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Voorwoord
Het onderzoek in dit rapport is uitgevoerd door Edwin Nuijten van het LBI en Ad Toussaint van de
NAK, met ondersteuning van Kees van Ettekoven van Naktuinbouw en is met name gefinancierd
door de Raad voor Plantenrassen. Daarnaast zijn resultaten gebruikt uit het onderzoek van de
projecten Divers en Dichtbij en het project getiteld ‘Making the results of evolutionary breeding in
spring wheat functional for farmers, using a chain perspective’. Het onderzoek was niet mogelijk
geweest zonder de actieve betrokken van de telers Herman Menkveld, Lizelore Vos, Louis Dolmans,
Jan Nijmeijer, Maatschap Overesch, Kees Steendijk en Dennie Bosman. Hopelijk kan dit rapport een
bijdrage leveren aan het vormgeven van een werkbare en concrete wet- en regelgeving met
betrekking tot heterogeen materiaal.
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Samenvatting
Bepaalde (met name biologische) telers willen graag populaties van tarwe gebruiken in plaats van
uniforme rassen. Populaties hebben een hoger bufferend vermogen en betere opbrengststabiliteit
door hun hogere mate van genetische diversiteit. Dit is met name belangrijk voor biologische telers
omdat zij hun teelt minder kunnen sturen in vergelijking met gangbare telers. Met het EU
experiment, dat per 1 maart 2014 van kracht is geworden, is een mogelijkheid geboden om dit ook
uit te voeren.
Het project sluit aan bij het EU-experiment om de EU-regelgeving met betrekking tot heterogeen
materiaal (artikel 14.3 ) nader in te vullen. Om de regelgeving goed werkbaar te maken is het
belangrijk dat de regelgeving goed aansluit bij de boerenpraktijk, het registratiesysteem en de
keuring. Het doel van dit project is om aan de hand van het EU experiment na te gaan hoe
populaties in de toekomst kunnen worden verhandeld, en nadere criteria worden vastgesteld voor
eventuele registratie van het materiaal. Dit betekent een zodanige invulling van de regelgeving
zodat boeren hiermee kunnen werken, cq een lage-kosten model. De invulling moet tevens zodanig
zijn dat die die voorkomt dat deze regelgeving oneigenlijk gebruikt kan worden door
veredelingsbedrijven.
De gebruikte methode is actie-onderzoek. In gezamenlijkheid (NAK, NAK tuinbouw, telers en LBI) is
gedurende het seizoen van 2014 besproken hoe het onderzoek precies uit te voeren. Gezamenlijk
is een aantal scenario’s besproken die realistisch en uitvoerbaar zijn voor zowel telers als de NAK.
Een belangrijk aspect hiervan is dat de populaties goed beschreven en onderscheidbaar zijn. In
2015 is het onderzoek op vergelijkbare manier uitgevoerd om te kijken of de scenario’s besproken
in 2014 uitvoerbaar zijn. Uitgangspunt hierbij was vooral om uit te gaan van de situatie dat in
eerste instantie telers hun eigen zaaizaad vermeerderen met als doel aanpassing aan eigen bedrijf
te bevorderen, en in pas in tweede instantie zaaizaad kopen.
De twee populaties die gebruikt zijn voor dit onderzoek zijn door de veredelaar Hartmut Spiess van
Dottenfelderhof in Duitsland ontwikkeld, met als doel goed opbrengst, opbrengst-stabiliteit,
geschiktheid voor biologische teelt en goede bakkwaliteit. In 2014 zijn twee zomertarwepopulaties
door 7 biologische telers gezaaid en in 2015 zijn de populaties door 6 telers gezaaid. Bij de telers
zijn de populaties beschreven voor een aantal gebruikswaarden en in beide jaren zijn
bakparameters gemeten bakproeven gedaan.
Van de populaties uitgezaaid door de telers zijn in het daaropvolgende jaar monsters genomen
door de NAK en vergeleken met de oorspronkelijke populaties in een proefveld in Tollebeek van de
NAK. In 2016 zijn ook van een derde populatie monsters genomen uit twee proefvelden bij de
telers Menkveld en Vos.
In de praktijk moet blijken of de protocollen die beschreven zijn werkbaar zijn, en in hoeverre ze
aangepast moeten worden. Dit geldt met name voor de beschrijving. Voor het beschrijven van
populaties is besloten dat gebruikswaarden beter geschikt lijken dan morfologische eigenschappen.
Echter, de twee populaties verschilden in 2015 wel, maar in 2014 niet van elkaar voor de gemeten
gebruikswaarden. Verschillen in gebruikswaarden lijken seizoen afhankelijk. De twee populaties
verschilden in beide jaren wel qua morfologische kenmerken. Echter, uit de vergelijken blijkt ook
dat standplaats kan een groot effect hebben op het uiterlijk van de populaties, en op het verloop
van de morfologie. Dit kan verschillen per populatie. Bij de ene populatie is dit sneller zichtbaar dan
bij een andere populatie. De populaties lijken dus te verschillen in stabiliteit.
Een andere vraag die beantwoord moet worden is hoeveel populaties wenselijk of nodig zijn. De
geteste populaties 1 en 2 verschilden van elkaar, maar waren qua gebruikskenmerken toch ook
redelijk vergelijkbaar. Het is te beargumenteren dat voor de praktijk een keuze gemaakt moet
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worden uit de twee populaties. Uit de proeven bleek ook dat de populaties goed te telen waren in
het oosten, met ook goede bakkwaliteit. Echter in de praktijk op de zeeklei bij de telers in Zeeland
en de Noordoostpolder kwamen ze niet goed mee. Deels kan dit verklaard worden door de gele
roestjaren 2014 en 2015. Echter dit geeft ook aan dat voor deze telers andere type populaties
nodig zijn. Mogelijk kunnen dergelijke nieuwe populaties wel duidelijk te onderscheiden zijn op
gebruikskenmerken ten opzichte van de geteste populaties in dit onderzoek.
Vanaf 2016 hebben de telers Dolmans, Menkveld en Vos jaarlijks percelen met populaties gezaaid,
met lokale afzet. Van 2016 tot en met 2018 was de ziektedruk relatief laag/gemiddeld en waren er
geen problemen met de teelt. Hieruit blijkt dat de teelt van populaties voor sommige telers
duidelijke meerwaarde heeft.
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Summary
Certain organic farmers prefer to work with composite cross populations (CCPs, also called
heterogeneous material) instead of uniform varieties. Populations have the advantage of better
yield stability and buffering capacity to adverse conditions. With the EU experiment that started in
March 2014, an opportunity arose to work on a possible set up for seed quality regulation with
regards to the marketing of seed of CCPs. Because of the heterogeneity of the material, the
standard DUS protocol cannot be applied, and a question was whether traits for VCU could be used
in order to distinguish the populations.
In 2014, two CCPs were tested on 7 organic farms in the Netherlands. At the same time, a project
started with Naktuinbouw (Dutch examining office) and NAK to see how the populations could be
registered, and what sort of rules could be used in order to distinguish the varieties. Point of
departure was that two scenarios should be able to co-exist: one scenario being the regular
marketing of seed and the second scenario that farmers use their own seed for sowing, and under
certain conditions, farmers could buy seed from neighbouring farmers in case of harvest failure. In
that case, it would be important for farmers to be sure that they bought seed from the right
population. For this project two CCPs developed by Hartmut Spiess from Dottenfelderhof were
used. These CCPs were tested in the Netherlands from 2011 to 2013 and seemed promising in
yield, baking quality and with reasonable disease resistance.
For the regular marketing of seeds, the regular protocols for field surveys and seed quality can be
applied. In case of ad hoc selling among farmers, the sale usually takes place after harvest, and no
field survey is possible anymore. An alternative to make sure that farmers buy the right population
a good system of track and trace needs to be organised, including labelling of seed and fields.
Being able to distinguish the populations will help traceability. As the populations are very diverse,
the aim was to use VCU traits to describe the populations. The following traits were used to
describe the two populations: Yield, plant height, lodging tolerance, disease resistance, tillering,
baking quality (protein content, Zeleny sedimentation, percentage of wet gluten, and baking test).
Three potential morphological traits for description were identified: the colour of the ears at
flowering stage (green or grey), the colour of the ears when ripe, and presence of awns.
Under trial conditions from 2011 to 2013, the populations performed clearly different, and the
expectation was that the CCPs would be distinguishable in farmer fields. However, this appeared
not always to be the case. A particular issue was that in some fields the two tested populations
looked more similar to each other than in other fields. From each of the two populations, samples
of the harvests from the seven farms were collected by NAK to compare at their station in the
consecutive season. It appeared that from one population the progenies had changed in different
ways, and from the other population only in minor ways. This comparison was conducted in two
consecutive seasons (2015 and 2016) with similar outcomes. The implication is that some
populations seem more stable in their appearance than other populations.
The seasons of 2014 and 2015 were years with very high yellow rust pressure, particularly in the
areas were wheat was commonly cultivated, and in those regions the tested populations clearly did
not perform well. The result was that upscaling of the experiment was not possible. However,
some farmers continued cultivation of the populations and for them diversity was clearly an added
value. In 2017 and 2018, the LBI has been testing new populations developed Hartmut Spiess, with
better disease resistance, and there may be opportunities for scaling up the experiment.
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1 Inleiding
Bepaalde (met name biologische) telers willen graag populaties van tarwe gebruiken in plaats van
uniforme rassen. Populaties hebben een hoger bufferend vermogen en betere opbrengststabiliteit
door hun hogere mate van genetische diversiteit. Dit is met name belangrijk voor biologische telers
omdat zij hun teelt minder kunnen sturen in vergelijking met gangbare telers. Onder de huidige
regels is het niet mogelijk om populaties (heterogeen materiaal) te verhandelen binnen de EU. Er
kunnen alleen rassen worden toegelaten die voldoen aan de eisen voor onderscheidbaarheid,
homogeniteit en bestendigheid. Pas dan kan een ras worden ingeschreven op de Europese
rassenlijst en als ‘zaaizaad’ verhandeld worden. Een populatie kan nooit aan deze eisen voldoen en
past niet in de regelgeving en kan dus niet worden verhandeld. Om dit hiaat in te vullen is de
Europese Unie een tijdelijk experiment gestart (2014-2020) waarin onderzoek gedaan wordt naar
werkbare erkenningsvorm voor populaties van tarwe, gerst, haver en maïs met als doel het
mogelijk te maken, dat dit heterogene materiaal in de handel kan worden gebracht.
Met het EU experiment, dat per 1 maart 2014 van kracht is geworden, is een mogelijkheid geboden
om populaties te verhandelen. Immers, zonder concrete invulling van de regelgeving zouden deze
telers illegaal werken. De urgentie is hoog. Een aantal telers wil graag populaties telen. Er is een
bakkerij die de oogst graag wil verwerken in brood. De populaties, tot nu in veldproeven getest, zijn
veelbelovend. Er is dus dringend behoefte aan regelgeving.
In 2013 is deze situatie besproken met medewerkers van NAK en Naktuinbouw. Gezamenlijk is een
eerste opzet van een invulling van deze regelgeving besproken. Van belang hierbij is dat voor de
Raad voor plantenrassen duidelijk is aan welke criteria populaties moeten voldoen, en dat deze
regelgeving niet gebruikt kan worden voor het aanmelden van onzuivere rassen. Een goed en
werkbare opzet voor de regelgeving is belangrijk.

Doel
Het project sluit aan bij het EU-experiment om de EU-regelgeving met betrekking tot heterogeen
materiaal (artikel 14.3 ) nader in te vullen. Om de regelgeving goed werkbaar te maken is het
belangrijk dat de regelgeving goed aansluit bij de boerenpraktijk, het registratiesysteem en de
keuring. Het doel van dit project is om aan de hand van het EU experiment na te gaan hoe
populaties in de toekomst kunnen worden verhandeld, en nadere criteria worden vastgesteld voor
eventuele registratie van het materiaal. Dit betekent een zodanige invulling van de regelgeving
zodat boeren hiermee kunnen werken, cq een lage-kosten model. De invulling moet tevens zodanig
zijn dat die die voorkomt dat deze regelgeving oneigenlijk gebruikt kan worden door
veredelingsbedrijven.
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2 Uitvoering en methoden
De gebruikte methode is actie-onderzoek. In gezamenlijkheid (NAK, NAK tuinbouw, telers en LBI) is
gedurende het seizoen van 2014 besproken hoe het onderzoek precies uit te voeren. Gezamenlijk
is een aantal scenario’s besproken die realistisch en uitvoerbaar zijn voor zowel telers als de NAK.
Een belangrijk aspect hiervan is dat de populaties goed beschreven en onderscheidbaar zijn. In
2015 is het onderzoek op vergelijkbare manier uitgevoerd om te kijken of de scenario’s besproken
in 2014 uitvoerbaar zijn. Uitgangspunt hierbij was vooral om uit te gaan van de situatie dat in
eerste instantie telers hun eigen zaaizaad vermeerderen met als doel aanpassing aan eigen bedrijf
te bevorderen, en in pas in tweede instantie zaaizaad kopen.
De twee populaties die gebruikt zijn voor dit onderzoek zijn door de veredelaar Hartmut Spiess van
Dottenfelderhof in Duitsland ontwikkeld, met als doel goed opbrengst, opbrengst-stabiliteit,
geschiktheid voor biologische teelt en goede bakkwaliteit. De officiële namen van de populaties
zijn:
 HS ER IV-9 (Populatie 1)
 HS ER III-9 (Populatie 2)
De twee populaties zijn door de NAK aangemeld voor het EU-experiment om de EU-regelgeving
met betrekking tot heterogeen materiaal (artikel 14.3) nader in te vullen.
De betrokken telers werken in de provincies Flevoland, Gelderland, Overijssel, en Zeeland. Een deel
van de telers werkt op klei, en een ander deel op zand. In 2014 zijn twee zomertarwepopulaties
door 7 biologische telers gezaaid (zie Tabel 1a), en in 2015 zijn de populaties door 6 telers gezaaid
(Tabel 1b). Bij de telers zijn de populaties beschreven voor een aantal gebruikswaarden (zie
resultaten). Daarnaast zijn bakkwaliteitparameters gemeten en bakproeven uitgevoerd. In 2014
hadden vier telers daarnaast het zomertarweras Lavett gezaaid en in 2015 was enige vergelijking
mogelijk bij twee telers met het ras Lavett. Lavett is momenteel het standaard ras met goede
bakkwaliteit dat geschikt is voor biologische teelt in Nederland.
Seizoensinvloeden
Het jaar 2014 werd gekenmerkt door een relatief warm voorjaar en vroege en zware druk van gele
roest. De maand juli was erg droog. Het jaar 2015 had juist een relatief koud voorjaar, waardoor
sommige telers later gezaaid hebben dan gebruikelijk (eind maart / begin april). De druk van gele
roest was minder dan in 2014, maar bij sommige telers (Steendijk en Vos) duidelijk zwaar. Ook in
2015 was de maand juli relatief droog, waardoor de tarwe relatief vroeg is afgerijpt bij de meeste
telers.
Bij een aantal telers was de teelt in 2015 niet optimaal. In 2015 had de teler Menkveld de
populaties gezaaid op percelen met zware onkruiddruk, en kon de populaties op 2 van de drie
gezaaide percelen niet oogsten. Bij de teler Nijmeijer was de onkruidbeheersing in populatie 2 niet
effectief, waardoor het meten van eigenschappen zoals uitstoeling, plant lengte en opbrengst niet
goed mogelijk was. Bij Dolmans was de opkomst niet optimaal, wat resulteerde in een lage
plantdichtheid.
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Tabel 1a: Overzicht van teeltomstandigheden bij de 7 telers in 2014.
Teler

Grondsoort

Voorvrucht

bemesting

Zaaidichtheid

Zaaidatum

Bosman

Zand

varkensdrijfmest

180 kg / ha

Half maart

Menkveld

Zand

10 ton vaste
180 kg / ha
rundermest/ 70 kg N
/ ha

Half maart

Overesch

Zand

Geiten mest, 80 kg
N/ ha

180 kg / ha

half maart

Nijmeijer

Zand

Verschillende
groenten

drijfmest

180 kg / ha

Eind maart

Dolmans

Rivierklei

Winter triticale
Vaste mest
gevolgd door gele
mosterd
(groenbemester)

150 kg / ha

Half maart

Steendijk

Zeeklei

Conservenerwt

12 ton vaste
kippenmest /ha in
mei

45 kg / ha

21-3-2014

Vos

Zeeklei

Uien

Geen

120 kg / ha

Half maart

Korrelmais

Tabel 1b: Overzicht van teeltomstandigheden bij de 6 telers in 2015.
Teler

Selectie
Grondsoort
korrelgrootte

Voorvrucht

bemesting

Zaaidichtheid

Zaaidatum

Menkveld

geen

Zand

Een deel
winterrogge,
een deel
haver / gerst

7-8 ton vaste
rundermest

130 kg / ha

Eind maart

Overesch

geen

Zand

Zomertarwe

Geitenmest, 80
kg N/ ha

220 kg / ha

Half maart

Nijmeijer

Geen, Pop 1
fijner zaad
dan pop 2

Zand

Verschillende
gewassen,
gevolgd door
mosterd als
groenbemester

15-20 ton
gecompsteerde
potstalmest,

160 kg / ha

Begin april

Rivierklei

Aardappelen,
Vaste mest
gevolgd door St.
Jans rogge?

175 kg / ha

Half maart

Zeeklei

Uien

85 kg N uit
45 kg / ha
Vinasse,
Populatie twee
had iets
kippenmest
meegekregen van
wintertarwe

20-3-15

Zeeklei

Uien

Geen

Half maart

Dolmans

Steendijk

Vos

12

Geen

120 kg / ha
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3 Resultaten
In dit hoofdstuk worden drie onderwerpen besproken in drie aparte secties:
 Aspecten mbt tot regelgeving voor heterogeen materiaal
 Beschrijving van populaties aan de hand van gebruikswaarden
 Vergelijking van de populaties na twee jaar vermeerdering op eigen bedrijf

3.1

Aspecten mbt tot regelgeving voor heterogeen materiaal

Met de NAK, NAKtuinbouw en telers zijn verschillende aspecten besproken die belangrijk zijn voor
een goede regelgeving voor heterogeen materiaal. Deze worden hieronder besproken.
Instandhouding
Voor rassen is er een normaliter een instandhouder. Voor populaties kunnen er meerdere
instandhouders zijn. De reden hiervoor is dat bij voorkeur de telers hun eigen zaad vermeerderen
zodat het zich aan kan passen aan lokale omstandigheden, bijvoorbeeld ziektedruk is anders in de
polder dan op het zand in Overijssel. De huidige telers gaan van eigen productie van zaaizaad van
de populaties voor het eigen bedrijf met lokale afzet van product (molenaars en bakkers). Een
verdienmodel voor de kweker en/of instandhouder is niet aanwezig. Uitwisseling van zaaizaad is
beperkt. Als binnen het EU-experiment zaaizaad wordt uitgewisseld dan is een onderzoek op
kiemkracht en zuiverheid verplicht.
Er is vanuit regelgeving geen probleem als er meerdere instandhouders zijn. Mogelijk is het handig
als de telers een vereniging vormen om populaties in stand te houden en te vermeerderen. Dit kan
ook handig zijn voor algehele coördinatie en de communicatie met de NAK en de kwaliteit van het
kwekerszaad bevorderen. De NAKtuinbouw zal wanneer nodig zaad van het oorspronkelijke
materiaal ter beschikbaar stellen ter vergelijking (met betrekking tot authenticiteit van de
populaties).
Een alternatief is dat in plaats van meerdere instandhouders een teler verantwoordelijk is voor
instandhouding. Dit kan binnen een vereniging afgesproken worden. Nadeel hiervan is dat er geen
lokale aanpassing is, en dat een systeem met een vermeerderingslocatie kwetsbaar is voor
misoogsten en dergelijke.
Zaaizaad keuring voor incidentele uitwisseling of verkoop
Als een teler zaaizaad wil uitwisselen of doorgeven/verkopen aan een andere teler voor verdere
productie of vermeerdering dan dient een monster uit de partij onderzocht te worden op
kiemkracht en zuiverheid. Dit monster moet genomen worden door de NAK.
Kosten ex. BTW in 2014 waren:
behandelkosten € 16,70
monstername € 17,60
zuiverheid € 13,30
kiemkracht € 23,40
Totaal € 71,De Minimumnormen zijn voor kiemkracht 85% en voor zuiverheid 98%. De andere onderzoeken,
zoals vocht- en gezondheidsonderzoek, die verplicht zijn voor ‘normale’ zaaizaadpartijen van
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granen, hoeven op grond van het EU Uitvoeringsbesluit niet te worden uitgevoerd. Aanvraag voor
de bemonstering moet via de NAK geregeld worden.
Verkoop / handel
In het geval van vermeerdering met als doel zaadgoed te vermeerderen moet de aanmelding bij de
NAK voor 1 mei gebeuren. Hierbij moet het perceel nummer genoemd worden, en het oppervlak
van zaadteelt, of eventueel het percentage van het oppervlak voor zaadteelt. In dit geval worden
dezelfde normen gehanteerd als voor de reguliere verkoop van zaadgoed van rassen.
Per populatie mag tijdens de duur van het EU-experiment maximaal 0.1% van het totaal aan
verhandeld zaad van zomertarwe verkocht worden. Dat betekent ongeveer 3300 kg (16 ha op zand,
tot 25 ha op klei). Op de certificaten op de zakken moeten de standaard gegevens over de kwaliteit
vermeld worden: kiemingspercentage en zuiverheid. Bij de keuring wordt gelet op vervuiling,
wilde haver, etc. De minimumnormen voor het in het verkeer brengen zijn: kiemkracht 85% en
zuiverheid 98%.
Labels
Als er zaaizaad naar andere telers gaat dan moet dat met een label op de partij. Daartoe kunnen
eigen labels worden gebruikt met de inhoud. Hiervoor moet een duidelijke perceelnummering
aangehouden worden Op de labels voor zaaizaad voor het volgende seizoen moet de volgende
informatie staan:
Tijdelijk experiment onder EU regelgeving en standaards
Keuringsauthoriteit: NAK-NL
Producent: naam en adres invullen
Regio van productie: Nederland
Zaadlotnr: 2014-0XX
Gezakt: datum invullen
Soort: zomertarwe (Triticum aestivum)
Naam: naam invullen Populatie
Netto gewicht: 25 kg
Kiemkracht: XX%
Perceelnummers
Voor traceerbaarheid krijgt elk perceel een eigen nummer, bestaand uit het jaar en een oneven
nummer. De perceelnummers worden ook gebruikt voor elke deelpartij die bij de telers blijven
voor uitzaai in het volgende seizoen. Op deze wijze houden we overzicht en is identiteit beter
geborgd en voorkomt verwisseling. Dit is ook belangrijk voor de monstername door de NAK. Ook
tijdens de opslag dient de partij te zijn geïdentificeerd (perceelnummer en naam populatie).
Traceerbaarheid
Om populaties te kunnen traceren moeten ze beschrijfbaar en onderscheidbaar zijn. De voorkeur is
om ze niet te onderscheiden op morfologische kenmerken maar aan de hand van gebruikswaarden:
 Opbrengst (kg / ha)
 Plant lengte (in cm)
 Legering (1-9)
 Resistenties / aanwezigheid ziekten (1-9)
 Onkruidonderdrukking (Uitstoeling)
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(Bakkwaliteit)
(oogstvroegheid)

Enkele bruikbare morfologische kenmerken kunnen zijn:
 Baard
 Kafkleur (bewassing)
 Speltachtigen
Voor morfologische kenmerken is het belangrijk dat er duidelijke verschillen waarneembaar zijn in
lengte, kleur en vorm en te weten of die buiten de bandbreedte van de populatie vallen. Vaak is
het lastig om deze bandbreedte duidelijk vast te stellen.
Het is belangrijk om te weten wat welke populatie is, wanneer populaties in het verkeer gebracht
worden. Voor traceerbaarheid in de handel kunnen de huidige regels voor rassen gebruikt worden:
percelen voor zaadteelt krijgen een nummer, en dit nummer wordt vervolgens gebruikt tijdens
zaadschoning, opslag, transport en verkoop. De NAK is verantwoordelijk voor de regels van
traceerbaarheid in Nederland. Om de identiteit vast te kunnen stellen worden controleveldjes met
het oorspronkelijke zaad door de NAK aangelegd, waarmee zaad door de boeren vergeleken kan
worden.
Uiteindelijk heeft er binnen het experiment geen verkeer (handel) van zaaizaad van de populaties
plaatsgevonden.

3.2

Beschrijving van populaties aan de hand van gebruikswaarden

De twee populaties zijn beschreven aan de hand van de volgende eigenschappen:
 Opbrengst (kg / ha)
 Plant lengte (in cm)
 Legering (1-9)
 Resistenties / aanwezigheid ziekten (1-9)
 Onkruidonderdrukking (uitstoeling, aantal aren / m2)
 Bakkwaliteit (door middel van bakproeven)
 Eiwit percentage (in%)
 Zeleny sedimentatie (in ml)
 Percentage nat gluten (in%)
 Glutenindex (in%)

Opbrengst en veldparameters
De twee populaties verschilden niet duidelijk van elkaar voor opbrengst en veldeigenschappen,
behalve voor gele roest resistentie in 2015 (Tabel 2). In 2013 verschilden de twee populaties wel
duidelijk van elkaar voor plantlengte en uitstoeling, maar dit was niet zichtbaar in 2014 en 2015.
Legeringsgevoeligheid kon niet gemeten worden omdat er geen duidelijke legering zichtbaar was
bij de meeste bedrijven. Bij Vos was enige legering zichtbaar in beide jaren. Bij Overesch was een
grillig patroon van legering veroorzaakt door een valwind zichtbaar. In 2013 was populatie 2
legeringsgevoeliger dan populatie 1. Populatie 2 was in 2013 ook duidelijk langer dan populatie 1
en daardoor ook legeringsgevoeliger.
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Het jaar 2014 kan gekarakteriseerd worden als een zwaar gele roest jaar, en de twee populaties
bleken duidelijk gevoeliger voor gele roest dan Lavett. Dit verklaart waarschijnlijk voor een deel het
verschil in opbrengst. Echter, de hogere opbrengst van Lavett is mogelijk deels ook te verklaren
door de verschillen in zaadherkomst van het ras Lavett. Steendijk had in 2014 eigen zaaizaad
geselecteerd van het ras Lavett op basis van een strenge selectie op korrelgrootte, terwijl Vos
zaaizaad van Agrifirm had gezaaid. Bij Steendijk begon de gele roest aantasting in Lavett ongeveer
twee weken later dan in de populaties, terwijl bij Vos de gele roest aantasting ongeveer tegelijk
zichtbaar was in de populaties en in Lavett.
Tabel 2a: Gemiddelde opbrengst en scores voor planteigenschappen voor twee populaties ten opzichte van het
ras Lavett in 2014.
gemiddeld

N

Opbrengst
(in ton/ha)

DKW
15%

gele roest
(1-9)$

Blad vlekkenziekte (1-9) $

plant lengte
(in cm)

# aren / m2

Populatie 1

6

3,6

33,9

5,2 a

7,2

112,0 b

443,8 a

Populatie 2

6

4,0

37,1

4,9 a

6,6

112,6 b

465,7 a

Lavett

4

4,4

34,5

6,8 b

7,3

103,5 a

552,3 b

Ns

Ns

< 0,001

ns

0,005

0,029

p-waarde
$1

= volledig aangetast blad, 9 = volledig groen blad

Tabel 2b: Gemiddelde opbrengst en scores voor planteigenschappen voor twee populaties in 2015.
gemiddeld

N

Opbrengst
(in ton/ha)

DKW
15%

gele roest
(1-9)$

Blad vlekkenziekte (1-9) $

plant lengte
(in cm)

# aren / m2

Populatie 1

5

33,7

7,0

7,1

96,8

421,7

Populatie 2

5

32,7

6,0

6,6

97,7

428,9

ns

0,005

ns

ns

ns

p-waarde
$1

= volledig aangetast blad, 9 = volledig groen blad

De teeltlocaties verschilden duidelijk van elkaar in beide jaren, met name voor gele roest,
plantlengte en uitstoeling (Tabel 2). De hoge plantlengte op zand is deels gerelateerd aan hogere
zaaizaaddichtheden die gebruikt worden om het onkruid beter te onderdrukken. Uit de lage
duizendkorrelgewichten kan opgemaakt worden dat de seizoenen 2014 en 2015 niet optimaal
waren. In beid jaren viel in de maand juli weinig regen waardoor korrels niet goed gevuld zijn, met
name op een aantal zandpercelen.
Tabel 3a: Gemiddelde opbrengst en planteigenschappen voor zeven lokaties waar twee populaties en het ras
Lavett vergeleken zijn in 2014.
Bedrijf

Grondsoort

N

Bosman

Zand

3

Menkveld

Zand

3

3,8

Overesch

Zand

2

3,6

Nijmeijer

Zand

2

Dolmans

Rivierklei

2

Steendijk

Zeeklei

Vos

Zeeklei

p-waarde

Opbrengst DKG 15%
(in ton/ ha)

gele roest
(1-9) $

Bladplant lengte
vlekken(in cm)
ziekte (1-9) $

5,8 bc

6,6 ab

119,7 b

37,7 bc

5,2 b

7,9

107,2 a

33,2 ab

6,3

c

7,3 abc

115,9 b

608,6

28,5 a

6,3

c

6,4 a

107,1 a

498,2 bc

4,3

6,3

c

6,3 a

108,9 ab

590,8 cd

3

4,3

3,8 a

*

103,1 a

401,3 ab

3

4,2

40,9 c

5,7 bc

7,6 bc

104,7 a

337,1 a

ns

0,05

0,001

0,046

0,002

0,002

c

* een goede score was niet mogelijk vanwege zware gele roest aantasting
$ 1 = volledig aangetast blad, 9 = volledig groen blad
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526,6 cd
447,6 bc
d

Tabel 3b: Gemiddelde opbrengst en planteigenschappen voor vijf lokaties waar twee populaties vergeleken zijn
in 2015.
bedrijf

Grondsoort

Opbrengst DKG 15%
(in ton/ ha)

gele roest
(1-9) $

Bladplant lengte
vlekken(in cm)
ziekte (1-9) $

Menkveld

Zand

*

7,8

Overesch

Zand

31,4

7,0 b

7,0

112,2

Nijmeijer

Zand

35,1

8,2

7,4

+

Dolmans

Rivierklei

*

6,3 b

6,9

83,0 a

297,5 a

Steendijk

Zeeklei

33,2

3,5 a

-

102,4 c

430,3 ab

p-waarde

ns

c

6,2

c

<0,001

91,4 b

# aren / m2

ns

*
d

548,1 b
*

0,001

0,034

* een goede score was niet mogelijk vanwege zware gele roest aantasting
$ 1 = volledig aangetast blad, 9 = volledig groen blad

Parameters bakkwaliteit
De twee populaties hadden vergelijkbare waarden voor alle bakparameters, behalve voor
eiwitgehalte in 2015 (Tabel 4). In 2013 had populatie 2 een hogere sedimentatiewaarde dan
populatie 1, maar dit is niet zichtbaar in de resultaten in 2014 en 2015. De twee populaties hadden
een hoger eiwitpercentage ten opzichte van het referentieras Lavett. In 2015 had populatie een
hoger eiwitgehalte dan populatie 1. Populatie 2 heeft mogelijk een iets lagere wateropname
capaciteit dan populatie 1. De bakker gaf aan dat de twee populaties niet verschilden in deeg- en
rijskwaliteit.
Tabel 4a: Gemiddelde scores voor bakparameters voor twee populaties ten opzichte van het ras Lavett in 2014.
N

eiwit %
ds

Zeleny
sedimentatie
(in ml)

Glutenindex
(%)

nat gluten
(%)

Water opname
capaciteit (%)

pop 1

6

11,1 b

37,5

99,3

22,2 ab

100,3

pop 2

6

11,3 b

38,3

99,4

23,1 b

98,5

Lavett

3

10,6 a

42,4

99,3

20,9 a

101,2*

0,006

ns

ns

ns

ns

p-waarde

* berekend op basis van 1 monster
Tabel4b: Gemiddelde scores voor bakparameters voor twee populaties in 2015.
N

eiwit % ds

pop 1

4

pop 2

4

p-waarde

Zeleny
sedimentatie
(in ml)

Glutenindex
(%)

nat gluten
(%)

11,8 a

42,25

96,4

26,0

12,1 b

42,25

97,8

24,7

ns

ns

ns

0,011

Water opname
capaciteit (%)

* berekend op basis van 1 monster

Er waren wel duidelijke verschillen gevonden in bakparameters tussen bedrijven, behalve voor
glutenindex en water opname kwaliteit (Tabel 5). Deze verschillen kunnen verklaard worden door
verschillen in bodevruchtbaarheid en bemesting. Er is een vrij duidelijke relatie tussen eiwit
percentage en water opname capaciteit van het deeg: hoe hoger het eiwit percentage, hoe hoger
de water opname capaciteit. Er was echter geen duidelijke relatie tussen de bakparameters
enerzijds en het volume van de broden en de beoordeling van de bakker anderzijds.
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Tabel 5a: Gemiddelde scores voor bakparameters voor zeven lokaties waar twee populaties en het ras Lavett
vergeleken zijn in 2014.
Bedrijven

N

eiwit %
ds

Zeleny
(in ml)

Glutenindex
(%)

nat gluten
(%)

Water opname
capaciteit (%)

Menkveld Zand

3

9,6 a

28,0 a

99,5

19,2 a

98,8

Overesch Zand

3

10,5 b

36,0 a

98,7

21,5 b

101,5

Nijmeijer Zand

2

11,7 c

47,5 b

99,4

23,6 b

100,6

Dolmans

Rivierklei 2

10,8 b

36,0 a

98,8

22,6 b

100,6

Vos

Zeeklei

3

9,8 a

33,3 a

99,8

18,2 a

97,9

Steendijk Zeeklei

3

13,4

55,7 b

99,8

27,2 c

p-waarde

d

< 0,001

0,002

ns

100,6

< 0,001

ns

Tabel 5b: Gemiddelde scores voor bakparameters voor vierlokaties waar twee populaties vergeleken zijn in 2015.
Bedrijven

eiwit % ds

Zeleny
(in ml)

Glutenindex
(%)

nat gluten
(%)

Nijmeijer Zand

12,6 c

49,0 c

98,9

24,7 b

Steendijk Zeeklei

12,8 c

46,5 c

94,5

30,4

Dolmans

10,7 a

30,5 a

97,1

20,5 a

Overesch Zand

11,9 b

43,0 b

98,0

25,9 b

p-waarde

< 0,001

0,001

3.3

Rivierklei

ns

Water opname
capaciteit (%)

c

0,008

Vergelijking van de populaties na 2 jaar vermeerdering op eigen bedrijf

Van de populaties uitgezaaid door de telers zijn in het daaropvolgende jaar monsters genomen
door de NAK en vergeleken met de oorspronkelijke populatie. In 2016 zijn ook van een derde
populatie monsters genomen uit twee proefvelden bij twee telers (Tabel 6).
Algemene observaties in 2015: Na 1 jaar vermeerdering op eigen bedrijf
De eigenschap baard (aanwezigheid van kafnaalden op de aar) is een heel praktische en makkelijke
manier om populaties en rassen te onderscheiden. Er zijn kleine verschillen in baarden tussen de
veldjes. Deze verschillen zijn echter te klein om hiermee de populaties te kunnen onderscheiden.
Beide populaties zijn te omschrijven als populaties met lage percentages baard en zijn voor deze
eigenschap niet onderscheidbaar.
Bij de vergelijking valt op dat de waslaag van de oorspronkelijke populatie veel groener (minder
bewast) is dan de waslaag van de herkomsten van de telers. De vraag is of een seizoen zo’n groot
verschil kan verklaren. Het verschil is soms groot (Figuur 1). Daarbij moet vermeld worden dat het
zaad van de oorspronkelijke populatie komt van de oogst 2012, en de herkomsten van de telers van
de oogst 2013. Een extra vermeerdering is gebruikt om de telers voldoende zaaizaad te kunnen
geven. Daarnaast is een verschil dat de oorspronkelijke populatie steeds met proefveldcombine
geoogst en een kleine schoningsmachine voor proefvelden geschoond is, terwijl het zaaizaad voor
de telers geoogst is met een gewone combine en daarna met een praktijkschoningsmachine
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geschoond is. Een vraag is of verschillen van de herkomsten van de telers met de oorspronkelijke
populaties deels verklaard kunnen worden door verschillen in oogsten en schonen?

Tabel 6: Overzicht van de vergeleken monsters van de herkomsten na twee jaar vermeerdering op het proefveld
van NAK in Tollebeek (populatie 1: HS ER IV-9; populatie 2: HS ER III-9 populatie 3: HS ER II-8)

Teler
Overesch
Overesch
Steendijk
Steendijk
Nijmeijer
Nijmeijer
Dolmans
Dolmans
VOS
VOS
Menkveld
Menkveld
oorspronkelijk
oorspronkelijk
oorspronkelijk

accessie
populatie 1
populatie 2
populatie 1
populatie 2
populatie 1
populatie 2
populatie 1
populatie 2
populatie 1
populatie 3
populatie 1
populatie 3
populatie 1
populatie 2
populatie 3

herkomst
uit veld teler
uit veld teler
uit veld teler
uit veld teler
uit veld teler
uit veld teler
uit veld teler
uit veld teler
uit experiment (3 herhalingen)
uit experiment (3 herhalingen)
uit experiment (4 herhalingen)
uit experiment (4 herhalingen)
Veld Menkveld
Veld Menkveld
Veld Menkveld

Verschil in
jaren met
oorspronkelijke
populatie
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Herkomst,
NAK veld
nummer
637
644
638
645
639
646
640
647
641
649
642
650
636
643
648

Figuur 1: foto links: HSWS III 09 oorspronkelijke populatie en foto rechts: HSWS III 09 eerste
vermeerdering Overesch.
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Verschillen tussen de herkomsten zijn groot, met name bij populatie 1: de herkomsten van
Overesch, Nijmeijer en Steendijk zijn veel uniformer dan de herkomsten van Menkveld en Dolmans.
Bij populatie 2 wijkt met name de herkomst van Steendijk af van de andere herkomsten. Opvallend
is overigens dat in 2014 de twee populaties bij Steendijk en bij Vos meer op elkaar leken dan bij de
andere telers in het veld. De herkomsten van Menkveld lijken het meest op de oorspronkelijke
populatie. In 2014 stonden ze op het zelfde perceel als waar de populaties in 2012 en 2013
stonden.
De conclusie is dat met name populatie 1 niet stabiel is qua morfologie. Veranderingen in
morfologie kunnen sneller verlopen dan verwacht. Dit kan het beschrijven van populaties
bemoeilijken. Met aarkenmerken die makkelijk te observeren zijn lijkt dit onmogelijk. Of andere
(kleine) kenmerken van de aar minder snel verlopen is eigenlijk niet interessant omdat ze moeilijk
te observeren zijn voor mensen die geen expert zijn op dit gebied. Het observeren moet ook
praktisch blijven.
Specifieke observaties in 2016: Na 2 jaar vermeerdering op eigen bedrijf
Het tweede jaar is gebruikt om de vragen uit het eerste jaar te beantwoorden, en om te zien of nu
de herkomsten hetzelfde patroon laten zien qua ontwikkeling of juist niet. Op het proefveld van
Tollebeek zijn tweemaal observaties gedaan: op 28 juni en 27 juli. Tijdstip van vergelijking blijkt
belangrijk: sommige eigenschappen zoals bewassing zijn in een vroeger stadium beter te
vergelijken, terwijl eigenschappen zoals aarkleur in een later stadium beter te vergelijken is. Na 2
jaar is het ook beter mogelijk om algemene trends te beschrijven. In 2016 is ook een vergelijking
meegenomen met verschillende herkomsten van populatie 3 (HS II-08) en was ook een vergelijking
mogelijk van populaties 1 en 3 in twee proefvelden bij Menkveld en Vos.
Populatie 1
Observaties 28-6-2016
De herkomsten van de telers zijn allen minder bewast (groen) dan de oorspronkelijke populatie
(25%). Er zijn opvallende verschillen tussen de teler herkomsten: Heerkomst 640 heeft het meest
groen (10%), en heeft meer variatie, maar mogelijk minder variatie in aarvorm? Herkomst 637
heeft wat meer groen (5%) en variatie dan herkomsten 638 en 639 (beide 1-2% groen), onder
andere ook door meer baarden (baarden komen in zulke lage percentages voor dat dit mogelijk
geen werkelijk verschil is). Met name herkomst 638 heeft geen bruine aren, terwijl herkomst 639
enkele bruine aren en baarden heeft. Herkomst 638 lijkt ook het meest rustig in lengte. Herkomst
637 heeft ook minder variatie in lengte. Herkomst 639 heeft meer speltoïde aren dan Herkomst
637.
De vermeerdering van de oorspronkelijke populatie in proefvelden (herkomsten 641 en 642) zijn
qua variatie vergelijkbaar met de oorspronkelijke populatie (636), maar hebben iets minder groen
(20-25%). Daarnaast heeft herkomst 642 iets meer baard , bruine aren dan herkomst 641, en lijkt
wat springeriger. Herkomst 642 lijkt iets meer op de oorspronkelijke populatie dan herkomst 641,
maar de verschillen zijn niet groot.
Observaties 27-7-2016
De oorspronkelijke populatie (herkomst 636) is duidelijk divers in lengte en afrijping. Van
herkomsten 637 t/m 640 is herkomst 640 het meest variabel in lengte en afrijping, maar minder
dan de oorspronkelijke populatie. Herkomst 639 is vrij uniform in afrijping en lengte. Het meest
uniform zijn herkomsten 637 en 638.
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De vermeerderingen van de oorspronkelijke populatie in proefvelden (herkomsten 641 en 642)
lijken op elkaar en op de oorspronkelijke populatie (636). Herkomst 641 is iets uniformer (rustiger)
in lengte en afrijping dan herkomst 642, die het dichtst bij de oorspronkelijke populatie (636) komt.
Het gaat om een nuance verschil.

Populatie 2
Observaties 28-6-2016
De verschillen tussen de herkomsten en de oorspronkelijke populatie zijn minder groot bij
populatie 2 dan bij populatie 1. Met name herkomsten 644 en 646 lijken meer op de
oorspronkelijke populatie (643). Herkomst 644 heeft ook meer variatie en lijkt het meest op de
oorspronkelijke populatie (643). Herkomst 644 mist 33% groen en herkomst 646 mist 50% groen
ten opzichte van de oorspronkelijke populatie. Bij herkomst 647 zit het groen meer onderin, de
bovenkant is grijzer. Herkomst 647 lijkt ook minder speltoide te hebben. Herkomst 645 is veel
uniformer dan de oorspronkelijke populatie (643).
Observaties 27-7-2016
De oorspronkelijke populatie 643 is duidelijk divers in lengte en afrijping. Als enige van populatie 2
hangt de oorspronkelijke populatie (643) wat. Herkomsten 644 en 646 lijken op elkaar en lijken het
meest op de oorspronkelijke populatie (643). Herkomst 647 heeft meer uniformiteit in lengte en
afrijping dan herkomsten 644 en 646. Herkomst 647 heeft echter geen baarden (dit hoeft geen
echt verschil te zijn, aangezien het percentage baarden in de oorspronkelijke populatie laag is,
minder dan 1%). Herkomst 645 is sterk uniformer, in vorm en lengte, ook in de afrijping.
Populatie 3
Observaties 28-6-2016
De vermeerdering van de oorspronkelijke populatie in proefvelden (herkomsten 649 en 650) zijn
qua variatie vergelijkbaar met de oorspronkelijke populatie (648). De oorspronkelijke populatie is
iets groener (40% groene aren) dan herkomsten 649 en 650 (allebei ongeveer 30%). Een ander
verschil is dat herkomst 649 minder/bijna geen rode baarden heeft in vergelijking met herkomsten
648 en 650.
Observaties 27-7-2016
Herkomsten 649 en 650 lijken duidelijk op de oorspronkelijke populatie (648). Herkomst 649 lijkt
iets meer op 648 dan 650. Herkomst 650 heeft iets meer baard (30%) dan herkomsten 648 en 649
(beide 20%).
Observaties van kenmerken van populatie 1 en 3 in proefvelden bij Menkveld en Vos in 2016
In de proefvelden zijn de observaties gedaan op basis van tellingen van 0,25 m2 per veldje per
herhaling. Er waren duidelijke verschillen zichtbaar voor de eigenschappen bewassing en
percentage baard (Tabel 7). Verschillen voor bewassing waren duidelijk zichtbaar bij beide
populaties. Opvallend was dat de oorspronkelijke populaties het hoogste percentage bewassing
hadden, terwijl de selecties op zaadgrootte de laagste percentages hadden. Dit kan de grote
verschillen die zichtbaar waren op het proefveld in Tollebeek verklaren: met de proefveldmachines
wordt geprobeerd zo secuur mogelijk alles te oogsten en te schonen, terwijl met praktijkmachines
met name de wat kleinere korrel wat makkelijker verloren gaat. Verder is ook opvallend dat de
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selecties gemaakt in Duitsland ook zeer uiteenliepen in percentage bewassing, waarbij populatie 1
relatief laag was en populatie 3 juist heel hoog.
Selectie-effect voor percentage baard en aarkleur was alleen duidelijk waar te nemen bij populatie
3 vanwege de relatief hoge percentages van de uitgangspopulaties. Opvallend was dat de populatie
die enkele jaren bij Vos in het proefveld stond was gedaald in percentage baard maar juist gestegen
in percentage bruine aren. Het proefveld bij Menkveld liet zien dat selectie op zaadgrootte
resulteerde in zowel een duidelijk hoger percentage baard als bruine aar.
Observaties van de populaties in relatie tot de standplaatsen waar ze vandaan komen:
Menkveld: dit jaar niet in de proef (behalve de herkomsten van het proefveld). Vorig jaar leken de
herkomsten van Menkveld het meest op de oorspronkelijke populaties. De herkomsten van het
proefveld bij Menkveld lijken het meest op de oorspronkelijke populatie.
Dolmans: Herkomsten zijn behoorlijk veranderd, maar lijken nog wel op de herkomst.
Overesch: Populatie 2 lijkt nog wel op de oorspronkelijke populatie, maar populatie 1 nauwelijks
meer.
Nijmeijer: Populatie 2 lijkt nog wel op de oorspronkelijke populatie, maar populatie 1 niet meer.
Steendijk: Beide populaties zijn relatief uniform geworden (was al zichtbaar in het eerste jaar van
vermeerdering), en zijn niet meer te herleiden naar de oorspronkelijke populaties
Vos: De oogst van de populaties 1 en 2 van het praktijkveld in 2015 kon niet meegenomen worden
in de vergelijking in 2016 wegens vermenging. Wat wel heel duidelijk was dat de vermenging in
2016 heel divers was terwijl populaties 1 en 2 in voorgaande jaren beide juist een relatief
homogeen en vergelijkbaar beeld gaven.
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Tabel 7: Beschrijving van enkele morfologische kenmerken van populatie 1 en 3 in proefvelden bij Menkveld en Vos in 2016
Locatie

code

selectie selectie

% baard

% bruine
aren

% groen

Menkveld

HS 4-9-O 2013

geen

oorspronkelijk, alleen gezaaid in 2013

1

1

34

Menkveld

HS 4-9-O

Menkveld

HS 4-9-D

geen

jaarlijks gezaaid vanaf 2013 (3 seizoenen)

1

1

35

ja

Zaaidichtheid (50%), 3 seizoenen

1

1

30

Menkveld

HS 4-9-G

ja

Zaadgrootte (1/3 grootste zaden)

1

1

30

Menkveld

HS 4-9-L

ja

plantlengte (mild: minder dan 2% van de planten)

0

1

28

Menkveld

WS ER 4-9-D 2011

geen

oorspronkelijk zaad uit 2011, teelt in Duitsland in 2014 en 2015

1

1

29

Menkveld

WS ER 4-9-D L+G

ja

Selectie door veredelaar in Duitsland in 2011 en 2012 , gevolgd door
selectie op zaadgrootte en plantlengte in 2014 en 2015

1

0
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Menkveld

WS ER 4-9-NL L+G

ja

Selectie door veredelaar in Nederland in 2011 en Duitsland in 2012,
gevolgd door selectie op zaadgrootte en plantlengte in 2014 en 2015

0

0

23

Vos

HS 4-9-O

geen

oorspronkelijk, teelt bij VOS in 2014 en 2015

0

1

nb

Menkveld

HS 2-8-O 2013

geen

oorspronkelijk, alleen gezaaid in 2013

19

11

39

Menkveld

HS 2-8-O

geen

jaarlijks gezaaid vanaf 2013 (3 seizoenen)

19

11

34

Menkveld

HS 2-8-D

ja

Zaaidichtheid (50%), 3 seizoenen

20

8

29

Menkveld

HS 2-8-G

ja

Zaadgrootte (1/3 grootste zaden)

41

20

28

Menkveld

HS 2-8-L

ja

plantlengte (mild: minder dan 2% van de planten)

16

13

35

Menkveld

WS ER 2-8-D 2011

geen

oorspronkelijk zaad uit 2011, teelt in Duitsland in 2014 en 2015

17

15

36

Menkveld

WS ER 2-8-D L+G

ja

Selectie door veredelaar in Duitsland in 2011 en 2012 , gevolgd door
selectie op zaadgrootte en plantlengte in 2014 en 2015
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60

Menkveld

WS ER 2-8-NL L+G

ja

Selectie door veredelaar in Nederland in 2011 en Duitsland in 2012,
gevolgd door selectie op zaadgrootte en plantlengte in 2014 en 2015
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19
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Vos

HS 2-8 (VOS)

geen

oorspronkelijk, teelt bij VOS in 2014 en 2015

12

15

nb

Vos

HS 2-8 (Menkveld)

geen

oorspronkelijk, teelt bij Menkveld 2014 en 2015

17

13

nb

Populatie 1

Populatie 3
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4 Discussie
In de praktijk moet blijken of de protocollen die beschreven zijn werkbaar zijn, en in hoeverre ze
aangepast moeten worden. Dit geldt met name voor de beschrijving. Voor het beschrijven van
populaties is geconcludeerd dat voor de genoemde populaties een beschrijving op basis van
morfologische kenmerken onvoldoende is en dat gebruikswaarden beter geschikt lijken dan
morfologische eigenschappen. Echter, de twee populaties verschilden in 2015 wel, maar in 2014
niet van elkaar voor de gemeten gebruikswaarden. In 2014 waren wel trends zichtbaar voor gele
roest resistentie en uitstoeling, maar duidelijk waren ze niet. Voor de andere drie eigenschappen
waren er geen verschillen zichtbaar. In 2013 verschilden de twee populaties wel duidelijk voor
elkaar voor vijf eigenschappen. Populatie 1 had een betere resistentie tegen gele roest, een lagere
planthoogte, was minder legeringsgevoelig, had minder uitstoeling en had een lagere waarde voor
de bakparameter sedimentatie. In 2012 had populatie 1 ook een beter resistentie tegen gele roest,
een duidelijk lagere planthoogte en een lagere waarde voor de bakparameter sedimentatie.
Uitstoeling was niet gemeten in 2012 en legeringsgevoeligheid kon niet gemeten worden omdat er
geen legering was.
Verschillen in gebruikswaarden lijken seizoensafhankelijk. Met name in 2013 lijken de
weersomstandigheden dusdanig geweest te zijn dat verschillen tussen populaties heel duidelijk
waren, terwijl mogelijk door de weersomstandigheden in 2014 aanwezige verschillen minder
duidelijk zichtbaar was. Met een koud voorjaar en een zomer met voldoende regen kan het seizoen
van 2013 omschreven worden als ideaal voor tarwe, terwijl 2014 minder gunstig was door een
warm voorjaar en een droge zomer. Omdat gebruikswaarden zowel door de genetische
achtergrond als door het milieu beïnvloed worden, is het belangrijk om de populaties in meerdere
jaren te beschrijven voor dezelfde gebruikswaarden.
De twee populaties verschilden in beide jaren wel qua morfologische kenmerken. Ook in 2014 was
een duidelijk verschil zichtbaar. Populatie 2 is duidelijker variabeler in plantlengte dan populatie 1.
Voor andere kenmerken zoals kafkleur en aanwezigheid van een baard zijn de verschillen te klein
om de twee populaties te kunnen onderscheiden. Echter, uit de vergelijken blijkt ook dat
standplaats een groot effect kan hebben op het uiterlijk van de populaties, en op het verloop van
de morfologie. Dit kan verschillen per populatie. Bij de ene populatie is dit sneller zichtbaar dan bij
een andere populatie. De populaties lijken dus te verschillen in stabiliteit.
Op dit moment is het niet mogelijk om enkele factoren aan te wijzen die de verschillen in uiterlijk
van de herkomsten kunnen verklaren. De herkomsten van Menkveld en Dolmans zijn relatief het
minst veranderd. De enige overeenkomst tussen deze twee locaties is dat ze in de buurt van een
rivier liggen (Menkveld: IJssel,zand en Dolmans: Rijn, klei).
Anderzijds kan dit betekenen dat een proces van aanpassing lijkt plaats te vinden. Het lijkt mogelijk
te zijn dat verschillende herkomsten aangepast raken aan lokale omstandigheden en qua uiterlijk
vergelijkbaar zijn. Met andere woorden: de hypothese die hieruit volgt is dat er geen relatie is
tussen lokale aanpassing en verandering in uiterlijk.
Een andere vraag die beantwoord moet worden is hoeveel populaties wenselijk of nodig zijn. De
geteste populaties 1 en 2 verschilden van elkaar, maar waren qua gebruikskenmerken toch ook
redelijk vergelijkbaar. Het is te beargumenteren dat voor de praktijk een keuze gemaakt moet
worden uit de twee populaties. Uit de proeven bleek ook dat de populaties goed te telen waren in
het oosten, met ook goede bakkwaliteit. Echter in de praktijk op de zeeklei bij de telers in Zeeland
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en de Noordoostpolder kwamen ze niet goed mee. Deels kan dit verklaard worden door de gele
roestjaren 2014 en 2015. Echter dit geeft ook aan dat voor deze telers andere type populaties
nodig zijn. Mogelijk kunnen dergelijke nieuwe populaties wel duidelijk te onderscheiden zijn op
gebruikskenmerken ten opzichte van de geteste populaties in dit onderzoek.
Vanaf 2016 hebben de telers Dolmans, Menkveld en Vos jaarlijks percelen met populaties gezaaid,
met lokale afzet. Van 2016 tot en met 2018 was de ziektedruk relatief laag/gemiddeld en waren er
geen problemen met de teelt. Hieruit blijkt dat de teelt van populaties voor sommige telers
duidelijke meerwaarde heeft.

5 Conclusies
Hieronder worden de belangrijkste conclusies opgesomd. Kanttekening is dat de twee gebruikte
populaties voor dit onderzoek redelijk veel overlap hadden in de rassen die aan de basis stonden
van deze populaties. Voor de praktijk zal het aanbieden van populaties met vergelijkbare
genetische basis weinig meerwaarde hebben. Voor dit onderzoek bood de gelijkenis tussen de
twee populaties wel een meerwaarde omdat hiermee duidelijk is geworden wat mogelijke
aandachtspunten in de toekomst kunnen zijn.
-

-
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Beschrijving van de populaties op basis van morfologische kenmerken is niet altijd mogelijk of
zeer moeilijk, afhankelijk van de overeenkomst in genetische basis van de populaties.
In dit onderzoek was onderscheid op gebruikswaarden niet altijd duidelijk (seizoenafhankelijk,
varieert met groeiomstandigheden) en lijkt daardoor beperkt bruikbaar voor
beschrijving/onderscheid. In de praktijk zal echter een keuze gemaakt worden tussen de
geteste populaties, met andere woorden: mogelijk is voor Nederland een aanbod van een of
twee populaties voldoende.
Populaties zijn niet altijd stabiel, mogelijk als gevolg van aanpassing (selectiedruk).
Bewaking van instandhouding via controlevelden lijkt beperkt mogelijk.
Bewaking van instandhouding zal het beste werken als dit door één of enkele telers wordt
verzorgd in samenwerking met / onder begeleiding van de NAK.
Onderscheid met gangbare rassen en mengsels van gangbare rassen op basis van morfologie
lijkt goed mogelijk.
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