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INLEIDING

In de monografie van EAST en JONES (1919) 'Inbreeding and outbreeding, their
genetic and sociological significance' komt de volgende zin voor: 'In fact, we have
found no record of intervarietal crosses where delicate or weak progeny resulted'.
Volgens de schrijvers zou een boekdeel gevuld kunnen worden met alleen al een lijst
van gevallen, waarin de F x van twee rassen even vitaal of vitaler was dan elk der
ouderrassen.
Sinds 1919isevenwel gebleken, dat kruisingvan rassen, onafhankelijk van de graad
van verwantschap, in een aantal gevallen kan Ieiden tot verminderde groeikracht en
zelfs tot letaliteit. STEBBINS (1950) en DOBZHANSKY (1951) duiden deze gevallen aan
met de term 'hybrid weakness or inviability'.
'Hybrid weakness' is gevonden bij mens, dier en plant. In het plantenrijk komen
velerlei vormen van het verschijnsel voor, waarvan de erfelijke grondslagen zeer uiteenlopen. Een van die vormen van 'hybrid weakness or inviability' is bastaardnecrose, die in de meeste gevallen een voortijdige dood van de planten tot gevolg
heeft. Vooral bij Triticumis de bastaard-necrose uitvoerig onderzocht. Deze dissertatie tracht een bijdrage te leveren tot de oplossingvan de problemen met betrekking
tot de overerving en in het bijzonder van de problemen, die het verschijnsel voor de
tarweveredeling meebrengt.
In Nederland is de bastaard-necrose bij tarwe, ook wel verdorring genoemd, pas
de laatste 10 jaren actueel geworden. De Nederlandse tarwekwekers kenden het verschijnsel v66r 1950in het algemeen niet, ofschoon reeds gedurende vele decennia het
belangrijkste uitgangsmateriaal voor de tarweveredeling werd verkregen door het
maken van kruisingen.
De oorzaak van het achterwege blijven der necrosewas,dat het stel complementaire
genen (Nelt Net), waarop het verschijnsel berust, in het gebruikte materiaal niet
compleet was. Terwijl het gen Net vrij veelvoorkwam, werd het gen jV«jpas in 1949
geintroduceerd met het zomertarweras Koga, dat in dat jaar in de 'Beschrijvende
Rassenlijst voor Landbouwgewassen' werd opgenomen. In dejaren daarna nam het
aantal rassen met het gen Net voortdurend toe: Minister in 1951,Panter en Carpo
in 1956, Felix in 1958en Opal in 1960.Tegelijk hiermee nam ook het aantal Nederlandse kwekers toe, dat met deze verdorringsverschijnselen te maken kreeg, omdat
nieuwe veelbelovende rassen gaarne als geniteur plegen te worden gebruikt. Daar
verder de kruisingsprogramma's op vele kweekbedrijven wel eens vrij eenzijdig zijn
opgebouwd, ging in sommige gevallen een groot gedeelte der nieuwe Fj's aan de
verdorringsverschijnselen ten onder.
Een onderzoek naar de genetische grondslagen der necrose, naar de verspreiding
der necrose-genen in het wereldrassensortiment, maar ook naar de mogelijkheden tot
beinvloeding van necrotische Fx's door uitwendige omstandigheden, zou dus voor
de tarweveredeling belangrijke gegevens kunnen opleveren. Deze drie aspecten zijn

dan ook uitvoerig onderzocht en vormen de hoofdschotel van dit proefschrift.
In hoofdstuk I wordt de plaats bepaald, die de bastaard-necrose (in het vervolg
ook 'complementaire necrose' genoemd, vanwege de genetische basis van 2 complementaire factoren) inneemt in de reeks van genetische mechanismen, die een letaal
ofsemi-letaal effect teweeg kunnen brengen. Hoofdstuk II en III behandelen respectievelijk de symptomatiek van en de literatuur over bastaard-necrose bij tarwe. Een
overzicht van het onderzochte materiaal en een bespreking van de toegepaste werkwijzen geeft hoofdstuk IV. Tevens isin dit hoofdstuk een paragraaf opgenomen over
de symbolisering van de genen voor necrose. Hoofdstuk V geeft, in het licht van
de verkregen gegevens, een uitvoerige behandeling van de overerving van bastaardnecrose in tarwe. De invloed van uitwendige omstandigheden op de verdorringsverschijnselen komtin hoofdstuk VI aan de orde. In hoofdstuk VII volgtdan een uiteenzetting over de belangrijkste bronnen der necrose-genen bij tarwe, terwijl ook de
wegen worden aangegeven, waarlangs deze genen in de 'carrier'-rassen* van thans
zijn terecht gekomen. Bastaard-necrose als probleem voor de tarwekweker is het
onderwerp van hoofdstuk V I I I . Tenslotte volgt in hoofdstuk I X een discussieover de
belangrijkste vraagpunten, die thans in onderzoek zijn of nog om nader onderzoek
vragen.

* Met'carrier'-rassenzyninditproefschrift bedoeld: rassen, die een van de complementaire genen voor necrose in dominante vorm bezitten.

I DE GENETISCHE OORZAKEN VAN
NIET-LEVENSVATBARE EN VAN ZWAKKE BASTAARDEN

Abnormaliteiten, die het gevolg zijn van de combinatie-door-kruising van bepaalde
geslachten, soorten ofrassen, kunnen optreden:
1. in elk ontwikkelingsstadium tijdens de diplophase d.w.z. tussen het ontstaan van
het bastaard-embryo en het stadium van volwassen plant ('Hybrid inviability or
weakness' STEBBINS, 1950, 1958; DOBZHANSKY, 1951);
2. tijdens de haplophase der bastaarden, hetgeen resulteert in gedeeltelijke of algehele steriliteit der F,-individuen ('hybrid sterility' STEBBINS, 1950, 1958; D O B ZHANSKY, 1951);
3. in de F, en in de terugkruisingsgeneratie, waarbij de F x normaal is en volkomen
fertiel ('hybrid breakdown' STEBBINS, 1950, 1958en DOBZHANSKY, 1951).
De laatste twee gevallen van abnormale bastaarden zullen niet nader worden behandeld, terwijl ook de op 'hybrid weakness' gelijkende modificaties als gevolg van
klimatologische, edaphische of pathologische factoren buiten beschouwing worden
gelaten.
De bovengenoemde, genetisch bepaalde abnormaliteiten in de diplophase van de
Fj-bastaarden (punt 1)mag men toeschrijven aan 'disharmonie'van de idiotypen der
ouders. Hierbij kan het voorkomen, dat het bastaard-embryo zich in het moederlijk
weefsel, waarop het voor zijn ontwikkeling in het begin grotendeels is aangewezen,
niet of niet normaal kan ontwikkelen (BRINK en COOPER, 1947), ofwel dat het genotype niet harmonieert met het plasmotype (MICHAELIS, 1954; CASPARI, 1948), ofwel
dat er een disharmonie bestaat tussen de genotypen van de beide ouders. Alleen dit
laatste geval isin verband met het te behandelen onderwerp van belang.
Disharmonie tussen de ouderlijke genotypen kan berusten op het niet bij elkaar
passen van de genomen (verschillende chromosoom-aantallen en/of te weinig homologie der chromosomen), ofwel op een disharmonie tussen chromosomen als gevolg
van structurele verschillen (deficienties, duplicates, translocaties, inversies). Echter
ook de werking of disharmonie van specifieke genen kan er de oorzaak van zijn, dat
bastaarden zwak of niet-levensvatbaar zijn.
In de eerste plaats is er de schijnbaar monofactorieel overervende letaliteit in sommige soortsbastaarden, welkeo.a. gevonden isbij Crepis (HOLLINGSHEAD, 1930), Hutchinsia (MELCHERS, 1939),Nicotiana (BRIEGER, 1929),Epilobium (LEHMANN, 1939). In
deze en dergelijke gevallen tonen de gegevens alleen aan, dat twee vormen of rassen
van eenspeciesonderling verschillen in 6en factor voor de levensvatbaarheid van hun
bastaarden met een tweede species. Uit het vinden van zo'n monofactorieel verschil
volgt geenszins, dat de letaliteit slechts op 66n gen berust. Het is integendeel waarschijnlijk datindetweedespecies66nofmeergenen aanwezigzijn, die complementair
zijn ten opzichte van het gen in de eerste species. Dit laatste isin de genoemde voorbeelden echter niet aangetoond.

Vervolgens zijn er de voorbeelden van een abnormale ontwikkeling van rasbastaarden van katoen, welkeistoegeschreven aan een complementaire werking van
allelen of pseudo-allelen.
a. Het verschijnsel 'corky' (STEPHENS, 1946, 1950) bestaat in abnormaal sterke kurkvorming in de bastaard. De homozygote genotypen ck*ckx,ckYckren ook de heterozygoten Ckck* en Ckck* zijn normaal. Alleen de combinatie ckxck? geeft het 'corky'
fenotype. Stephens postuleert hier dat ck* en ck> pseudo-allelen zijn.
b. Het verschijnsel 'crumpled' (HUTCHINSON, 1932 en BHOLA NATH et al., 1943)
bestaat in een onregelmatige ontwikkeling van vegetatieve knoppen en jonge
bladeren. De genoemde onderzoekers schrijven het toe aan de werking van 2 complementaire hoofdgenen. STEPHENS (1950) toonde echter aan, dat de gevonden
splitsingsverhoudingen en andere gegevens even goedofnogbeter konden worden
verklaard met complementaire allelic
c. Een ander verschijnsel bij katoen, nl. 'crinkled' (HARLAND, 1935; HUTCHINSON,
1946) bestaat in het ontbreken van groeicoordinatie van bladnerven en bladschijf.
Een multiple allele reeks vormt de genetische basis. Een groep allelen van deze
reeks bewerkt een achter blijven van de groei der bladnerven ten opzichte van de
groei van het bladmoes, een andere groep allelen van dezelfde reeks veroorzaakt
het achter blijven van de groei van het bladmoes ten opzichte van de groei der
bladnerven. Combinatie van tweeallelen, elkafkomstig uit een andere groep, geeft
een normaler fenotype dan dat van de homozygote ouders, doordat de ene abnormaliteit de andere min of meer compenseert (HUTCHINSON, 1946). Hier is dus een
gunstige complementaire allelenwerking aanwezig.
Van de complementaire allelie is het een kleine sprong naar de gevallen van
bastaardabnormaliteit, die berusten op meer dan e6n gen. In sommige van deze gevallen zijn het aantal en de loci van deze genen moeilijk ofniet vast te stellen. Soms
echter berust de abnormaliteit op zeer specifieke genen, waarvan aantal en loci wel
te bepalen zijn.
Wanneer we ons beperken tot de dominante genen, kunnen de volgende gevallen
worden onderscheiden. De voorbeelden onder punt 1tot en met 4 zijn ontleend aan
citaten in HADORN (1955).
1. Elk der genen heeft een eigen abnormaal fenotype. Verenigd in de Ft werken ze
complementair in dien zin, dat een nieuw abnormaal fenotype ontstaat.
Voorbeeld: Bij Drosophila melanogaster geeft heterozygoot Delta (Dl) een enigszins
abnormale vleugeladering; heterozygoot Minute (M) geeft een langzamere ontwikkeling en kleinere borstelharen. Individuen met beide genen heterozygoot
(D1/+, M/+) zijn letaal.
2. Enige genen geven elk hetzelfde abnormale fenotype. Combinatie der genen geeft
hetzelfde fenotype, maar in sterkere mate (cumulatieve werking).
Voorbeeld:Bij muisgeeft heterozygoot Sd (= Danforth'sshort tail) o.a. een verkorting van de staart; heterozygoot T ( = Brachyurie) heeft ook dit fenotypische
effect. De individuen met beide genen heterozygoot (Sd/+, T/-\-) vertonen een
volledige reductie van de staart.
3. Soms vertonen genen met ieder een verschillend abnormaal fenotype noch een

complementaire noch een cumulatievewerking in de bastaard. De bastaard manifesteert zonder meer alle abnormaliteiten van beide ouders, die berusten op dominante genen.
Voorbeeld: de genen A? (gele kleur), T (korte staart), W (witbontheid) en JV
(naakt) bij demuisgeven elkin heterozygote toestand een eigen abnormaal, maar
vitaalfenotype; homozygoot werktelkder genen letaal.Na combinatievanal deze
genen heterozygoot in eenindividu,bleek,dat elkgen onafhankelijk van de andere
genen, zijn specifieke abnormaliteit manifesteerde, terwijl hetindividu vitaal bleef.
4. Enige genen produceren ieder hetzelfde abnormale fenotype; combinatie in een
individu geeft geen versterking van de abnormaliteit (geen complementaire noch
cumulatieve werking). Vergelijk punt 2.
Voorbeeld: de A/wafe-mutanten bij Drosophila melanogaster.
5. Enige genen hebben afzonderlijk geen waarneembaar effect. Gecombineerd in de
bastaard ontstaat een abnormaal fenotype. Dit ishetgevalvan zuiver complementaire genenwerking.
Voorbeelden:
a. Complementaire letaliteit bij rijst (OKA, 1956): van het 5e blad af treedt
chlorophyl-gebrek en groeivertraging op, waarna de planten sterven.
b. Complementaire vrouwelijke steriliteit bij Sorghum (CASADY et al., 1960).
c. Complementaire 'red lethals' bij katoen (GERSTEL, 1954): bladeren roodachtig,
planten kwijnend, tenslotte afvallende bladeren en bloemen, waarna ook de
naakte Stengels verdrogen.
d. Complementaire letaliteit bij gerst (WIEBE, 1934): kort na de kieming van de
korrels sterven de planten.
e. Complementaire semi-letaliteit bij tomaat (SAWANT, 1956): 2 a 3 maanden na
de zaai worden de zijstengels bleek en slap van de top naar de basis; dan verdrogen debladeren en sterft deheleStengelaf. De planten leveren nogwel zaad.
f. Complementaire letaliteit bij Vigna sinensis (SAUNDERS, 1952): na een normale
jeugdgroei treedt groeivertraging op, al of niet gepaard met verdorringsverschijnselen. Daarna sterven de planten vrij spoedig af.
g. Complementaire groeiremming bij Godetia whitneyi (HIORTH, 1948): abnormale
en vertraagde ontwikkeling van de Fj-planten.
A.Complementaire letaliteit en semi-letaliteit bij tarwe. Hiervan bestaan enige
geheelverschillende vormen,dieelkafzonderlijk doch ookincombinatie kunnen
voorkomen (HERMSEN, nog niet gepubliceerd).
Het zijn:
1. Dwerggroei: reductie (in uiteenlopende mate) van de lengtegroei, sterke uitstoeling, vaak donkergroene kleur (overzichten: MCMILLAN, 1937 en M O R RISON, 1957).

2. Chlorose: opkomst enjeugdgroei normaal, waarna chlorotische en gele verkleuring der bladeren, gepaard gaande met een typische roodkleuring; depressie zeer uiteenlopend (SACHS, 1953; HERMSEN, 1959 en 1960). Dit type
abnormaliteit is tot nu toe alleen gevonden in kruisingen met Triticum macha
var. subletshchumicum. Zie ook IX, 1.
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3. Necrose: Zie beschrijving in II.
Elk van
van deze drie verschijnselen is door schrijver dezes uitvoerig onderzocht. De
inhoud
nd van dit proefschrift is echter beperkt tot de necrose, zoals uit de inleiding
reedsibliikt.
blijkt.

II SYMPTOMATIEK VAN BASTAARD-NECROSE
BIJ TARWE
1.

KWALITATIEVE BESCHRIJVING VAN DE SYMPTOMEN

Opkomst en jeugdgroei van Fx-planten met het genotype voor necrose zijn geheel
normaal. De eerste symptomen kunnen, afhankelijk van de aard der kruising, in elk
groeistadium van de plant van het 1-2 bladstadium af optreden en wel op de bladschijven en later op de bladscheden. Stengels en aren zijn meestal nog groen, als
bladschijven en -scheden reeds dood zijn.
Deze eerste duidelijk waarneembare symptomen bestaan uit matgroene of lichtgroene vlekjes (mottling, WELLS, 1960), die geleidelijk toenemen in grootte en aantal,
totdat ze samenvloeien en grotere plekken of zones vormen. De kleurveranderingen, die intussen optreden, zijn in sommige Fi's groen -*•matgroen -> bruin
(verdord). Vele van deze F / s zijn letaal (produceren geen zaad). In andere Fx's
verandert de kleur van groen -> lichtgroen -> geel -> bruinachtig geel -> bruin. In
deze Fj's is tot nu toe nog geen letaliteit gevonden. De gele overgangszone is in
bepaalde kruisingen zo overheersend dat hun fenotype wel isaangeduid alsyellowing
(LUPTON, 1961).Tussen de F^s met overwegend gele symptomen en F^s zonder gele
tussenkleur komen allerlei overgangen voor.
Genoemde kleurveranderingen weerspiegelen de degeneratie van het chlorophylapparaat indemesophyl-cellen enhetgeleidelijk afsterven van hetbladweefsel (II, 2).
In de meeste kruisingen breiden de symptomen zich uit van de top naar de basis
van het blad en van het oudste naar dejongere bladeren: de symptomen volgen de
groei van de plant. CALDWELL en COMPTON (1938, 1943) spreken daarom van
progressive necrosis. Deze progressie is het duidelijkst, wanneer de symptomen reeds
verschijnen als de planten nog klein zijn. In Fi's, die geheel normaal blijven tot het
in-aar-schieten ofnog langer, treden de symptomen vaak op allebladeren tegelijk en
ook meer verdeeld over de hele bladschijf op. In sommige van deze bastaarden is
hetjongste blad zelfs het eerst necrotisch. MCMILLAN (1936) spreekt in dit geval van
firing. De abnormale necrose en de normale afrijpingsverschijnselen zijn dan vaak
moeilijk te onderscheiden.
Uitwendige omstandigheden zijn bij dit alles eveneens van betekenis: zo wordt de
intensiteit van de geelkleuring, de breedte van de gele zone, maar ook het al of niet
optreden van 'firing' mede door het milieu bepaald (VI, 1).
2.

ENIGE CYTOLOGISCHE WAARNEMINGEN

Om een indruk te krijgen van de veranderingen in de cellen van het blad ten gevolge
van de bastaard-necrose werden enige dwarscoupes van normale en zieke weefsels
onder het microscoop bekeken en gefotografeerd.
Voor het onderzochte materiaal en de gevolgde methode zij hier verwezen naar
hoofdstuk IV.
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De foto's 1tot en met 4zijn beelden van een blad van Koga x Canad. 3842,waarop
geen gele kleur voorkwam, maar alleen de kleuren normaal groen, matgroen en
bruin. De glanzend groene basis van het blad bevatte normale mesophyl-cellen,
gevuld met wandstandige, grote, groene chloroplasten, die door de ligging tegen
elkaar vaak wat hoekig van vorm waren (foto 1). De eerste abnormaliteit is, dat de
celinhoud zich losmaakt van de celwanden, terwijl de chloroplasten wat kleiner
worden (foto 2, langgerekte eel). Spoedig volgt dan een samenklonteringvan de celinhoud tot een groenachtige massa,waarin de omtrekken der chloroplasten nog vaag
zichtbaar zijn (foto 3): dit is het beeld van de cellen in het matgroene weefsel. De
celwanden zijn dan nog intakt. Het verdwijnen van de glans van het blad is waarschijnlijk het gevolg van het verlies van de turgor der mesophyl-cellen. In de eindphase (bruin, necrotisch weefsel) bestaat de celinhoud uit hoekige klompjes, waarin
van chloroplasten bijna niets meer te bespeuren is. De celwanden zijn nu ook dood
en scheuren heel gemakkelijk stuk, ook bij uiterst voorzichtig snijden (foto 4):
De foto's 5 tot en met 9 zijn beelden van een blad van Koga x Zanda, dat typische
symptomen van vergeling vertoonde. De bladbasis was in hoofdzaak lichtgroen met
hier en daar wat donkergroen. De meestemesophyl-cellen van de bladbasis bevatten
lichtgroene chloroplasten, die kleiner waren dan normaal. Foto 5 vertoont rechts
2 cellen met normale chloroplasten (pijltjes), foto 6 (zelfde beeld, maar andere instelling) vertoont links een groep cellen met kleine chloroplasten. Foto 7 geeft 3 cellen
uit hetzelfde weefsel, waarvan de grootte van de chloroplasten ook gereduceerd is
(vgl. de normale cellen van foto 1).
In de gele tot geelgroene zonevan het blad overweegt het beeld van cellen met zeer
kleine, zeer lichtgroene chloroplasten (foto 8). Van eel tot eel treedt een variatie op
in de grootte der chloroplasten; binnen denzelfde eelzijn ze echter vrij uniform.
In het geelbruine weefsel komen ook nog cellen voor met kleine verspreid liggende
chloroplasten, maar de cellen met groenachtig-oranjebruine klompjes overheersen
het beeld. De omtrekken der kleine chloroplasten zijn nog vaag waarneembaar
(foto 9, midden beneden); vergelijk de groenere + grotere klompjes op foto 4.
In het bruine, necrotische weefsel overheersen eveneens de cellen met oranjebruine
klompjes. Merkwaardig is echter, dat in niet aangesneden cellen vrij frequent kogelronde,scherp begrensde bolletjes voorkomen, diein een soort Brownse beweging zijn,
soms als een druiventrosje aan elkaar geklit, soms ook in een groepje los van elkaar
(foto 9, eel geheel rechts in het midden). De grootte van deze bolletjes isvaak in een
eel vrij uniform, maar cellen met grote en kleinere bij elkaar komen ook voor, zoals
in foto 9 (2e eel van rechts, midden) zichtbaar is (onscherp).
Het kenmerkende verschil tussen necrose via matgroene verkleuring en necrose via
gele verkleuring is wel, dat in het eerste geval de samenklontering van de celinhoud
reedsbegint, alsde grootte der chloroplasten nog weinig gereduceerd is,terwijl in het
tweede geval de chloroplasten eerst zeer klein worden en dan pas kleine klompjes of
trosjes vormen.
Tot slot nog enige opmerkingen.
1. In vergeelde bladeren van rassen (dus zonder het genotype voor necrose) werden

beelden gevonden, die in grote lijnen overeenkwamen met wat hierboven voor
'yellowing' is beschreven.
2. Aangezien de symptomen op de bladeren als vlekjes beginnen, kan men in een
dwarscoupe van een blad vaak allestadia van degeneratie der chloroplasten waarnemen.
3. Met het kleiner worden van de chloroplasten gaat een verbleken van de groene
kleur gepaard.
4. Waarschijnlijk onder invloed van veranderde weersomstandigheden komt soms op
6en blad zowelmatgroen alsgeelweefsel voor. De cytologische beelden komen dan
overeen met de hierboven beschrevene.

3.

KWANTITATIEVE BESCHOUWING VAN DE SYMPTOMEN

Zoals in paragraaf 1 reeds is meegedeeld, kan het ontwikkelingsstadium der F 2 planten, waarin de eerste symptomen zichtbaar worden (door HADORN, 1955, phenokritische Phase genoemd), sterk varieren. Er zijn Fi's, die al in het 1-2 bladstadium
beginnen te verdorren. Daartegenover staan de F,^, die, ondanks hun genotype voor
necrose, gedurende hun hele ontwikkeling fenotypisch normaal blijven. Tussen deze
beide uitersten komen alleovergangen voor. Deze grote variatie wordt vrijwel geheel
bepaald doordeaard derkruising,d.w.z. door hetgenotypeder ouders (hoofdstuk V).
Min of meer parallel met de 'phenokritische Phase' loopt de z.g. effektiv-letale
Phase(HADORN, 1955) d.i. het groeistadium, waarin de dood der planten intreedt:
zie foto 10. Fj's, die reeds in het 1-2 bladstadium beginnen te verdorren, sterven in
het algemeen in het 3-5 bladstadium af, zonder vorming van zijspruiten. Deze zeer
sterke verdorringsgraad wordt in dit proefschrift met het cijfer 8 aangeduid. Fi's,
waarin de eerstesymptomen in het 2-4 bladstadium verschijnen, vormen meestal nog
enige zijspruiten. Sommige van deze Fj's blijven in het uitstoelingsstadium steken
(verdorringsgraad 7), andere brengen het nog tot de vorming van enige loze aartjes
(verdorringsgraad 6). De Fj's, waarin de eerste symptomen bij het begin van de uitstoeling verschijnen, zijn in het algemeen in staat om althans aan de hoofdstengels
een volledig bladapparaat te vormen. Ook worden noodrijpe korrels geproduceerd,
waarbij de planten mede profheren van de omstandigheid, dat Stengels en aren veel
langer groen blijven dan de bladeren.
Naarmate de eerste symptomen later verschijnen, ishet assimilerend oppervlak der
planten gedurende hun ontwikkeling groter en tevens blijft er tot in een later
ontwikkelingsstadium bladgroen aanwezig. Hierdoor ontstaan meer Stengels met
aren, meer aren met korrels en meer korrels per aar, terwijl het 1000-korrelgewicht
toeneemt (verdorringsgraad 5, 4, 3 en 2). Dit wordt gedemonstreerd door figuur 1,
waarin van 15 verdorde Koga-Fj's de gemiddelden van de 'phenokritische Phase'
(in dagen na opkomst) en het 1000-korrelgewicht (in g) zijn weergegeven. De F / s
(elk bestaande uit 4 planten) werden in 1961 opgekweekt in potten. De correlatie
tussen beide genoemde eigenschappen was in dit experiment zeer significant.

10
FIG. 1. Gemiddeld 1000-korrelgewicht (x
x) en 'phenokritische Phase' ( • - - - • ) van 15 F^s van
kruisingen tussen Koga (Ne^ en de.Mvcarriersop de abscis.
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Fio. 1. Average 1000grainweight (gram) and'phenokritischePhase' (numberof daysafteremergence, when the
fast symptomsappear) of 15necrotic F,'J ofcrossesbetweenKoga (Ne^) andtheNet-carrierson theabsciss. All Ft's
(each4plants) were raisedinpots in 1961.
x
x = 1000grain weights; • ---• = daysafteremergence.

De zwakste graad van necrose, die kon worden waargenomen, doordat de Fj's tussen
beide ouders in waren uitgeplant, bestaat slechtsuit geleenverdorde bladpunten, die
ongeveer ten tijde van het in-aar-schieten voor het eerst zichtbaar worden. De F^s
met deze zwakke symptomen ondervinden geen meetbaar nadelige invloed van de
necrose (verdorringsgraad 1).
Toch zijn dezezwak-necrotische Fi'sniet de laatste in de reeksF^smet het genotype
voor necrose. De rij wordt nl. gesloten door een groep F^s, die, hoewel zij het genotype voor necrose bezitten, geen symptomen vertonen (verdorringsgraad 0).
Tabel 1geeft een samenvattend overzicht van de criteria voor de verschillende verdorringsgraden.
Omtrent de cijfers in kolom 1 van tabel 1 moet worden opgemerkt, dat elk cijfer een
traject van verdorringsgraden omvat. Zo sluit graad 8 wel alle Fi's in, die zonder
zijspruit afsterven, maar in deze groep F^s bestaat nog een duidelijke variatie wat
betreft de tijd van afsterven. Zo treedt binnen graad 7een variatie op in het aantal
zijspruiten, binnen graad 6in het aantal aartjes, binnen de graden 5,4 en 3een vrij-
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TABEL 1. Overzicht van de criteria (*) voor de verdorringsgraden 0 tot en met 8. Laatste kolom:
percentage van het oppervlak van dejongste twee bladeren, dat in stadium 10.5 (schaal van FEEKES)
symptomen vertoont. Voor de termen 'phenokritische Phase' en 'effektiv-letale Phase*zie tekst.
Verdorringsgraad
Necrosis
grade

'Phenokritische Phase'

0

geen symptomen
no symptoms
volwassen plant
full growth
in-aar-schieten
heading

normale afrijping
normal ripening
normale afrijping
normal ripening
vrijwel normale afrijping
almostnormal ripening

3

schieten
shooting

4

uitstoeling
tillering

5

begin uitstoeling
begin tillering

6

2-3 bladeren
2-3 leaves
2 bladeren
2 leaves
1-2 bladeren
1-2leaves

volwassen plant,
wat noodrijp
full growth, somewhat
premature
volwassen plant,
noodrijp
full growth,premature
gereduceerd aantal aren,
latere aren loos, kleine
korrels
reducednumbers ofears,
laterears empty, small
kernels
weinig aren, alle loos*
few ears,all empty*

1
2

7
8

'Effektiv-letale Phase'

-

geenaren,enige zijspruiten*
no ears,some tillers*
<en spruit, 3-6 bladeren*
one sprout, 3-6 leaves*

1000-korrelgewicht
7000grain
weight

Zie opschrift
der tabel
Seecaption
oftabel

normaal
normal
normaal
normal
vrijwel
normaal
almost
normal
>30*

0*

75-100

15-30*

ca. 100

< 15*

100

—

100

—

100

—

100

0-25*
25-75*

TABLE 1. Survey of the criteria(*) for thenecrosis grades0 to 8 inclusive. Last column: symptom-bearingpart
(in %) of theyoungest twoleaves at the endof the heading stage.

wel continue variatie in 1000-korrelgewicht, terwijl binnen graad 2 en 1het percentage necrotisch bladoppervlak varieert. Ook graad 0 bevat een traject en wel van
verschillende potentiele verdorringsgraden, welke o.a. tot uiting kunnen komen in
de F.-generatie (V, B.2 en V, B.3.1).
Uit het voorgaande volgt, dat het aantal cijfers voor verdorringsgraad ad libitum
zou kunnen worden uitgebreid. Hier komt nog bij,dat er vanjaar totjaar schommelingen in de verdorringsgraad optreden (VI, 2), die het algemene beeld wel niet
verstoren, maar die toch een verschuiving van bepaalde kruisingen naar de naast
hogere of naast lagere gradering kunnen bewerken.

Ill BESPREKING VAN DE LITERATUUR OVER
BASTAARD-NECROSE

Ter wille van de overzichtelijkheid, zijn de onderzoekingen over complementaire
necrose geordend naar de in de F t -generatievoorkomendeverdorringsgraden en wel
aldus:
1. Onderzoekingen van sterke necrose (verdorringsgraad Fj's 6-8).
2. Onderzoekingen van matige necrose (verdorringsgraad F x 's 3-6).
3. Onderzoekingen van zwakke necrose (verdorringsgraad F / s 0-3).
De hierbij betrokken kruisingen worden in het vervolg aangeduid als resp. sterk-,
matig- en zwak-necrotische kruisingen.
Deze indeling isook in de volgende hoofdstukken toegepast, omdat de 3 categorieen
hun eigen karakteristieke problemen bieden, zowel ten aanzien van de genetische
analyse (V) alsook voor de tarwe-veredeling (VIII).

1.

ONDERZOEKINGEN VAN STERKE NECROSE

De Amerikaanse onderzoekers CALDWELL en COMPTON (1938, 1943), HEYNE, WIEBB
en PAINTER (1943), HEBERT en MIDDLETON (1955, 1958), HEYNE (1958) en de Australische onderzoeker PUGSLEY (1958) hebben een reeks gevallen onderzocht van wat
zij noemen 'progressive lethal necrosis of seedlings'. Aangetoond werd, dat het verschijnsel berustte op 2 dominante complementaire factoren, Le en Le a (CALDWELL
en COMPTON, 1943 en HEYNE, WIEBE en PAINTER, 1943).
De onderzochte rassen zijn met de door de auteurs gegeven genotypen vermeld in
tabel 2.
Alle F x 's met het genotype LeleLe2le2 zijn letaal (verdorringsgraden 7en 8).Deze
'constancy of lethality' (CALDWELL en COMPTON, 1943) wordt voornamelijk veroorzaakt door de omstandigheid, dat het gen Le een sterke expressiviteit bezit, doch is
mede het gevolg van te weinig variatie in de groep Lea-rassen, zoals in het volgende
nog zal blijken.
Ook in Europa is het sterk-necrotische fenotype door verscheidene onderzoekers en
kwekers gevonden (DANTUMA, 1960; LUPTON, 1960; FEEKES, 1959, 1961; MARTIN,
1961; REEKERS, 1960; ZEEMAN, 1960en HERMSEN, 1959en 1960).De oorzaak hiervan
was vooral het frequent gebruik van het wintertarweras Felix en zusterselecties van
dit ras (GB 102 en GB 103) als geniteurs bij het veredelingswerk. Tabel 3 geeft een
indeling volgens genotype van de onderzochte rassen en selecties.
Sterke necrose werd ook gevonden door DEKAPRELEVICH (1930)inkruisingen tussen
4 lijnen van Triticum vulgare velutinum enerzijds en T. durumhordeiforme, T. durum
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TABEL 2. Indeling in genotype-klassen van de rasscn en lijnen, die door de hierboven genoemde
auteurs zijn ondcrzocht.
UleLetLet

LeLeleJet
Big Club
Marquillo
Ponca
Quanah
T. durum PI 94587

American Banner
Atlas 66
Blackhull
Chiefkan
Clarkan
Converse
Dawson
F.H. 16
Fulcaster
Fulhard
Fultz
Harvest Queen

UUU,U,

Honor
Michigan Amber
Minhardi
Nittany
Poole
Purdue nr. 1
Red Chief
Rudy
Shepherd
Thorne
Trumbull
Wabash

Chancellor
Cheyenne
CI 11682
F.H. 27
Gladden
HH55
Kawvale
Leap CI 6958
Michigan Wonder
Minturki
Oro
Poso
Purkof
Tenmarq

TABLE 2. Genotypic classification of the varieties andlines examinedby theabove mentioned authors.

TABEL 3. Overzicht vande rassen enselecties,die betrokken waren bijdeletale F l 'svande inde tekst
genoemde Europese onderzoekers. De aanduiding dergenotypen isontleend aan HERMSEN (1960).
aaBB

AaAtbb
Big Club
Felix
GB102
GB 103
Lichti 125
Marquillo
Ponca
Quanah

Admonter Fruh
Atlas 66
Balajacerkov
Cappelle
Carstens VIII
Eroica
Flamingo
H 11
H30
H57
H100
H101
H102

Hector
Heines VII
Heines 476
Hesbignon
Holdfast
Joncquois
Kogall
Marchal
Mendel
Merlin
Michigan Amber
Minhardi

Noe
Nord Desprez
Plantahof
Renfort
Riebesel 47/51
Sambo
Shepherd
Skandia II
Stal
Starke
Stella
Thorne
Vilmorin 27

TABLE 3. Survey of the varieties and selections usedinthe lethalF^sproducedbyEuropean research workers.The
indication of the genotypes isfrom HERMSEN (I960).

coerulescens, T. polonicum villosum,T. monococcum en enkele lijnen van T. vulgare erythrospermum anderzijds. Een genetische analyse werd hier niet uitgevoerd.
Tenslotte is door BOYD (1961) sterke necrose gevonden in bastaarden van rassen
van T. durum onderling, namelijk van Iumillo met de rassen Mindum, Carleton en
Giza. Aangezien deL«-carrier Marquillo (zie tabel 2) stamt uit de kruising Marquis
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(non-carrier) x Iumillo, m a g worden aangenomen d a t Iumillo het gen Le bezit en d e
M i n d u m - g r o e p h e tgen Le2. Deze genen liggen ind egenomen A enB van Triticum
(zieV, B.l).

2.

ONDERZOEKINGEN VAN MATIGE NECROSE

Matige necrose (graden 3-6 i nd eF 2 ) isvoornamelijk gevonden enonderzocht door
Europese onderzoekers en kwekers (DEKAPRELEVIGH, 1930; KOSTYUCHENKO, 1936;
DANTUMA, 1 9 5 4 - 1 9 6 0 ; HERMSEN, 1957, 1959, I 9 6 0 ; W H I T E H O U S E , 1959; SCHMALZ,
1959; F E E K E S , 1 9 5 9 - 1 9 6 1 ; S C H U L Z E , 1960; O E H L E R , 1960; P O C H A R D , 1960; M A R T I N ,

1961).
D e oudste, a a n d e schrijver bekende publikatie over complementaire necrose
(DEKAPRELEVICH, 1930) vermeldt 44kruisingen tussen 4 lijnen v a n Triticum vulgare
var. velutinum enerzijds e nin totaal 22rassen v a n Triticum vulgare, spelta, compactum,
durum, polonicum, turgidum, timopheevi e n monococcumanderzijds. Veertien F x 's waren
sterk-necrotisch (vorige paragraaf), 14 Fj's m e tvulgare-rassen enm e t Triticum compactum var. erinaceum waren matig-necrotisch en 16F t ' s normaal. D e matig-necrotische Fj's vertoonden aanzienlijke verschillen ingraad van necrose, hetgeen ookt o t
uiting k w a m in d e F,'s, waarin h e tpercentage letale planten varieerde v a n 1 t o t
40 a 50 % . Splitsingsverhoudingen werden niet vermeld, o m d a t deze volgens d e
auteur wegens te kleine F 2 -populaties geen bepaalde conclusies zouden toelaten.
W e i komt DEKAPRELEVICH totd eslotsom, d a td eletaliteit ofsemi-letaliteit ontstaat
door d e vereniging v a ntwee willekeurige genen, dieieder voor zich geen nadelig
effect uitoefenen.
KOSTYUCHENKO (1936) vond onder d e 16 door h e m bestudeerde matig-necrotische
Fi's eveneens aanzienlijke verschillen in verdorringsgraad. I n d e drie onderzochte
F,'s werden alle gradaties gevonden v a n 'nahezu normal kornbildenden bis schon i m
M o m e n t des Keimens absterbenden Pflanzen'. D a t sommige F,-individuen reedso p
het m o m e n t v a nkiemen zouden sterven, leidt KOSTYUCHENKO af uit h e t duidelijk
tekort a a n verdorde F 2 -planten, d a thijvond (tabel 4 ) . Deze conclusie isniet juist,
o m d a t ergeen direct verband bestaat tussen het opkomstpercentage enhet genotype
voor necrose: lagere opkomstpercentages treden pas bij zeer lage 1000-korrelgewichten o p e n hebben d a n weinig of geen invloed o p d e splitsingsverhoudingen
(SCHMALZ, 1959; HERMSEN, 1960). W e i iskomen vast testaan, d a t indergelijke F,'s
d e dubbelhomozygoten (LLTT) alsjonge kiemplantjes afsterven. D e stoffelijke resten
v a n deze plantjes kunnen bij slechts eenmaal bepalen der splitsingsverhoudingen gemakkelijk over het hoofd worden gezien enzijn soms zelfs niet meer w a a r te n e m e n
(weersomstandigheden, schoffelen). D e gegeven splitsingsverhoudingen van KOSTYUCHENKO komen blijkens tabel 4 d a n ook overeen m e t d everhouding 8 : 7in plaats
v a n 9 :7.
KOSTYUCHENKO vond verder, d a td erassen Prelude, Yeoman I IenNowinka inelk
der 3mogelijke Fj-combinaties verdorring gaven ('necrosis triangle', HERMSEN, 1959
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TABEL 4. Splitsingsverhoudingen verdord: normaal in de F, van drie matig-necrotische Fj's
(KOSTYUCHENKO, 1936).

Splitsingsverhoudingen verdord:normaal
Segregation ratios necrotic:normal
Kruisingen
Crosses

Verwacht op basis van
Expectedon the basisof

Gevonden
Observed

Djurabl
x Nowinka
DS 2152 Schweden x Nowinka
Yeoman II
x Nowinka

212:195
370:330
588:507

8:7

9:7

217:190
373:327
584:511

229:178
394:306
616:479

TABLE 4. Segregationratiosnecrotic: normalin theFt ofthreemoderatelynecroticFjV (KOSTYUCHENKO, 1936).

en 1960). Door HERMSEN kon dit niet worden bevestigd. Prelude x Nowinka bleek
steeds geheel normaal te zijn, zowel in de F x alsin de F a . Gezien de nauwe verwantschap tussen Prelude en Nowinka (VII, 1.2) zou men a priori ook een normale F l
verwachten. Mogelijk heeft KOSTYUCHENKO met andere lijnen uit deze rassen
gekruist.
,
De genoemde verdorringsdriehoek en de grote verschillen in verdorringsgraad der
F x 's wijzen volgens KOSTYUCHENKO op het bestaan van meer dan een vorm van elk
der complementaire factoren L en T. Ofauteur hier denkt aan multiple allelen of aan
onafhankelijke loci blijkt niet uit zijn publikatie.
Tabel 5 geeft een overzicht van de rassen die betrokken zijn bij de necrotische Fj's.
De aanduiding der necrose-genen isgebaseerd op de gegevens en de verklaring hiervoor van KOSTYUCHENKO.
TABEL 5. Overzicht van de door KOSTYUCHENKO onderzochte rassen en selecties.
/^-carriers
Prelude
Lijnq (uit Preludex Tulun)

Carrier van Lt + T,
Nowinka

£,-carrier
caesium 0111

T^-carriers
Yeoman II
Standart
Grenadier II
Balanganka
Djurabl
DS 2183 Deutschland
DS 2152 Schweden

TABLE 5. Surveyof the varieties and selectionsstudiedbyKOSTYUCHENKO. Designationofnecrosisgenesbasedon
dataand explanationgiven by KOSTYUCHENKO.

De volgendeLT-combinaties geven necrose:LxTXt LXTX, LtTt enL%TX.De F^s met
deZ,7*-combinatiesLtTt enLtTt zijn normaal.
De eerste resultaten van eigen onderzoek omtrent complementaire necrose (HERMSEN, 1957) komen in grote lijnen overeen met die van KOSTYUCHENKO. In tabel 6
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staan de onderzochte rassen met hun genotype vermeld. Het ras Minister bleek
achteraf het genotype AAbb te bezitten met een vorm van het .4-gen,dat een geringe
expressiviteit bezit (HERMSEN, 1960).
TABEL 6. Overzicht (uit HERMSEN, 1957) van enige rassen, ingedeeld volgens hungenotype.Voor het
ras Minister: zie tekst.
AAbb

Koga
Eskischir220-39
Mus

aaBB

Hll
Heines VII
Heines476
Mendel
T. spelta Iijn 10
Plantahof

aabb
T. spilla recens
Sukkula
Carstens VI
Werla
(Minister)

TABEL 6. Survey {from HERMSEN, 1957) of the varieties tested. The varietyMinister later appeared to carry
agene A withsmallexpressivity.

De variatie in verdorringsgraad van verschillende F^s met een gemeenschappelijke
ouder werd gedemonstreerd aan verscheidene quantitatieve eigenschappen van deze
Fj's (stengellengte, aarlengte, halmgetal, 1000-korrelgewicht). De verdorringsgraad
van de verdorde F,-planten varieerde van 8 tot ongeveer 4. Voor de verschillen in
verdorringsgraad tussen Fi's en binnen elkeF, werd een gemeenschappelijke oorzaak
gepostuleerd: 'certain genes (modifiers) which differ in the varieties used and which
segregate in the F, in different combinations influence the effect of the two complementary genes'. Deze verklaring is na onderzoek van meer generaties en van meer
materiaal gebleken zeer onvolledig te zijn (HERMSEN, 1960).
In 1959 verscheen van SCHMALZ een vrij uitvoerige publikatie over zijn onderzoek
aan 84 matig-necrotische F^s, aan 20 verschillende F,'s en voorts aan F,'s van de
kruising Garnet x Svalof 0987. Tabel 7 geeft een overzicht van de door SCHMALZ
(1959) onderzochte rassen en selecties, ingedeeld naar hun genotype.
Op grond van de graad van verdorring van 22 verschillende Fi's, gemeten door
middel van het 1000-korrelgewicht,viel de groep der aafi5-rassen 1tot en met 10 in
2 (of 3) subgroepen uiteen. SCHMALZ verklaart dit, door aan te nemen, dat in de 10
betrokken aaBB-rassen 2 of 3 verschillende allelen van het gen B voorkomen. Ook
van het gen A zouden in de ^ M - r a s s e n 1 tot met 4 twee niet sterk verschillende
allelen voorkomen.
In de F,'s vond SCHMALZ steeds de verhouding 9 necrotisch: 7normaal, al was het
aantal necrotische planten in het algemeen ietste laag. De schrijver merkt op,dat dit
niet het gevolg is van sterfte in het embryo-stadium, aangezien de nakomelingschappen van de sterkst verdorde Fj's de beste overeenstemming gaven met 9 : 7.
In een aan het artikel toegevoegde opmerking deelt SCHMALZ mee, dat in 8 F,'s, die
later werden geanalyseerd, dit te kort aan verdorde planten niet was opgetreden.
Wei vond SCHMALZ binnen elke F , steeds grote verschillen in verdorringsgraad.
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TABEL 7. Overzicht van dedoor SCHMALZ (1959) onderzochterassenenselecties,ingedeeldin 3 genotypc-klassen.
AAbb
Ras 12272
Garnet
Stamm 16010/52
Selectie uit Criewener 104
Koga
Attila
Markgraf

aaBB

aabb

Saumur
Koga II
Svalof0987
Strubes roter Schlanstedter
Hadmerslebener IV
Salzmunder Standard
Mutant S l a uit Hadm. IV
Mutant S i b uit Hadm. IV
Rimp. friiher Bastard
Selectie uit Rimp. fruher
Bastard
Heines VII
Carstens VIII
Hohenwettersb. begrannter
Dickkopf
Hohenwettersb. Braun
Stamm Dornburg 412
Alemannen
Blaue Dame
Franken II
Banco
Griine Dame
Minhardi
Pawnee 2687

Bastard II
Werla
Carstens V
Carstens VI
Criewener 104
Qualitas
Basalt
Tassilo
Taca
Zapfs Neuzucht
Teutonen
Capega
Lichtis Friih
Weender
NOS Nordgau
Peko
Diana
Pantser III
Dankowska Selekcyjna
Ostka Kazimierska
Wysokolitewka Sztywnosloma
Comanche
Wichita
Reward
Thatcher

TABLE 7. Genotypic classificationofthe varietiesandselectionsexaminedby SCHMALZ (7959).

Deze auteur denkt reeds aan een gendoseringseffect als mogelijke oorzaak hiervan
en wel op grond van het gegeven, dat alle F,-populaties van Garnet x Svalof 0987
splitsten in 9 : 7, zodat dus slechts de dubbel-heterozygote F,-planten (gendosis 2)
een nakomelingschap hadden geproduceerd en niet deenkelheterozygote (gendosis 3)
noch de ^.Rfl-planten (gendosis 4).
In 1960 werden door HERMSEN enige resultaten van quantitatieve onderzoekingen
van bastaard-necrose gepubliceerd. Aangetoond werd, dat verschillende vormen der
necrose-genen de hoofdoorzaak zijn van de zeer groteverschillen in verdorringsgraad
van necrotische Fi's en voorts,dat een gendoseringseffect der necrose-genen de grote
variatie in verdorringsgraad binnen de F, van matig-necrotische kruisingen bewerkstelligt. Tenslotte werd ook aannemelijk gemaakt, dat er behalve de complementaire
necrose-genen nog andere genen ('modifiers') in tarwe voorkomen, die invloed
kunnen uitoefenen op de verdorringsgraad.
Recente eigen gegevens werpen nieuw licht op deze problemen, welke in V, B nog
uitvoerig aan de orde komen.

