRADIE
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G.2,2 - Wederlands Graan-Centrum (N.G.C.), •
Y/ageningen (Duivandaal 10, Postbus 47,
tel. 08370-3600)
"Sekretaris-Deskundiges Dr. S.BROEKHUIZEN
In het kader van de doelstelling omvat het
werkplan voor 1960 het "bevorderen van de hierna
genoemde onderzoekingen.
a - Ecologisch onderzoek
a.1 - Onderzoek naar de invloed van ecologische
factoren (klimaat, "bodem, .cultuur) op de
ontwikkeling en de kwaliteit van granen.
a.2 - Bevordering van oogstanalytisch onderzoek.
a,3 - De vegetatieve groei in afhankelijkheid van
temperatuur en licht.^Dit probleem is opge
nomen in het tienjarenplan voor graanonderzoek (projekt 0.6)5 het onderzoek wordt
uitgevoerd door het I.B.S.
a.4 - Onderzoek aangaande het mikroklima,at in
• graangewassen.
a.5 - Het afrijpen van de granen.
Dit probleem is opgenomen in het tienjaren
plan voor graanonderzoek (projekt C.5)j
het onderzoek geschiedt door het I.B.S.
a.6 - Samenstelling van een landbouwkundige klimaatatlas voor de graangewassen.
;.
b - Rassenonderzoek en_veredeling
b,1 - Het, op basis van onze geniteurskennis, rea
liseren van een groot kruisingsprogramma en
de bewerking hiervan.
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Dit projekt is opgenomen in het tienjaren
plan voor graanonderzoek (Projekt A.1); het
wordt uitgevoerd door' de Stichting voor
Plantenveredeling.
b.2 - Bevordering van het kouderesistentie-onderzoek van kwekersmonsters. Dit onderzoek v/ordt
thans uitgevoerd door de S.V.P., die hiertofe
over een modern geoutilleerde apparatuur be
schikt»
b.3 -;Resistentie-onderzoek in verband met de in
vloed van temperatuur en daglengte tijdens
de voorjaarsontwikkeling.
Dit probleem.is opgenomen in het tienjaren
plan voor graanonderzoek (projekt A.2).
b,4 - Het probleem van de hitteresistentie.
Ook dit is opgenomen in het tienjarenplanvoor graanonderzoek (projekt C.3); het on
derzoek wordt uitgevoerd door het I.B.S.
b.5 - -Resistentie 'tegen overmatige neerslag
Eveneens opgenomen in het tienjarenplan voor
graanonderzoek (projekt 0.4)5 he-t onderzoek
wordt eveneens door het I.B.S. verricht.
b,6 - Schotresistentie-onderzoek
Dit probleem is' opgenomen in het -tienjaren
plan voor graanonderzoek (projekt A.4)? het
onderzoek wordt verricht door het I.V.R.O.
en door het Instituut voor Graan, Meel en
Brood T.ÎT.O.
b.7 - Droogte-resistentie
b.8 - Morfologisch type-onderzoek van graanrassen
in verschillende klimaatgebieden

- 90 Wenselijk is een onderzoek naar de morfolo
gische eigenschappen in verband met het type
van de graanrassen in verschillende klimaatgebieden.' Dergelijk onderzoek is van grote
betekenis, omdat deze kennis onontbeerlijk
is voor het begrijpen van de- opbrengststruc
tuur der graangewassen»
b,9 - Souplesse-onderzoek
Voor de verbreiding van een graanras is van
veel belang de mate, waarin het ras zich
aan extreme klimatologische omstandigheden
kan aanpassen. Het is daarom van belang na
te gaan, op welke wijze de souplesse van
een ras kan worden bepaald (o.a. welke
proefveldtechniek voor dit doel moet ?;orden
toegepast).

b.10- Bestudering van de mogelijkheden voor experi
menteel onderzoek met betrekking tot de pro
blemen van de klimaatresistentie.
N.B.s De onder a,3 t/m a.5 en onder b.2 t/m b.10 ,
genoemde problemen vormen mede het werkplan
van de "Werkgroep voor Klimaatresistentieonderzoek" van het I.G.C,

c - Graanziekten
c,1 Gele roest bij tarure (en gerst)
Bevordering van onderzoek naar de biologie,
de epidemiologie en de. bestrijdingsmogelijkheden van gele roest bij tarwe (en gerst).
Dit vraagstuk is opgenomen in het tienjarenplan
voor graanonderzoek (projekt E.2); het onderz'oek
wordt verricht door het Laboratorium voor Phypathologie der L.H. in samenwerking met het
I.P.0. enerzijds en door de P.D. anderzijds.
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Bevordering van onderzoek aangaande het
optreden van zgn. afrijpingsziekten (o.a.
Septoria en Fusarium) en in verband hier, mede van onderzoek aangaande de bestrij. . . . ding resp. de verbetering der resistentie
d.m.v. veredeling.
c,3 - Bevordering van het onderzoek naar de voetziekten,
c.4 - Bevordering van het onderzoek naar dierlijke
plagen bij granen (zie ook onder C.2.1,
C.2.3 en C.2.6).
N.B.: De onder c.1 t/m c.4 genoemde problemen
vormen mede het v/erkplan van de "Werkgroep
Gr&anziekten" van het lî.G.C.
d - Kwaliteitsonderzoek in verband met de verede
ling
d.1 - Verbetering van het bakwaardeniveau der in
Nederland verbouwde tarwe.
Dit probleem is als projekt A.3 opgenomen
in het tienjarenplan voor graanonderzoek en
omvat o.a. de volgende asp.ecten:
d.1,1 - verbetering van het bakwaardeniveau van
tarwe in het leader van het door de S.V.P,
uit te voeren kruisingsprogramma;
d.1.2 - het uitwerken van een methode ter bepaling
van de bakwaarde aan de hand van zeer
kleine monsters tarwe; dit onderzoek wordt
.verricht door het Instituut voor Graan,
Meel en Brood T.N.O.;
d.1.3 - bevordering van oriënterend bakwaardeonderzoek van kwekersmonsters, teneinde
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de belangstelling der kweekbedrijven voor
"beter bakkende tarwerassen te stimuleren?
d.1.4 - vaststelling van het bakwaardeniveau van de
in Nederland verbouwde tarwerassen. Dit
onderzoek? dat eveneens, door het I.G.M.B,
wordt verricht,, dient tevens .voor het vast
stellen van het in de Rassenlijst te ver
melden bakkwaliteitscijfer,
d.2 - Schot-onderzoek
Bevordering van fundamenteel onderzoek met
betrekking tot het optreden van schot bij
tarwe in verband met het hierdoor veroor
zaakte kwaliteitsbederf (zie ook onder '
b.6). Hiertoe behoort ook het nagaan van de
invloed van latent (onzichtbaar) schot op
de korrelkwaliteit, in het bijzonder op de
bakwaarde.
• •
d.3 - De verwerkingswaarde van roggerassen
d.3.1 - In samenwerking met de S.V.P., het I.CJ.M.B.,
het Station voor Maalderij en Bakkerij en
het bedrijfsleven zal aandacht worden ge
schonken aan de bakwaarde van roggerassen,
in het bijzonder van de te'traploïde rogge.
d.3.2 - In samenwerking met het îled. Proefstatio'n
• •
voor Stroverwerking en het bedrijfsleven
zal aandacht worden geschonken aan de ver
werkingswaarde van het stro voor de-papier
en celstofindustrie.
e - Kwaliteitsonderzoek in_verband met §e_teelt
e.1 - De invloed van een-late stikstofgift bij
tarwe en rogge op eiwitgehalte en -kwaliteit
van de korrel.
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In samenwerking met het I.B.S. en de ver
werkende industrie zal.het onderzoek naar
een gunstige "beïnvloeding van de eiwitkwaliteit in tarwekorrels door middel van
late stikstofbemesting (b.v. tijdens de
bloei van de tarwe) worden voortgezet.
e.2 - Bevordering van. onderzoek naar de invloed van
onkruid-bestrijdingsmiddelen op de kwaliteit
van tarwe en rogge.
e.3 - -Het. probleem van de strostevigheid
Bevordering van onderzoek" aangaande het
probleem van legering en strostevigheid
(opgenomen in "het tienjarenplan voor'
graanonderzoek (projekt C.1)); het is. in
onderzoek genomen door het I.B.S.,
e.4 - De invloed van de zuurgraad op- de ontwikke
ling der granen
Dit probleem is opgenomen in het tien
jarenplan voor graanonderzoek (projekt
C.2); het onderzoek wordt verricht door
het I.B.S. in samenwerking met het I.B.
f - Kwaliteitsonderzoek in verband met oogsten,
drôgën^ën'ôpslâg
f.1 - Aandacht zal worden geschonken aan. de verdere
ontwikkeling van de graanoogstmethoden
(ma.aidorsen, zwadmaaien, e.d,), speciaal
in verband met de kwaliteit.
f,2 - De toepassing,van verbeterdeophokmethoden
bij het op het veld drogen van het. gemaai
de graan zal zoveel mogelijk worden bevor
derd.
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f.5 - Kunstmatige verlaging van het vochtgehalte
in graan vóór de oogst
In samenwerking met het I.B.S. en het
I.L.R. zal worden nagegaan, welke resul
taten met deze methodiek hij tarwe en rogge
kunnen worden "bereikt en of de methode in
de praktijk uitvoerbaar en rendabel is. •
N.B.» De onder f.1 t/m f.>3 genoemde problemen
vormen mede het werkplan van de "Werkgroep
Oogstmethoden" van het N.G.C.
g - Kwaliteitsonderzoek in verband met het verbruik
g.1 - Organoleptisch onderzoek van tarwerassen
Aandacht zal worden geschonken aan het
organoleptische onderzoek van tarweras
sen, speciaal in verband met de betekenis
van de smaak van de tarwe, bij de verwer
king tot ongebuild meel en biscuitbloem.
Hiertoe zal de medewerking worden gevraagd
van de Afd. Voedingsonderzoek vaïi het
I.B.S. en het I.G.M.B.
g.2 - Verbetering van de rogge als veevoeder
Dit probleem is opgenomen in het tien
jarenplan voor graanonderzoek (projekt
B); het onderzoek wordt door verschillende
instituten op het gebied van vee- en pluim
veevoeding uitgevoerd, in nauw contact met
de "Werkgroep voor de Verbetering van
Rogge als Veevoeder" van het N.G.C.

- 95 VERKLARING VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN.
C.B,M.

- Technisch en Wetenschappelijk
Centrum van de Brouwerij, de Mou
terij en aanverwante Nijverheden

CENATRA

- Centre National d'Assistance Tech
nique et de Recherche Appliquée"

CERIA

- Centre d'Enseignement et de Recher
ches des Industries' alimentaires
(-= C.O.O.V.)

ch

- chilisalpeter

C.I.V.O,

- Centraal Instituut voor Voedings
onderzoek

COCOBRO

- Stichting voor Coördinatie van
Cultuur en Onderzoek van Brood
graan (thans Ned. Graan-Centrum)

C.O.O.V,

~ Centrum voor Onderricht en Opzoe
kingen der Voedingsbedrijven
(= CERIA)

DNOC

- 3,5-dinitro-ortho-cresol (=• on-kruidbestrijdingsmiddel)

E.B.C »

- European Brewery Convention

H.C.N.N,

- Hoofdcommissie voor de Normalisa
tie in Nederland

I.B.

- Instituut voor Bodemvruchtbaar
heid

I.B.S, '

- Instituut voor Biologisch en Schei
kundig Onderzoek van Landbouwge
wassen

I.B.V.L,

•- Instituut voor Bewaring en Ver
werking aran Landbouwprodukten
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I.C.C.
-

.

InternationaX IssocïaTtion-for Cereal
Chemistry^ Internationale Gesellschaft für Getreidechemie
' ' '

I.G.M.B'.

- Instituut voor Graan, Meel en Brood
T.N.0.. . ,

I.L.R/

- Instituut voor Landbouwtechniek en
Rationalisatie

I.P.O.

- Instituut voor Plantenziektenkundig
Onderzoek.

IRSIA

- Institut pour l'Encouragement de la
Recherche Scientifique dans l'Indus
trie et l'Agriculture (=IW0Ni)• •

I.V.R.0.

- Instituut voor Rassenonderzoek van
Landbouwgewassen

IWONL

- Instituut tot Aanmoediging van het
Wetenschappelijk Onderzoek in Nijver
heid en Landbouw (= IRSIA)'
' '

kas

- kalkammonsalpeter

IC.N.M.I.

- Kóninklijk Nederlands Meteorologisch
• Instituut

ks

- kalksalpeter

L.E.I.

- Landbouw-Econoinisch- Instituut

L.H.

- Landbowhogeschool

MCPA

- 2-methyl-4-chloorphenoxyazi jnz-uu-r
(= onkruidbestrijdingsmiddel)
_ 2-(2-nGthyl-4-chloorphenoxy). propionzuur (= onkruidbestrijdingsmiddel)

LICPP

...

NaCoBrouw

- Nationaal Comité voor Brouwgerst
'(afdeling van het N.I.B.E.M.)

N.A.K.

- Nederlands Algemene Keuringsdienst voor
landbouwzaden en aardappelpootgoed
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NDALTP

~ Belgische Nationale Dienst voor de
Afzet van Land- en Tuinbouwprodukten
(= ONDAH)

N.G.C,

- Nederlands Graan-Centrum

N.I.B.E.M.

- Nationaal Instituut voor Brouwgerst,
Mout en Bier T.N.O.

N.O.P,

- Noordoostpolder

ONDAH

- Office National des Débouchés
agricoles et horticoles (= NDALTP)

P.A.W,

- Proefstation voor de Akker- en
Weidet)ouw

P.D.

- Plantenziektenkundige Dienst

R.U.

~ Rijksuniversiteit

S.Y.P.

- Stichting voor Plantenveredeling

TBA

- trichloorbenzoëzuur (= onkruidbe
strijdingsmiddel)

T«'H.

- Technische Hogeschool

T.N.O.

- Toegepast Natuurwetenschappelijk
Onderzoek

T.P.D,

- Technisch-Physische Dienst T.N.O,T.H.

V.E.B.O.

- Vereniging voor Brouwerijonderzoek
en -onderwijs

Y.I.B,

- Stichting Voedsel In- en Verkoop
bureau

2,4-D

- 2,4-dichloorphenoxyazijnzuur (= on
kruidbestrijdingsmiddel)

fas

- fosfaatammonsalpeter

