
<7
I

De landbouwbeweging in Zweden
,

DOOR

Hugo de Vries.

I. DE VOORSPELLING VAN CROOKES.

Omstreeks tien jaren geleden voorspelde de beroemde Engelsche

natuurkundige William Crookes, dat de tarwe-productie op deze

wereld geen dertig jaren lang meer voldoende kon blijven voor de

toenemende behoeften der menschheid. In zijn openingsrede, als

voorzitter van de British Association in 1898 gehouden, zette hij de

gronden voor deze meening uitvoerig uiteen. De opbrengst der tarwe-

akkers blijft niet in verhouding tot de tarwe-etende volkeren; het

aantal tarwe-etende menschen neemt jaarlijks met ruim zes millioen

toe. In de laatste 25 jaren was het verbruik van tarwe ongeveer

met de helft vermeerderd. Toen zond Amerika nog tarwe naar

Europa, maar haar bevolking groeit zoo snel aan, dat deze bron

vroeg of laat noodzakelijk moet ophouden te vloeien. Ook in andere

landen wijzen de feiten op een verandering der bestaande verhou-

dingen, ten nadeele der productie.

Het eerste, rechtstreeksche gevolg van deze wanverhoudingen is

natuurlijk een stijgen van den prijs der tarwe. De economische toe-

standen werken in dezelfde richting mede en het brood wordt

duurder. Wat moet er gebeuren, vroeg Crookes, om dit dreigend

gevaar te voorkomen? Om een antwoord te vinden trachtte hij door

te dringen tot in de eigenlijke oorzaken van het verschijnsel en hij

kwam tot de slotsom, dat deze in hoofdzaak gezocht moeten worden

in den scheikundigen aard van de bestanddeelen van tarwemeel.
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Tarwemeel bestaat uit het eigenlijke meel en de kleefstof. Uit

meel zonder kleefstof kan men geen deeg maken en dus ook geen

brood bakken. De eene soort van tarwe is rijker, de andere armer

aan die kleefstof. Dientengevolge kan men de soorten met voordeel

mengen, waarbij men natuurlijk sommige kiest, die meer kleefstof

hebben dan noodig is om brood te maken en andere, die daaraan te

arm zijn. Men zorgt, dat men ze juist in zoodanige verhouding
mengt, dat er noch te veel noch te weinig van dat hoofdbestanddeel

in het meel komt. Zoo kan men ook de slechtere, dus goedkoopere
soorten met nut gebruiken. Dit geldt niet alleen voor tarwe, maar

ook voor maïs, die te arm aan kleefstof is om brood te kunnen

geven. Men kan nu maïsmeel mengen onder goed tarwemeel en

krijgt dan even goed maar goedkooper brood. Of men kan omge-
keerd tarwe met maïs vermengen, om de voedingswaarde der laatste

te verhoogen, zooals dit in Amerika algemeen gebruikelijk is.

De kleefstof nu is, in de beschouwingen van Crookes, het punt

waarop het aankomt. Want zij heeft niet alleen waarde als deeg-
vormend middel, maar ook als voedsel voor den mensch. In de

economie van ons lichaam is het meel de bron van de kracht, maai-

de kleefstof dient voor den ophouw van spieren en zenuwen en voor

hun herstel, in zoover als zij bij het gebruik slijten. De oorzaak

daarvan is, dat het voedsel voor spieren en zenuwen eiwit is, of in

het algemeen verbindingen die stikstof bevatten, terwijl de kleefstof

ons juist deze als voedsel aanbiedt. Meel is er genoeg, maar stik-

stofverbindingen zijn te weinig. Op dit punt komt het dus in die

beschouwingen bijna uitsluitend aan.

Waarom dreigt ons gebrek aan voedzame stikstofverbindingen,
terwijl toch de lucht, die wij inademen, voor omstreeks 4/

5
deelen

uit stikstof bestaat? Eenvoudig daarom, omdat wij zelven die stik-

stof niet in verbindingen kunnen overbrengen. Zoo óf ons lichaam of

de granen dit vermogen bezaten, zouden alle voedingsvragen veel

eenvoudiger zijn, dan zij zich nu voordoen. Maar dit is nu eenmaal

niet zoo. Daarenboven zijn de processen, die dat trage gas in actieve

toestanden kunnen overbrengen, in de natuur zeer zeldzaam. Crookes

meende daarom, dat het op den weg der scheikunde lag, omzettingen

Op dit punt is echter, gelukkigerwijze, onze kennis zoowel in theo-

retische als in practische richting in de laatste tien jaren zeer be-

langrijk toegenoinen. Dit maakt het wenschelijk om bij een be-

spreking van Crookes’ argumenten, deze aan te vullen en dus min

of meer van zijne redeneering af te wijken, ook al blijft zijn hoofd-

argument nog steeds in volle kracht gelden.



DE LANDBOUW’BEWEGING IN ZWEDEN. 99

te ontdekken, die uit gewone lucht de noodige verbindingen in de

vereischte ontzaglijke hoeveelheden en tot geringen prijs konden

voortbrengen. In de ontwikkeling van deze denkbeelden behoeven

wij hem niet te volgen, daar thans een bron van stikstofverbindingen
bekend is, die, tenminste voorloopig ruimschoots in de behoeften

kan voorzien.

Deze bron wordt gevormd door de bacteriën, of juister door een

aantal bepaalde soorten onder hen, die in den grond leven. De lucht

dringt in de open ruimte tusschen de deeltjes van den bodem in en

de bacteriën nemen de stikstof daaruit op en verwerken die tot

eiwitten en overeenkomstige stoffen, die zij voor hun leven en voor

hunne vermenigvuldiging noodig hebben. Als zij sterven, komen die

verbindingen natuurlijk vrij en kunnen dan door de planten worden

opgenomen. Dit proces werkt echter slechts traag en over het alge-
meen onvoldoende. Maar er is een buitengewoon geval, waarin het

een groote intensiteit erlangt. Dit gebeurt, wanneer die bacteriën

in de wortels van planten indringen en daar kleine koloniën vormen,

waar zij, beschermd door de levende weefsels der wortels, zich snel

kunnen vermenigvuldigen en krachtig kunnen fungeeren. Er zijn
echter slechts bepaalde groepen van planten, in wier wortels dit

gebeuren kan, en onder de landbouwgewassen behooren daartoe de

soorten van klaver, wikken, erwten en verwanten. Van daar het

hooge belang, dat de cultuur van deze gewassen voor den landbouw

heeft; van daar ook de eigenlijke beteekenis der wissel-cultuur. Een

aar van klaver kan, door bemiddeling dier bacteriën, den grond
voor opvolgende jaren van granen en andere gewassen van stik-

stofverbindingen voorzien. Raken deze uitgeput, dan verbouwt men

wederom klaver, wat dus een geregelde wisseling der cultuur ten

gevolge heeft. Meestal is het noodig telkens, na twee jaren van andere

soorten, klaver op het land te brengen.
Klaver, wikken en erwten behooren tot de vlinderbloemige of

peuldragende gewassen. Deze familie bezit dat vermogen algemeen.
Men ziet op de wortels hier en daar kleine knolletjes, die soms zoo

groot zijn als erwten, b.v. bij de lupinen, maar meestal veel kleiner.

Daarin leven en werken de bacteriën. Knolletjes ontstaan alleen

waar deze uit den grond in de wortels dringen en zich gaan ver-

menigvuldigen, elders niet. Zij zijn, om het zoo eens te noemen de

fabrieken van de scheikundige stoffen, waaraan het leven op onze

aarde in de eerste plaats gebonden is. De erkenning van dit feit, en

daarmede de juiste waardeering van de beteekenis der wisselcultuur
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is m. i. de machtigste hefboom om het door Ckookes voorspelde ge-

vaar af te weren.

Het is echter duidelijk, dat het niet voldoende is de eiwit-

vormende voedingsstoffen, die de granen noodig hebben, in de ver-

eischte hoeveelheden voort te brengen. Het is daar naast natuurlijk
een vereischte dat de granen dat meerdere voedsel ook nuttig kunnen

verwerken. Dit echter kunnen de gewone soorten van tarwe en andere

granen niet. Zij zijn als het ware ingericht op een bepaalden graad
van bemesting der akkers; met minder geven zij wel geen voldoende

opbrengst, maar wat er aan mest te veel in den grond is, nemen

zij niet op. Of ten minste kunnen zij het niet verwerken. Zulk een

volledige verwerking eischt verbeterde soorten van granen, en reeds

lang voor Crookes’ openingsrede wist men, dat het volle nut van

betere bemesting slechts door middel van veredelde graansoorten

bereikt kan worden. In dit opzicht komen trouwens de eischen der

alledaagsche practijk geheel met de wenschen van den ver vooruit-

ziender! theoreticus overeen. Overal nemen de arbeidsloonen toe,

overal wordt de grond duurder en stijgen de kosten van alle bewer-

kingen. De opbrengst per hectare moet dus grooter worden, en dit

kan niet alleen door betere bemesting en betere behandeling ver-

kregen worden; het moet hoofdzakelijk door de cultuur van ver-

beterde rassen worden bereikt. Nog zijn de onafzienbare streken,
die thans ’s werelds hoofdvoedsel voortbrengen, dun bevolkt en stelt

de bevolking er geringe eischen. Maar dit kan natuurlijk zoo niet

blijven, en de productie van graan moet dus allengs duurder worden.

Alleen als het product in gelijke mate meer en beter wordt, kan

de graancultuur zich in haar tegenwoordige!) omvang handhaven.

Tegenover deze toenemende eischen staat, of stond tenminste, een

zekere laksheid der landbouwende bevolking. Haar karakter is ge-

hechtheid aan de oude gebruiken. Veranderingen in de methoden

van werken pleegt zij met een zeker wantrouwen te begroeten.

Ongelukkigerwijze reageeren de granen op dezen karaktertrek niet

met een even krachtig behoud, maar wel met een langzamen achter-

uitgang van hun waarde.

Deze achteruitgang begint allengs meer de aandacht te trekken.

Zijn schadelijke werking is niet alleen een dreigend gevaar voor de

toekomst, maar doet zich ook rechtstreeks gevoelen. De moeilijk-
heden zijn groot, maar de overtuiging dat elke verbetering hand in

hand moet gaan met een veredeling van de granen zelven, wint

allengs veld. Hooren wij hoe een Fransch landbouwkundige den
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toestand schildert. Lucien Lesage bepleit den invoer van verbeterde

rassen van granen in Frankrijk op de volgende gronden.
Als een meelsoort te vochtig is en te weinig kleefstof bevat, zwelt

zij met water niet voldoende op en geeft minder brood. Is er daar-

entegen te veel kleefstof, dan neemt het meel te veel water op,

behoudt dit bij het bakken en het brood neemt in waarde af. Nu

is het kleefstofgehalte juist een der eigenschappen, die bij verschil-

lende tarwesoorten het meest wisselen en, daar zoowel te arme als

te rijke soorten brood van mindere kwaliteit leveren, streeft men

natuurlijk steeds er naar, dit kwaad te voorkomen. Het ligt voorde

hand, zooals ik trouwens reeds aangevoerd heb, dat een vermenging

van verschillende tarwesoorten hel voorname middel is om dit doel

te bereiken. Maar het stelt een eisch, waaraan in de practijk slechts

zelden voldaan wordt. De te mengen granen toch zouden onder

garantie van hun kleefstofgehalte geleverd moeten worden, aange-

zien daarnaar de verhouding, waarin men ze mengen moet, bepaald

moet worden. Zulk eene garantie is echter moeilijk te verkrijgen,
vooral ook daar de gewone scheikundige analyse in dit geval geen

voldoende gegevens biedt. De ervaring in het bakkerij-bedrijf kan

voor bepaalde variëteiten de waarde nauwkeurig doen kennen. Maai-

de tegenwoordige variëteiten zijn geenszins standvastige grootheden,

op wier eigenschappen men vertrouwen kan. Zij wisselen van jaar

tot jaar, verloopen dikwijls op den duur en hangen in hooge mate

van de uitwendige omstandigheden der cultuur af. Voor een vol effect

van de practijk van het mengen zijn dus gezuiverde, eenvormige,
zoo genoemd veredelde variëteiten een eerste vereischte.

Evenzoo bestaat de brouwersgerst in den regel uit een mengsel

van rassen, met zeer verschillende physiologische eigenschappen, die

men bij het inkoopen niet waarnemen of beoordeelen kan. Reeds bij
het bereiden van de mout toonen zich de verschillen. Sommige varië-

teiten zijn enkele dagen na het inweeken gereed, andere zijn trager,

terwijl nog andere onder dezelfde omstandigheden in het geheel
niet kiemen. Al naar gelang der omstandigheden moet de brouwer

zijn mout sterker luchten, verwarmen of verkoelen of op andere

punten zijne behandeling wijzigen. Het is duidelijk, dat het ver-

mengen der gersten voor het mouten tot allerlei schadelijke ge-

volgen moet leiden. Sommige korrels kiemen te snel, andere te

traag. De laatste zijn voor het proces vrijwel verloren, terwijl de

eerste ongewenschte stofwisselingsprocessen ondergaan hebben, die

aanleiding geven tot secundaire fermentatieprocessen en dus den

smaak van het bier kunnen wijzigen.
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Gelijkmatige kiemkracht is dus een voorwaarde, waarvan het

succes in de hoogste mate afhangt. Door vermenging kan die in de

practijk nooit volledig bereikt worden. Zuivere soorten zijn ook hier

wat men noodig heeft. Niet de moeilijke controle der eigenschappen
hij de levering, maar de garantie van de zuiverheid der cultuur,
d. i. dus van het daarvoor gebruikte zaaizaad, kan tot het beoogde
doel leiden.

Deze en andere ervaringen en beschouwingen leiden er toe, om

aan zuivere rassen van granen de voorkeur te geven boven de ge-
wone variëteiten. Men noemt de eerste gewoonlijk veredelde of ver-

beterde soorten, terwijl men de laatste met den naarn van land-

granen pleegt aan te duiden.

Maar omtrent het wezen van het proces, dat rnen veredelen of
verbeteren noemt, heeft men in het algemeen geen heldere en vol-

doend juiste begrippen. De oorzaak daarvan is, dat men niet ge-

noegzaam bekend is met de wijze, waarop de granen variëeren.
Overal ziet men verschillen, nu eens grootere en dan weer kleinere,
maar wat hunne beteekenis voor de waarde van het ras is weet

men meestal niet.

Bij het veredelen van cultuurplanten kan men van twee tegen-
overgestelde gezichtspunten uitgaan. Of wel, men zuivert een cultuur

door voor den oogst alle zieke, gebrekkige, of in welk opzicht ook

minderwaardige exemplaren te verwijderen en zijn zaaizaad alleen

van de overblijvende, goed geoordeelde planten te verzamelen. Of

wel, men zoekt in een cultuur de beste exemplaren in gering aantal

uit en gebruikt alleen hun zaad om in het volgend jaar van te

zaaien. De practijk van het veredelen ligt gewoonlijk tusschen deze

beide uitersten, terwijl al naar gelang der omstandigheden nu eens

het eene, dan weer het andere beginsel den doorslag geeft.
liet best bekende voorbeeld van het veredelen van cultuurplanten

leveren de suikerbieten. Zij worden in hoofdzaak beoordeeld naar

hun gehalte aan suiker, dat voor elke biet afzonderlijk bepaald wordt.

Door een stelselmatige keuze heeft rnen het gemiddelde gehalte
allengs kunnen verhoogen en daarmede de opbrengst aan suiker per
hectare natuurlijk belangrijk doen toenemen. De cijfers van dat ge-
halte hangen van grond en klimaat af; op de droge gronden en

onder het heerlijke klimaat van Californië oogst men bieten met

meer dan 20 pCt. suiker, terwijl bij ons het gehalte altijd veel lager
blijft. Toch heeft men het in den loop der jaren van 12 pCt. tot

14 en 15 pCt. kunnen verbeteren en bereikt men, o.a. in Frankrijk,
somwijlen regelmatig 17 pCt.
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Maar aan de eene zijde zijn deze langzame verbeteringen het

resultaat van ruim een halve eeuw volhardend zoeken in ééne be-

paalde richting, en aan de andere hangt, geschiedkundig gesproken,
de uitkomst toch nog steeds in hoofdzaak af van de allereerste

keuze, De verandering van voederbieten in suikerbieten is het werk

van Louis de Vilmorin ; hij heeft op zijn akkers de planten uitge-

zócht, die den aanvang van het ras moesten vormen, maar omtrent

de ervaring die hem daarbij geleid heeft, heeft hij niets te boek ge-

steld. Hoe groot het aandeel van die eerste keuze, vergeleken bij de

latere selectie, aan het tegenwoordige schitterende succes is, weet

men dus niet.

Gelijke moeilijkheden bestaan er ten opzichte van de veredeling
der granen. Ik stel mij voor, daarop later terug te komen. Zeer

dikwijls is uit de beschrijving van het gevolgde proces niet goed

meer na te gaan, in welke mate de beide aangegeven beginselen

gevolgd zijn. Meestal zelfs ontbreken de beschrijvingen ten eenen-

male. natuurlijk omdat de kweekers niet het uitwerken der methode,

maar alleen het winnen van een verbeterd ras als doel hadden.

Over het algemeen meende men echter, dat men door een ge-

durende vele jaren in een bepaalde richting herhaalde keuze zijn
doel kon bereiken. Deze meening is door den beroemden hoogleeraar
in de landbouwkunde, Julius Kühn, op de volgende wijze in een

voorschrift samengevat. Hij zeide: Om het ras te veredelen moet

men zich een ideaal maken van wat men bereiken wil en telken

jare alle exemplaren vernietigen, die van dat ideaal afwijken, om

slechts diegene te behouden, die er toe naderen. Op deze wijze zal

men, in den loop der jaren, wel niet het gestelde ideaal bereiken,

maar toch een variëteit tot stand brengen, die de oorspronkelijke

verre overtreft. Tal van kweekers, vooral in Duitschland, hebben dit

voorschrift van Kühn gevolgd, en de uitkomst is, dat men wel eens

slaagt, maar meestal niet.

In Zweden volgde men aanvankelijk dit voorschrift ook, en met

even zeldzaam gevolg. Maar omstreeks 15 jaar geleden heeft men er

mede gebroken en een nieuw beginsel ingevoerd, dat in de practijk
gebleken is geheel vertrouwbaar te zijn en met zekerheid tot de

gewenschte uitkomsten te leiden.

Dit beginsel wensch ik in het vervolg van dit opstel uiteen te

zetten. Vooraf zal ik echter een beschrijving geven van het proef-

station, waarop het ontdekt is, Svalöf, en wel naar aanleiding van

een bezoek, dat ik daar in Juli van dit jaar (1907) gebracht heb.

(Wordt vervolgd).


