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Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek

ir.HJ.Baltjes

Inleiding (opzetvandemiddag)
Het cultuur- engebruikswaarde-onderzoek (CGO) houdt zich bezigmetdewaardering vanrassen
van akkerbouwgewassen, grassen voor sportvelden engazons envollegrondsgroenten indiverse
segmenten van de produktiekolom: kweker, teler, handel, verwerkende industrie en consument.
Het behandelt daarbij een (zeer) groot aantal gewassen. Voor eendivers gezelschap als dit is
daarom hier gekozen voor presentaties vanuit eenthematische benadering. Afhankelijk vande
individuele interesses kan men zich daarna meer gewasgewijs oriënteren bij de posters, de
demonstraties endeproefveldrondrit(ten).
Dethema's diein devolgende vier lezingen aandeorde komen zijn de methodische aspecten
vanhetrassenonderzoek, deresistentie,deverwerkingskwaliteit endebewaring/het uitstalleven.

Karakteriseringendoelstelling CGO
De doelstelling van het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek is het, ten behoeve vaneen
economisch optimale enmaatschappelijk aanvaardbare bedrijfsvoering enterverkrijging van een
kwalitatief hoogwaardig eindprodukt, vaststellen vanraseigenschappen enhetop grond daarvan
(doen) bevorderenvanhetgebruik vangoede rassenindepraktijk.
CGO is een belangrijk aspect van het rassenonderzoek. Daarnaast is er het Registratie- en
Kwekersrecht Onderzoek (RKO)dat de identiteit van rassen vaststelt. Deze identiteit speelt een
belangrijke rolbijdekeuring;opbasisvaneenrasbeschrijving eneenadequate rasbenamingzijn
de keuringsdiensten instaat ervoor te zorgen dateenafnemer hetraskrijgt dathij hebbenwil.
Voor Nederland wordt dit identiteitsonderzoek uitgevoerd door het CPRO-DLO voor de akkerbouwgewassenengrassenendevollegrondsgroenterassen waarvoordeeigenaars 'Kwekersrecht'
willen hebben.Voor groenterassen waarvoor deeigenaar alleen registratiewil(dusgeenKwekersrecht) wordt hetonderzoek verricht door deNAK-G.Hetregistratie-onderzoek levert derassenals
het ware hun paspoort, enhet cultuur- engebruikswaarde-onderzoek zorgt datze hun rijbewijs
krijgen.
Het cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek onderzoekt rassen ophunwaarde voor de praktijkvan
teelt, bewaring,verwerking, etc.Ditbetekent datderassen onder praktijkomstandigheden moeten

worden onderzocht. Dat zijn de omstandigheden van 'vandaag'. Aan de andere kant moeten de
resultaten ook een zekere voorspellende waarde voor 'morgen' hebben,waarbij de eisen die aan
rassen worden gesteld inzake teelt (bijvoorbeeld geïntegreerde teeltomstandigheden) en
kwaliteiten anders kunnen zijn dan vandaag. Het onderzoek moet hiermee rekening houden. Het
moet duidelijk richtinggevend zijn, maar mag ook weer niet alte ver voor de muziek uitlopen om
gedragente kunnenworden door dedoelgroep.

BelangvanCGO
Het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek is onafhankelijk onderzoek op wetenschappelijke
grondslag. Zij vormt daarmee de basis voor objectieve voorlichting over rassen naar de teler. Het
isechter niet alleendeteler diedaarvanprofiteert. Ookdekweekbedrijven hebben hier baat bij.Zij
kunnen immers de (internationale) commercialisatie van hun rassen ondersteunen met resultaten
van objectief, onafhankelijk onderzoek. Daarnaast is het CGO van belang voor de overheid
vanwege de mogelijkheid richting te geven aan het beleid inzake kwaliteit van produkt en
produktie. Via de afzet (van Vers' of verwerkt produkt) komen we dan bij de consument die een
goed produkt tegen redelijke prijs wenst. Het belang van de consument zou ingevuld kunnen
wordendoor het betrekkenvandekwaliteitenvanrassenineenkeurmerk.
Een interessante vraag is wat nieuwe rassen bijdragen aan de vooruitgang in de Landbouw.
Afgezien van enkele revolutionaire sprongen (bijvoorbeeld hybride-rassen, kortstro-granen,
éénkiemige suikerbieten) kan de veredeling gekenschetst worden als een continue stroom van
kleine stapjes voorwaarts. Bij de akkerbouwgewassen wordt wel als vuistregel uitgegaan van een
jaarlijkse opbrengststijging van 1à 2 %. De helft daarvan wordt veroorzaakt door de ontwikkeling
van nieuwe teeltmaatregelen, de andere helft komt op conto van nieuwe rassen. Zoals bij alle
vuistregels is dit slechts een globale indicatie. De werkelijke bijdrage van nieuwe rassen aan de
opbrengststijging is afhankelijk van het gewas en de periode waarover men meet. Een aantal
onderzoekers komt dan gemiddeld wat lager uit dan 50% (Schuster et. al. 1982), anderen komen
uit rond de 50%voor de door hun onderzochte gewassen (Scheygrond, 1978; Silvey, 1978 en
1981),weer anderenschatten het raseffect hoger dan50%(Duvick, 1984).

Hiermee wil gezegd zijn dat de invloeden van teeltmaatregelen en ras op de 'vooruitgang' niet
altijd duidelijk te scheiden zijn. Een goed ras zal teleurstellende resultaten geven onder slechte
teeltomstandigheden.Anderzijds zaleenslecht ras nooittot maximaleuitkomsten leiden,hoegoed
het ook wordt verzorgd. Kortom,aan eengoede teelt dient een goede rassenkeus vooraf tegaan.
Slechts dan komt mentot eenoptimaal bedrijfsresultaat.

KaderwaarinCGOplaatsvindt
Het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek vindt haar basis in de Zaaizaad- en Plantgoed Wet
(ZPW) eninEG-regelgevinginzake hetverkeervanuitgangsmateriaal.
Krachtens de ZWP zijn er voor de diverse gewasgroepen Rassenlijstcommissies ingesteld. Deze
bepalenop grondvanonderzoeksresultaten welke rassenvanbelang kunnenworden geacht voor
deteelt inNederlandendusvoor aanbeveling inaanmerking komen.Derassendie het onderzoek
met succes hebben doorlopen, worden aldus op de Aanbevelende Rassenlijst geplaatst. Deze
rassen moeten ten opzichte van het bestaande sortiment in enigerlei opzicht een verbetering
betekenen of een welkome aanvulling daarop zijn. De Rassenlijstcommissies waarmee wij hier te
maken hebben (die voor Landbouwgewassen en die voor Groentegewassen) laten bij hun
afweging zaken als resistenties tegen ziekten en plagen en kwaliteit van het produkt hoe langer
hoe meer meewegen. Daarmee wordt (mede) invulling gegeven aan de in diverse beleidsnota's
weergegevenwensen omte komentot eenveilige,duurzame enconcurrerende Landbouw.

Voor de rassen van (de meeste) akkerbouwgewassen geldt een bindende Rassenlijst. Dat wil
zeggen dat alleenvan op de Rassenlijst geplaatste rassen materiaal in het verkeer gebracht mag
worden. Het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek betekent hier dus in principe het 'to be or not
to be'van eenras (metyroteconsequentiesvoor kweker enteler).Dateenrasviaplaatsingopde
EG rassenlijst toch in Nederland in het verkeer kan worden gebracht, doet eigenlijk weinig ter
zake. Het belang dat de kweekbedrijven hebben bij het voeren van een goed ras waarborgt de
aanmelding van echt goede rassen voor het CGO in Nederland. Voor de gemiddelde gebruiker
zou het een waarschuwing kunnen zijn als rassen een achterdeur nodig hebben om binnen te
komen, met name nu er, naast een Aanbevelende Rassenlijst, ook een Nationale Rassenlijst is
ingesteld waarin per gewasvoor eenaantal eigenschappen ondergrenzen zijn gesteld, gebaseerd
op algemeenonaanvaardbare risico's bijdeteelt ofanderszins.
Bij de Vollegrondsgroenten geldt geen bindende Rassenlijst; registratie is voldoende. Hoewel er
dus ook rassen in het verkeer kunnen komen die de Rassenlijst niet hebben gehaald, geldt ook
hier dat er uiterst zorgvuldig gehandeld moet worden in het onderzoek. Immers, ook hier is er de
verantwoordelijkheid naar zowelkweker alsteler.
Gezien de grote belangen die spelen dient dan ook de nodige zorgvuldigheid betracht te worden
bij het naar buiten brengen van onderzoeksresultaten. Deze moeten voldoende betrouwbaar zijn.
Éénjarigeonderzoeksresultaten wordendanook nietzonder meergepubliceerd.
Hetonderzoek wordt wel eensverweten dat het somswat langduurt endat het achterloopt op de

feiten. Met name bij de groentegewassen, met een niet-bindende Rassenlijst, wordt dit probleem
vaak genoemd. De duur van het onderzoek hangt samen met devereiste betrouwbaarheid en de
factoren die daarop inspelen. In de volgende inleiding zal hierop nader worden ingegaan. Ten
aanzien van het tweede punt kan hier reeds worden opgemerkt dat, vanwege de beperkte
capaciteit het onderzoek discontinu van aard is. Niet alle teeltwijzen van elk gewas kunnen ieder
jaar onderzochtworden.

Organisatie
Het bestuur van het PAGV draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het onderzoek dat op
het PAGVwordt verricht. Wat betreft het CGOwordt zij daarbij geadviseerd over aard en omvang
van het onderzoeksprogramma door Commissies voor Rassenonderzoek. Deze commissies zijn
samengesteld uit vertegenwoordigers van de diverse groeperingen van belanghebbenden voor
het betreffende gewas of debetreffende gewasgroep.
De afdeling cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek is opgesplitst in een sectie Akkerbouwgewassen en een sectie Vollegrondsgroenten. Op de afdeling zijn 16,5 personen werkzaam. Daarvan
worden er4,5additioneelgefinancierddoor het (kwekers)bedrijfsleven.
hbt aantaljaarlijks inonderzoek zijnde rassen bedraagt circa400voor de akkerbouwgewassen en
grassenvoor sportvelden engazons encirca450voor devollegrondsgroenten. Dezeaantallenzijn
exclusief de meete nemenstandaarden (Rassenlijstrassen).
De uitvoering van de proeven gebeurt grotendeels op het PAGV en op de diverse ROC's in het
land. Deze ROC's liggen in de specifieke teeltgebieden en daardoor dicht bij de praktijk.
Daarnaast wordt er samengewerkt met diverse onderzoeksinstanties voor het vaststellen van
specifieke eigenschappenvoor diversegewassen.
Vanwege de koppeling tussen teelt en rassen,zijn onderlinge kontaktentussen teeltonderzoek en
cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek van groot belang. Na de officiële start van het CGO in
Lelystad op 1 januari 1991, zien we de onderlinge raakvlakken met andere afdelingen op het
PAGVdanook hoe langer hoe meer uitgroeientot intensieverevormenvansamenwerking.

Algemene procedure
De algemene procedure voor het cultuur- engebruikswaarde-onderzoek ten behoeve van opname
opdeAanbevelende Rassenlijst isalsvolgt:
De rassen worden gedurende twee (vollegrondsgroenten), drie (akkerbouwgewassen) of meer
(grassen) jaren onderzocht op diverse eigenschappen. Bij een aantal gewassen (granen,

peulvruchten en handelsgewassen) wordt dit officiële onderzoek voorafgegaan door een
voorbeproeving. Op kostenvan,en in nauwe samenwerking met, het kwekersbedrijfsleven worden
daarbij grote aantallen rassen gescreend op hun perspectieven voor het officiële onderzoek. Op
deze wijze wordt bijvoorbeeld bij de granen het aantal jaarlijks in het officiële onderzoek op te
nemen rassen teruggebracht tot plm. 25% van het aantal door de kwekers oorspronkelijk
ingebrachte rassen. Veel rassen, ook buitenlandse, vallen in dit stadium reeds af, met name ten
aanzienvanziektegevoeligheid enandererisico-factoren.
Gedurende het onderzoek worden met de kwekers (landbouw) of beoordelingscommissies
(groenten) de tussentijdse resultaten besproken. Op grond daarvan wordt bepaald met welke
rassen het onderzoek wordt voortgezet. Na het afsluiten van het onderzoek wordt de betreffende
Rassenlijstcommissie geadviseerd over opname en rubricering. De Rassenlijstcommissie kan van
dat advies afwijken, maar inhetalgemeenwordt het adviesovergenomen.
Publikatie van daarvoor in aanmerking komende resultaten van het onderzoek vindt plaats via
Rassen Bulletins (akkerbouw en grassen), vakbladen en -tijdschriften en - last but not least - de
Rassenlijst(en).

Ontwikkelingen
Naast opbrengst gaan eigenschappen als resistenties tegen ziekten en plagen, kwaliteitseigenschappenvan het (vers geoogste-, bewaarde- en/of verwerkte) produkt in de diverse sectorenvan
het handelskanaal, aanwezigheid van (on)gewenste inhoudsstoffen, nutriënten-efficientie etc. een
steeds grotere rol spelen bij de waardebepaling van rassen.Voor een aantal gewassen eneigenschappen worden deze aspecten reeds in het reguliere onderzoek meegenomen. Voor andere is
het nodig dat eerst een goede onderzoeksmethodiek wordt ontwikkeld. Het bepalenvan dergelijke
eigenschappen is vaak een dure zaak. De verkregen resultaten moeten ook daadwerkelijk
bruikbaar zijn. Het ontwikkelenvan methodieken isformeel eentaakvan het CPRO-DLO.Somszal
echter ook 'in eigen beheer' hier al een flinke slag geslagen kunnnen worden. Immers, ras-deskundigheid, teelt-deskundigheid en discipline-deskundigheid zitten op het PAGV onder één dak.
Het isverstandig daar optimaalgebruik vantemaken.
Een andere ontwikkeling die hier gemeld kanworden, is het aanbieden door kweekbedrijven van
rassen die ontstaan zijn door genetische modificatie. Hoewel naar mijn mening het conventioneel
kruisen ook is aan te merken als genetische modificatie, wordt hier bedoeld het in een ras
plaatsen van een gen dat codeert voor een bepaalde, gewenste eigenschap. Het uitvoeren van
proeven met dergelijke rassen moet vanwege de mogelijke risico's voor mens en milieu met de
nodige zorg omgeven zijn. In de vergunning die VROM hiervoor afgeeft, staan dan ook tal van

voorschriften. Deze staan vaak lijnrecht tegenover een verantwoorde proefuitvoering voor CGO.
Bovendien is de aard van het onderzoek dusdanig (veel locaties, vele typen proeven) dat een
adequaat toezicht op de naleving van de voorschriften niet voor 100% mogelijk is. Voor deze
problemenwordt aandacht gevraagdvandebeleidsverantwoordelijke instanties.
Eénvan de grootste uitdagingen waar het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek voor staat is de
rasgegevens zoals die in de Rassenlijsten en andere publikaties worden vermeld, uit te bouwen
naar een kwantificering van de rasverschillen voor de praktijk en deze meer af te stemmen op
teeltbegeleidingssystemen.Wat betekent bijvoorbeeld eenpunt verschil inziekteresistentie voor de
praktijk? Kan de teler toe met een bespuiting minder? Of kan de dosering lager zijn? Op dit
momenf is dit soort vragen niet goed te beantwoorden; de Rassenlijstcijfers geven 'slechts' de
rangvolgorde van de rassen voor de onderzochte eigenschappen weer. Tot nu toe heeft dit
afdoende gewerkt. Nu de praktijk van de Landbouw - door maatschappelijke vragen eneconomische omstandigheden - echter gedwongen wordt steeds meer op het scherpst van de snede te
opereren, achten wij het de taak van het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek om boer en
tuinder eendaaroptoegesneden hulp bijde rassenkeuze aantebieden.

Daartoe zal zeker nog veel kennis verzameld moeten worden. Belangrijker echter is om de
bestaande kennis (en die is aanzienlijk) te mobiliseren en integreren. De hierboven genoemde
samenwerking met andere afdelingen van het PAGV is daartoe een eerste aanzet. Ook de
samenwerking met andere onderzoeksinstanties kan hier een substantiële bijdrage leveren. Op
een aantalterreinen heeft dit reeds vorm gekeregen. Een andere, additionele, mogelijkheid iseen
nauwere samenwerking met kweekbedrijven. Hierbij wordt in de eerste plaats gedacht aan
informatie-uitwisseling. Bijvoorbeeld op het gebied vantoetsmethoden in het selectieproces en de
mogelijke aanpassingen daarvan ten behoeve van het vergelijken van rassen. Maar ook moet
gedacht worden aan het overnemen of gebruik maken vanverifieerbare gegevens van de kweekbedrijvenzelf.
Daarnaast moet gedacht worden aan nauwere samenwerking met buitenlandse onderzoeksinstellingen. Daar blijkt menvaak met dezelfde soort problematiek te kampen alshier inNederland.Het
moet dan toch mogelijk zijn structuren te ontwerpen die het 'nog eens uitvinden van het wiel'
overbodig maakt. Deeerstevoorzichtige schredenop dit padworden momenteelgezet.
De ingeslagen weg naar meer aandacht voor kwaliteit van produkt en produktie vereist een
verdere intensivering van het onderzoek. Ook de vraag om rassenonderzoek aan nieuwe
gewassen en 'nieuwe' toepassingen voor bestaande gewassen maakt, bij gelijkblijvende onderzoekscapaciteit, het stellen van prioriteiten steeds urgenter. Bij devollegrondsgroenten is er reeds
enige flexibiliteit; niet elk gewas wordt ieder jaar onderzocht, maar via een meerjarenplanning

wordt bepaald welk gewas/teeltwijze in een bepaalde periode wordt onderzocht. De flexibiliteit is
dandaarin gelegen datjaarlijks bekeken bekekenwordt opwelke onderdelen deze meerjarenplanning bijstelling behoeft. Omvang van de teelt, problemen in de praktijk en ontwikkelingen in de
veredeling zijn hierbij belangrijke criteria. Ook bij de akkerbouwgewassen zal een systeem van
discontinu-onderzoek toegepast moeten worden teneinde nieuwe aspecten en/of nieuwe
gewassen te kunnen oppakken/uitdiepen. Daarbij wordt dan,vanwege het bindende karakter van
de Rassenlijst, in eerste instantie gedacht aan de kleinere gewassen. Bijvoederbiet en luzerne is
hiermee reeds een begin gemaakt. Bij een aantal andere gewassen kan zeker ook de vraag
gesteld worden of onderzoek met de huidige frequentie en in de huidige omvang gehandhaafd
moet blijven (bijvoorbeeld droge erwt,veldboon,haver).

Door middel van deze abonnee(mid)dag hopen wij u een idee te kunnen geven over wat het
'rassenonderzoek' inhoudt en met u van gedachten te kunnen wisselen over de wensen die er
vanuit de praktijk aan het rassenonderzoek worden gesteld. Het istenslotte ons aller belang omu
zo goed mogelijk over de rassenkeuzete adviseren,want rassenkeuzewerkt door inuwbedrijfsresultaat.
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Methodischeaspectenvanhetrassenonderzoek
ir.L van den Brink
Inleiding
Hetrassenonderzoek, zoalsditop hetPAGVwordt uitgevoerd,heefttotdoelobjectieve informatiete
verstrekken over rassen die voor de praktijk van belang zijn. Demeest wezenlijke eigenschappen
vanderassenzullenzodanigaangegevenmoetenwordendatdepraktijkinstaatisomhetbesteras
voordeeigensituatietekiezen.
Hetrassenonderzoek moethet gedragvande rasseninde praktijk duszogoed mogelijkvoorspellen. Derassenwordendaarom meestalonder praktijkomstandigheden beproefd.Derassenproeven
worden uitgevoerd in de regio's waar de teelt belangrijk is en de teeltmaatregelen die genomen
wordenopdeproefveldenzijnovereenkomstigdegemiddeldepraktijk.
Daarnaast worden bij een aantal gewassen speciale proeven aangelegd die gericht zijn op het
waarnemenvanéénspecifiekeeigenschap,bijvoorbeeldlegering,ziekteresistentieofwintervastheid.
Deteeltmaatregelen indezeproevenzijnvaakextreemomhetoptredenvaneenziekteofeenander
verschijnsel te bevorderen. Met behulp van standaardrassen, waarvan bekend is hoe ze in de
praktijk reageren,wordenderesultatenvannieuwerassenvertaaldnaargegevensdieindepraktijk
tegebruikenzijn.
De rassen worden beoordeeld op een breed scala van eigenschappen: oogstzekerheid (ziekteresistenties, wintervastheid, legering), opbrengst, vroegheid en kwaliteit. Per eigenschap worden de
rasverschillen gerelateerd aanhet niveauvandestandaardrassen, dit betekent meestalderassenlijstrassen.
Een ras is vrijwel altijd een compromis van gewenste en minder gewenste eigenschappen. Bij de
beoordelingofeen bepaaldrasbeter isdaneenander raswordtdanook nagegaan inhoeverrede
nadelengecompenseerdwordendoordevoordelen.Zoblijkt bijvoorbeeldvaakdat eenrasmeteen
zeergoede kwaliteitinopbrengstnietmeekankomenmetderassenmeteeninferieurekwaliteit.Het
uitgangspunt hierbijmoetzijnhoedepraktijk deverschillendeeigenschappenwaardeert.Indeloop
vandetijd ishierinvaak ook eenontwikkelingteconstateren.Inverband met de huidige milieu-en
afzetproblemenkrijgendeziekteresistenties, c.q.de kwaliteitseigenschappen eenzwaarder gewicht
indezeafweging.
Hetrassenonderzoek isnietalleenvanbelangvoor deteler,maarookvooralleandere betrokkenen
indegeheleproduktiekolom:kwekers (veredelaars),vermeerderaars, handel,verwerkende industrie
enconsument.Hierbijmoeterrekeningmeewordengehoudendatopelkniveauindeproduktieko-
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lomdebelangenanderskunnenliggen.Ditbetekentdatzorgvuldigomgegaanmoetwordenmetde
informatie uit hetrassenonderzoek. Indepublikatieswordenzorgvuldig alleeigenschappenvanalle
rassenvermeld.Ditlaatstevaak integenstellingtot allerleireclamemateriaal datdoordezaadbedrijvenwordtverspreid.

Methodieken
In het rassenonderzoek gaat het erom de verschillen tussen de rassen zo zuiver mogelijk vast te
stellen.Erzijnechterenigefactorendiemedebepalendzijnvoordematewaarinrasverschillennaar
voren komen.Insommige gevallen kunnen dezefactorenverstorendwerkenenzo het zicht opde
juisterasverschillen,zoalsdievoordepraktijkvanbelangzijn,vertroebelen.
Erkanonderscheidgemaaktwordentussenfactorendieook indepraktijkoptredenenfactorendie
samenhangenmetdeopzetvanrassenproeven.
Factoren die ook in de praktijk de resultaten van een ras beïnvloeden, zijn: de kwaliteit van het
uitgangsmateriaal,deweersinvloeden,delocatie-invloedenendeinvloedvandeteeltwijze.
Bij het uitvoeren van rassenonderzoek komt het regelmatig voor dat ook de opzet van de proef
consequenties heeftvoor deuitkomsten.Ook aandezeproeftechnische invloedenwordt daaromin
hetrassenonderzoekveelaandachtbesteed.
Inhet vervolg van dit verhaal zalverder ingegaanworden op de wijzewaarop in het rassenonderzoekrekeninggehoudenwordtmeteenaantalvandegenoemdefactoren.
Kwaliteitvanhetuitgangsmateriaal
Dekwaliteitvanhetuitgangsmateriaal,zoalsdietotuitingkomtinbijvoorbeelddekiemkrachtvanhet
zaaizaadofdevitaliteitvanhetpootgoed,isineenaantalgevallengeenraseigenschap.Vaakiseen
slechte kwaliteit van het uitgangsmateriaal ontstaan door ongunstige omstandigheden tijdens de
produktieen/of de bewaring.Dekwaliteitvanhet uitgangsmateriaal heeft echterweleffectenophet
gedragvanhetgewasdatop hetveld komttestaan.Inhet rassenonderzoek zijnwijnietgeïnteresseerdindezetoevalligeverschilleninkwaliteitvandezaaizaad-ofpootgoedpartij.
Bijeenaantalgewassenwordenerdanookgericht pogingengedaanomdezetoevallige invloeden
uitteschakelen.
Hetaardappelrassenonderzoek kenthiervanhetduidelijkstevoorbeeld.Hetpootgoedvanderassen
wordt met name in de laterefasesvan het onderzoek centraal vermeerderd en bewaard. Opdeze
wijze bevindt het pootgoedvanalle rassenzichfysiologisch indezelfdetoestand en is menerook
zekervandathetpootgoed(even)gezondis.
Bijverschillende gewassenwordeneisengesteldaandeuniformiteitvanhetpootgoedofwordt een
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bepaaldezaadfraktieopgevraagd (bijvoorbeeld bijradijsenwitlof).Ookwordt het uitgangsmateriaal
vaak centraal op een uniformewijzevoorbehandeld (bijvoorbeeld het ontsmetten bij granen enhet
entenvanluzernemetrhizobium).
Bij een aantal andere gewassen, bijvoorbeeld suikerbieten, maïs, cichorei, peen, kroot en witlof,
wordt de invloedvande kwaliteit van het zaaizaadvoor eendeel uitgeschakeld door op de proefvelden dik uit te zaaien en na opkomst terugte dunnen tot de gewenste standdichtheid. Bijmaïs
wordt bovendien eenzogenaamde coldtest uitgevoerd,waarindeopkomst onder moeilijkeomstandigheden wordt nagebootst. Rassenwaarvan de zaadpartij eente lage opkomst vertoont, worden
niettoegelaten.
Hetblijktvaakdateenslechtezaaizaadkwaliteit niet alleeneeneffectheeft ophetaantalplantendat
opkomt, maarook op de groeikracht vandeze planten.Degroottevandit effect wordt geïllustreerd
doorde resultatenvaneenproefdieinhetverledendoor hetRIVROisuitgevoerd (TeVelde,1984):
een zaaizaadpartij met een veldopkomst van 80%gaf een opbrengstreduktie te zien van 8 %ten
opzichtevaneenanderepartijvanhetzelfderasmeteenveldopkomstvan92%.Destandichtheidna
dunnenwasvoorbeidepartijen10plantenperm2.
Tegenover de genoemde "voor het rassenonderzoek toevallige kwaliteitsverschillen" staan de
genetischbepaaldeverschilleninhetuitgangsmateriaal. Voorbeeldenhiervanzijn:kiemrustverschillen bij aardappelrassen en, wat met name in het verleden speelde, één- of meerkiemigheid bij
suikerbietenrassen. Dezeverschillenwordenvanzelfsprekend welzoveel mogelijk meegenomen in
hetrassenonderzoek.
Weersinvloeden
Hetweer kanvooralvanjaartot jaar, maar ook,zijhet inmindere mate,van locatietot locatie sterk
verschillen. De invloed van het weer op het gedrag van de rassen kan zeer groot zijn. Het hangt
namelijksterkvandeweersomstandigheden afofrasverschillen inwintervastheid,ziekteresistenties,
legeringofdroogtegevoeligheidzichtbaarworden.
Vanwege de grilligheid van het weer worden er in het rassenonderzoek dan ook speciale proeven
uitgevoerdomerzekervantezijndatbepaaldeeigenschappentochvastgesteldkunnenworden.Te
noemen zijn: vriesproeven bij grassen en granen, schieterproefvelden bij kool en suikerbieten,
kunstmatige infektieproeven bij aardappelen, granen en koolgewassen alsmede legeringsproefveldenbijmaïs.Vaak hebbendeze kunstmatige proevenhetnadeeldat devertalingvande resultaten
naar de praktijk niet altijdevengemakkelijk is.Met behulpvanstandaardenwaarvan menweethoe
deze in de praktijk reageren, kan men echter het gedrag van de nieuwe rassentoch vaak redelijk
voorspellen. Soms wijken de resultaten enigszins af van die in de praktijk. Dit is bijvoorbeeld het
gevalbijdevriesproeven.Vooralbijdegrassenwijkenderesultatenafvandiebijechtevorstschade
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op de proefvelden, zodat hierbij de resultaten alleen gebruikt kunnen worden om de extreem
vorstgevoelige rassensneloptesporen.Bijdegranenzijnderesultatenvandevriesproeven beter
inovereenstemmingmetderesultatenvandeveldproeven.
Degrote invloedvan hetweer heefttot gevolg dat naéénjaar onderzoek noggeen aanbevelingen
gedaan kunnen worden. Hiervoor is bij de akkerbouwgewassen drie jaar en bij de vollegrondsgroentegewassentweejaaronderzoeknodig.
Delengtevandeonderzoeksperiode iseencompromistussenenerzijds de wenselijkheid omover
eenvoldoende aantalbetrouwbare gegevenste beschikkenenanderzijds de noodzaak omzosnel
mogelijk naardepraktijkterapporteren.Hetblijktdatbijallegewassendegrootstewinstinbetrouwbaarheidverkregenwordt door eenextraonderzoeksjaar. Ditheeft echtertot nadeeldat de praktijk
eenjaar langeropresultatenmoetwachten.Deaanbevelingennaardepraktijktoevindenplaatsop
basisvangemiddelde resultatenvandeafgelopenjaren.Indezeperiodeisvoor hetrasalshetware
eenbepaaldesteekproef uit hetNederlandse klimaat getrokken.Hetblijft echter zeergoedmogelijk
dateennieuwrasdoordetoevalligvoorditrasgunstigeweersomstandigheden indeonderzoeksperiode'geluk'heeft gehad.Ditisbijvoorbeeldhetgevalbijrassendieminderwintervastzijn,maardie
onderzochtzijnineenperiodezonderstrengewinters.Hetomgekeerdeisookmogelijk,namelijkdat
hetras'pech'heeftgehaddoorbepaaldeweersinvloeden,waardoorhetnietaanbevolenwordt.
NaopnameopdeAanbevelendeRassenlijstwordenderassennogverderonderzocht,zodatvroeg
oflaatdemanco's boventafelkomen.Bijdegewassenwaardepathogeen-populaties zichaanpassenaanhetgeteelderassensortimentisvoortgezetonderzoekzekernoodzakelijk.

Invloedvandelocatie
Bijeenaantalgewassenreagerenderassenduidelijk andersindeverschillendegebieden.Tendele
isditeengevolgvaneenverschillendereactieopgrondsoort,maarsomsishetookhetklimaatofde
combinatie vangrondsoort en klimaat, die er de oorzaak vanzijn dat bepaaldeziekten of schades
doorvorstofdroogteoptreden.
Bijwintertarwe bijvoorbeeld ishet belangvandeverschillende ziektenvoor klei-enzandgrondverschillend.Ook isdefrequentievanvorstschade inhet noordenanders daninhetzuidwesten.Inde
opbrengstcijfersvanderassenproefveldenzijndezeeffectendanookafentoemerkbaar,zodatdan
ookperregioderasvolgordesinopbrengstgegevenworden.
Bij andere gewassen is er in de verschillende regio's geen systematisch andere rasvolgorde in
opbrengst vastgesteld en wordt voor heel Nederland dezelfde rasvolgorde aangegeven (maïs,
suikerbietenendevollegrondsgroenten). Binnenéénjaarkanhetbijdezegewassensomswellijken
dat er eenduidelijk verschiltussen grondsoorten aanwezigis;gemiddeldover eenaantaljaren blijkendezeverschillenechternietreproduceerbaartezijn.
Integenstellingtotde situatie bijwintertarwe zijnbijdezegewassengeenregio-specifieke oorzaken
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aante gevenvoor het ontstaanvan anderevolgordes indeverschillende regio's. Bijde rasadviseringwordt dan ook uitgegaanvan het gemiddelde resultaat van alle locaties in Nederland.Ook bij
dezegewassenwordt erechterwelnaargestreefdomderassenproevenzoveelmogelijk verspreid
over de belangrijkste teeltgebieden aante leggen. Het is namelijk altijd mogelijk dat door nieuwe
rassen of veranderingen in deteeltomstandigheden de rasvolgordes in de verschillende gebieden
anderskomenteliggen.
Ondankshetfeitdaterbijeengewasgeenreproduceerbare interactiestussenrassenengrondsoorten optreden, kan het voorkomen dat op een bepaalde grondsoort meer waarde toegekend moet
wordenaaneenbepaaldeeigenschap.Eenvoorbeeldissnijmaïswaardeeigenschapstevigheidop
klei veel belangrijker is dan op zand. De rasvolgordes in legering zijn echter op zand en op klei
gemiddeldgenomenwelgelijk.
Indepraktijk komt het nogaleensvoor dat menzichalsteler laatleidendoorderesultatenvaneen
proef dietoevalligdicht indebuurt heeftgelegen.Hetblijktechterdat hetgemiddelde resultaatvan
een ras over meerdere locaties een betrouwbaarder beeldgeeft van het ras dan het gegeven van
éénproef.Zekerinhetrassenonderzoekgeldt:éénproefisgeenproef.
HetPAGVlegtbijdebelangrijkste gewassenjaarlijkseenvrijgrootaantalproefvelden aaninNederland. De Regionale Ondezoek Centra vervullen hierin een belangrijke rol. De aanleg van deze
proefveldenvindtvoornamelijkopofbijdeROC'splaats.
Invloedvandeteeltwijze
Met name bij de vollegrondsgroenten kent een gewas vaak verschillende teelten, bijvoorbeeld
vroege teelt, zomerteelt en herfstteelt of teelt voor de verse markt danwei voor de industrie. De
weersomstandigheden,delengtevande groeiperiode,deteeltmaatregelenende eisendieaanhet
produkt gesteldworden,verschillendanvaakzoperteelt datafzonderlijk rassenonderzoek noodzakelijk is.Bijeengroot aantalgewassen (bijvoorbeeldspinazie,kool,prei) leidtditooktotverschillenderassensortimenten.
Inhetrassenonderzoekwordenderassenonderzocht bijeenteeltwijzediehetmeestgangbaar isin
de praktijk. Het is echter in een aantal gevallen zeer goed mogelijk dat rassen bij een iets andere
teeltwijze,bijvoorbeeldeenanderplantgetalofeenanderbemestingsniveau,andersreageren.
Afhankelijk van de grootte van de effecten van variaties in teeltmaatregelen en van de vraag in
hoeverre de praktijk variaties aanbrengt of wil gaan aanbrengen, wordt hierbij bij de verschillende
gewasseneenanderewerkwijzegevolgd.
Bijsnijmaïs worden de rassen bij eenzelfde inde praktijk gebruikelijk plantaantal geteeld, ondanks
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het feit dat bekend is dat bijvoorbeeld korte, bladarme rassen relatief meer opbrengen bij hogere
plantaantallen. Hier blijkt namelijk dat hogere plantaantallen nauwelijks voordelen bieden en ook
geen opgang maken inde praktijk. Debelangrijkste redenen zijnde hogere zaaizaadkosten ende
afnemende voederwaarde bij hogere plantaantallen. Dit laatste is in de huidige situatie op de
veehouderijbedrijven niet gewenst. Het strevenisdaarjuist gericht op eenhogere kwaliteit vanhet
ruwvoer.
Bij aardappelen zijn de mogelijke variaties in bemesting, potermaat, plantaantal en al dan niet
voorkiemen, zo groot, dat het niet uitvoerbaar is om ze allemaal in het rassenonderzoek mee te
nemen.Het rassenonderzoek beperkt zichhiertot onderzoek onder gemiddelde praktijkomstandigheden. Na opname op de Rassenlijst voeren anderen (kweekbedrijven, PAGV-teeltonderzoek)
teeltoptimalisatieproevenuit.Welishetinhetrassenonderzoekvaakmogelijkomreedseenindicatie
te geven inwelke richting de teeltoptmalisatie gezocht moet worden. Deze mogelijkheden zouden
verderuitgebouwdkunnenworden.
Storendeeffecteninproeven
Omrassengoedtekunnenvergelijken,moetenzeonderdezelfdeomstandighedengeteeldworden.
Wanneermeneenaantalrassenopeenbepaaldperceelwilvergelijken,voldoethet meestalnietals
van elk ras slechts één strook ingezaaid wordt. De meeste percelen zijn hiervoor te onregelmatig.
Heteneraskanop eengunstigeplekterechtkomen enheeft daardoor meer'geluk' danhetandere
ras. Op elk proefveld worden de rassen dan ook in een aantal herhalingen (3 à 4) uitgezaaid of
uitgepoot.
Inhet rassenonderzoek moetenvaak groteseriesrassenonderzocht worden,zodatook éénherhaling reeds een grote opppervlakte inneemt. Met behulp van een proefveldaanleg met incomplete
blokken wordt via een speciale berekeningsmethodiek ook voor het verloop in vruchtbaarheid en
dergelijkebinneneenherhalinggecorrigeerd.Rondomhetproefveldwordthetzelfdegewasgeteeld,
omdat de groeiwijzevaneenras op eenveldjezonder randsterk afwijkt vandieop eenveldjemet
rand.
Ook aan de keuze van de percelen waarop een proefveld aangelegd moet worden, wordt veel
aandacht besteed. Bijeenaantalgewassen,zoals snijmaisensuikerbieten, blijkt het met name op
de zandgronden moeilijk te zijn percelen te vinden die voldoende groot zijn en die tegelijkertijd
voldoendehomogeenzijn.
In een aantal gewassen is het noodzakelijk rekening te houden met onderlinge beïnvloeding van
rassen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij maïs, aardappelen en spruitkool. Hierdoor is het nodig
onderscheid te makentussen het nettoveldje,waaraan de waarnemingen gedaan worden,en het
brutoveldje.
Een duidelijk voorbeeld hiervan komt voor in het maïsrassenonderzoek, waar de rassen sterk
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verschilleninplantlengte. Uitonderzoek isgeblekendat bijteeltvaneenkort rasnaast eenlangras
debuitenste rijvanhet korte rascirca 10%minder opbrengt dande rijen midden in het korteveld
(Ebskamp, 1991).Voor de tweede rij bedroeg de opbrengstreductie 2 à3 %.Aan de andere kant
profiteerde het langste ras: de buitenste rij is circa 10 %produktiever dan de rijen midden in het
lange veldje. Op basis van deze informatie worden in de maïsrassenproefvelden zesrijige veldjes
gezaaid,waarbijalleendemiddelstetweerijengeoogstworden.
Eenextreemgevalvanonderlinge beïnvloedingvanrassentreedt op bijsuikermaïswaarhetsuikergehalte van een ras afhangt van de stuifmeelwolk die in de rassenproef wordt gevormd. Er zijn
namelijktweetypensuikermaïsrassen,normaalzoeteenextrazoete.Alsdezetweetypenelkaarbestuiven,heeftdit bijbeidetypeneendalingvanhetsuikergehaltetot gevolg.Derassenvandetwee
typensuikermaïsmoetendanookinafzonderlijkeproevenonderzochtworden.
Ookbijdeoogstvanrassenproevenmoetenderassenzobehandeldworden
dat de rasverschillen zo goed mogelijk ten behoeve vande praktijk vastgesteld worden. Eenvoorbeeld is de oogst van een rassenproef suikerbieten. Integenstelling tot de praktijk kan hierbij de
hoogte waarop de bieten machinaal gekopt worden niet ingesteld worden op het ras.Worden op
eenrassenproef derassengekoptopeengemiddeldehoogte,danwordendehoogbovendegrond
groeiende bieten te diep en de meer dieper in de grond groeiende bieten te ondiep gekopt. De
hooggroeiende rassenwordendanaanzienlijk onderschat inbietopbrengst; inextremesituatieskan
dit oplopen tot ongeveer 15% (Anonymus, 1978). De rassenproeven van het PAGV en het 1RS
worden dan ook niet gekopt, maar slechts ontbladerd. Op het laboratorium van het 1RSworden
monsters uit de veldjes handmatig op de juiste hoogte gekopt. Op deze wijze worden de juiste
verschillentussenderassenbepaald.

Bijeenaantalgewassenvergtelk raszijneigenoogstijdstip.Bijverschillende vollegrondsgroentegewassen, bijvoorbeeld kropsla, bloemkool,spruiten enspitskool,worden de rassen op verschillende
tijdstippengeoogst.
Een andere mogelijkheid die bij aardappelen, stamslabonen en doperwten wordt toegepast, ishet
indelen van de rassen in vroegheidsgroepen, waarbij elke vroegheidsgroep op een ander tijdstip
geoogst wordt. Devergelijking tussen rassen indeverschillendevroegheidsgroepen isdanminder
goedmogelijk. Geziendewijzewaarop indepraktijk rassengekozenworden,isditechter ookgeen
bezwaar.Indepraktijkzalmennamelijk meestaleerstdevroegheidsgroep endaarnahetraskiezen.
Bij snijmaïsworden per proefveld alle rassen op hetzelfde tijdstip geoogst. Wel wordt er naar gestreefd om eenzekere spreiding aante brengen inhet afrijpingsstadiumvan de proefvelden:twee
proefveldenvrijvroeg,ééngemiddeldentweevrijlaat.Totnutoezijnervoordebelangrijksteeigenschappen geen omdraaiingen in de rasvolgordes geconstateerd tussen vroeg en laat geoogste
proefvelden.

16.

Ontwikkelingenenvisie
Voordenabijetoekomstzullendevolgendepuntenaandachtvragen:
Betekenisvanrasverschillenvoordepraktijk
Tot nutoewordeninhetrassenonderzoek rasvolgordesvastgesteld.Erzalgewerkt moetenworden
aan het kwantificeren van deze verschillen en vervolgens zullen deze verschillen vertaald moeten
worden naar consequenties voor de praktijk. Devolgende voorbeelden kunnen genoemdworden:
ziekteresistentie inrelatietot benodigde ziektebestrijdingsintensiteit, opbrengstderving eneventueel
verlaging van de kwaliteit; legering in relatie tot opbrengstderving en capaciteitsverlies van de
oogstmachines;wintervastheidinrelatietotopbrengstderving,mogelijk incombinatie meteenrisicoinschatting.
Insamenwerking metanderenzalhieraaninhet rassenonderzoek gewerkt moetenworden.Eenen
anderzalgevolgen hebbenvoordewijzewaarop rasverschillenwordenvastgesteldenookvoor de
wijzewaarop het rassenonderzoek uitgevoerdzalworden.Momenteelwordt bijvoorbeeld bijwintertarwe nogeengroot aantalproefveldenaangelegdomerverzekerdvantezijndat deinvloedenvan
ziekten envorstschade inde opbrengstgegevens aanwezigzijn.Als het beter mogelijk zouzijnom
de invloedvanziekte enstrenge winters op de opbrengst aante geven,dan zouvolstaan kunnen
wordenmeteenkleineraantalproefvelden,waaropdeopbrengstverschillengemetenworden,terwijl
daarnaast eventueel regiogewijs aangegeven wordt wat de opbrengstreductie kan zijn als gevolg
vanziekte-aantastingofvorstschade.
Adviseringoveroptimaleteeltwijze
Bijeen aantalgewassen,bijvoorbeeld aardappelen,zullenookvoor nieuwe rassen (globale) adviezen over de optimale teeltwijze opgesteld moetenworden. Op basis vanteeltoptimalisatieproeven
met bestaande rassen zullen modellen ontwikkeld moetenworden omte kunnen voorspellen hoe
rassen zullen reageren op teeltmaatregelen, bijvoorbeeld op stikstofbemesting, voorkiemen, enzovoort. Hiervoor zullen in de rassenproeven naast de gebruikelijke eigenschappen ook die eigenschappenwaargenomenmoetenworden,waarmeedegroeiwijzevanhetrastekarakteriserenis.
Aandachtvoornieuweteeltwijzen
Deteeltwijzen in de akkerbouw en in de groenteteelt zullen de komende jaren onder invloed van
onderanderemilieumaatregelengaanveranderen.Tedenkenvaltaangeïntegreerdeenextensievere teeltwijzen. De teeltwijze op de rassenproeven zal aan deze ontwikkeling aangepast moeten
worden. Eriseenaantalervaringenwaaruit blijkt dat bijbepaalde gewassende rasvolgordes gelijk
blijven aan die bij de nu gangbare teeltwijze. Wel kan het belang van sommige eigenschappen,
bijvoorbeeld ziekte-resistentie, anders liggen. In oriënterende proeven zal dit bij verschillende
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gewassennaderonderzocht moetenworden.
Bij die gewassen waar de rasvolgordes wel afwijken, zal mogelijk (tijdelijk) onderzoek gedaan
moeten worden bij twee teeltwijzen. Het onderzoek bij de ene teeltwijze kan eventueel minder
uitgebreid zijndan bij de andere alsvoor een aantal eigenschappen de resultaten overdraagbaar
zijn.
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Resistentie-onderzoekinhetCGO
ir.J. Hoek
In deze inleiding wordt ingegaan op het resistentie-onderzoek, zoals dat binnen de afdeling CGO
vanhet PAGVwordt uitgevoerd.Daarbijwordt eersteenaantaltermenmetbetrekkingtot resistentie
toegelicht. Vervolgens wordt ingegaan op het toenemende belang van resistentie. Daarna worden
de onderzoeksmethoden vermeld waarmee het CGO gegevens over resistentie verkrijgt. Na een
overzicht van gewassen en parasieten waarbij specifiek resistentie-onderzoek plaatsvindt, wordt
tenslotte ingegaan op mogelijkhedentot samenwerking met andere instellingen enop ontwikkelingenindenabijetoekomst.

Terminologie
Indepraktijkwordt metbetrekkingtotdeterm"resistentie"vaakeengrootaantal,somsverwarrende,
begrippengehanteerd.Indezeinleidingwordtonderresistentieverstaan:hetvermogenvandeplant
om ontwikkeling en groei van een parasiet tegen te gaan (Parlevliet, 1979). Aldus gedefinieerd is
resistentieeengradueelbegripencomplementairaanvatbaarheid.
Volledige resistentie staat daarbij gelijk aan onvatbaarheid. Een hoog niveau van resistentie komt
overeenmeteenlagevatbaarheidenomgekeerd.
Watderesistentiebetreft kaneenaantalaspectenonderscheidenworden:
-

De erfelijkebasis.Deresistentie kan gebaseerd zijn op één of méér genen.Als de resistentie
gebaseerd is op één gen,kanze soms snel doorbroken worden. Dit betekent dat de parasiet
zichaanpastenderesistentieomzeilt.Resistentiediegebaseerdisopvelegenen,wordtmeestalmindersneldoorbroken.

-

Hef niveau. Het niveauvan de resistentie kanvariërenvan laagtot zeer hoog. Resistentie kan
dus volledig zijn (=onvatbaarheid), maar ook onvolledig. Bij onvolledige resistentie wordt het
gewaswelaangetast,maarwordtdeverdereontwikkelingvandeparasietineenbepaaldemate
tegengegaan.Ditkanbetekenendatbestrijdingvandeparasiet,nietofinminderematenodigis.
Debreedte ofspecificiteit. Vanveelparasieten bestaat eenaantaltypen.Bijschimmels spreekt
meninditverbandoverfysio's ofstammenmetverschilinpathogeniteit (d.w.z.datdeenestam
veel agressiever is dan de andere), bij bacteriën envirussen over stammen en bij aaltjes over
pathotypen.Bekendevoorbeeldenzijndefysio'svanroestziektenbijgranen,defysio'svanvalse
meeldauw bijslaendeverschillende pathotypenvanhetaardappelcyste-aaltje. Somsiseenras
resistenttegenalleofdemeestetypen,somsslechtstegenenkeleoféén.

Inde literatuur en het spraakgebruik komt menvaak determen horizontale enverticale resistentie
tegen. Bijverticaleresistentie issprakevaneenhoogniveauvanresistentie,maarderesistentiebe-19-

perktzichtot éénof enkeletypen enberust vaak slechts op één gen.Horizontale resistentie ishier
detegenhanger van:veelaleenlagerresistentieniveau,gebaseerdop méérgenenenvrijbreedvan
karakter,datwilzeggen:weerstandtegenméértypen(Fry,1982).
Horizontaleenverticaleresistentietegendezelfdeparasiet,kunneninéénrasaanwezigzijnenbeide
kunnen door de parasiet doorbroken worden.Zowerdindezeventiger jarenzoweldeverticaleals
de horizontale resistentie tegen gele roest van de wintertarwerassen Lely respectievelijk Clement,
door de schimmel doorbroken. Overigens wordt horizontale resistentie vaak veel minder snel
doorbroken dan verticale. Om deze reden wordt horizontale resistentie ook wel als 'duurzaam'
gekenschetst. Hier moet aantoegevoegdworden dat sommigeverticale resistenties ook duurzaam
zijngebleken.Zoisbijsladeverticaleresistentietegenslamozaiekvirusalvelejarenwerkzaam.
Verder wordt in de literatuur vaak het begrip partiële resistentie gebruikt. Dit is onvolledige resistentie, dietot uiting komt inalle gewasstadia. Naast partiële resistentie kunnendan onderscheiden
worden:volledigeresistentieinallegewasstadiaenonvolledigresistentiediepaswerkzaamisnéhet
kiemplantstadium(ParlevlietenvanOmmeren,1975).
Naastresistentie isook hetbegriptolerantiebekend.Tolerantieishetvermogenvandeplantomde
nadelige gevolgen (symptomen en/of schade) vanaantastingdoor eenparasiet inmeerof mindere
mate te beperken. (Parlevliet, 1979). Evenals resistentie, istolerantie gradueel van karakter. Zoals
resistentie complementair is aan vatbaarheid, zo is tolerantie complementair aan gevoeligheid.
Absolute tolerantie is ongevoeligheid, lage tolerantie staat gelijk aan een hoge gevoeligheid en
omgekeerd.
Eentolerant raskandoordeparasietaangetastworden,maarlijdtgeenofweinigschadedoordeze
aantasting.Deparasietkanzichinprincipeechteropeentolerantewaardplantwelvermeerderen!

Waarommééraandachtvoorresistentie?
De groei vangewassen kan door allerleifactoren worden belemmerd,onder andere dooronkruidconcurrentie en door aantasting van ziekten en plagen. Zonder gewasbescherming kwamen in
West-Europa in het verleden regelmatig opbrengstreducties van dertigtot vijftig procent voor en in
een aantal derde wereld-landen is dit vaak nog steeds het geval. Bij diverse gewassen (onder
anderegroenten,pootaardappelen) speeltnaasthetverliesaanopbrengst,ook kwaliteitsverlieseen
belangrijke rol omdat het produkt door aantasting van ziekten en plagen in een lagere kwaliteitsklasseterechtkankomenofkanwordenafgekeurd.
Door nauwere rotaties, intensievere teeltwijzen (hoge stikstofgiften, hogere plantgetallen) en het
vrijweljaarrondtelenvaneenaantalgewassen(prei,bloemkool),isdedrukvanziektenenplagenop
gewassengedurende de laatstedecenniatoegenomen.Ditwerdverderversterkt doordat kweekbe-
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drijvenvroegervooralopopbrengst selecteerden.Hierdoor kwameninhetverledenhoogproduktieve,maarvaakookvatbarerassenopdemarkt.
Om opbrengst- en kwaliteitsverliezen zoveel mogelijk te beperken,werd en wordt van chemische
gewasbescherming gebruik gemaakt. De beschikbaarheid van relatief goedkope gewasbeschermingsmiddelen, in combinatie met de toenemende infectiedruk van ziekten en plagen, hebben
ervoorgezorgddathetgebruikvandezemiddelensindsdejarenvijftigsterkistoegenomen.
De omvang van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kan geïllustreerd worden met de
volgende cijfers: in de landbouw als geheel werd in Nederland in de periode 1984-1988 jaarlijks
ongeveer21.000tonwerkzamestof gebruikt. Hiervannamdeakkerbouw ruim 14.000tonvoor haar
rekening en devollegrondsgroente 1.300 ton. Dat is respectievelijk 69en 6 procent van het totale
verbruik (Anonymus,1991).
Met name in het laatste decennium is echter duidelijk geworden dat chemische bestrijding een
aantal beperkingen kent en problemen metzich meebrengt. Indeze inleiding wordt achtereenvolgensstilgestaanbijdevolgendezaken:
1.Teelttechnischeproblemen;
2.Emissienaarhetmilieu;
3.Kostenaspect.
Teelttechnischeproblemen
Allereerst zijn erziekten enplagen diechemisch niet (afdoende) bestreden kunnenworden. Hierbij
valt te denken aan Rhizoctonia en Sclerotinia spp. bij diverse gewassen, Pythium spp. bij peen,
zwartnervigheid en knolvoet bij koolsoorten,Fusarium culmorum bijtarwe etc. (Bonnier en Kramer,
1991).Voor gewassenmeteenbeperkt areaalkomthier nogbijdatfabrikantenvaak geentoelating
van effectieve middelen aanvragen, omdat de baten voor defabrikant naar verwachting lager zijn
dandekostendienodigzijnvoordeaanvraagvandetoelating.
Een ander probleem is de ontwikkeling van resistentie bij de parasiet voor veelvuldig gebruikte
middelen. Depopulatievanhette bestrijdenorganisme kanalsgevolgvanherhaalde toepassingen
indeloopdertijdmindergevoeligofzelfscompleetongevoeligwordenvoordegebruiktewerkzame
stof.Alsvoorbeelden kunnen indit opzicht genoemdworden deresistentievanPhytophthora infestanstegendewerkzamestof metalaxyl,verminderdegevoeligheidvanmeeldauw intarwetegeneen
aantal triazolen, verminderde gevoeligheid van smet veroorzakende schimmels voor iprodion en
resistentie van trips tegen een aantal middelen. In dergelijke gevallen, is het noodzakelijk om de
dosering van het middelte verhogen of om andere middelentoe te passen. Dit laatste kan echter
problematischzijnalshettebestrijdenorganismeresistentieheeftontwikkeldtegenmeerchemische
stoffen.
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Emissienaarhetmilieu
Hetgebruik vangewasbeschermingsmiddelen per haisinNederland invergelijking metonsomringende landenzeerhoog.Gemiddeldwordt indeakkerbouw 19kgeninde vollegrondsgroenteteelt
28 kgwerkzame stof per hatoegepast (Lössbroek, 1990;Sterrenburg, 1992). Intabel 1wordt een
overzichtgegevenvanhetgebruikaanactievestofperhaineenaantalWest-Europeselanden.
Tabel 1. Overzichtvanhetjaarlijksegebruik aan pesticiden inkgactievestof per haineenaantal
West-Europeselanden(Bron: MJPG)
hoeveelheid actieve stof inkg per ha

land
nemati-

herbi-

insecti-

fungi-

overig

totaal

ciden

ciden

ciden

ciden

Nederland

9.6

4.5

0.6

4.7

1.4

20.8

België

1.3

6.8

0.6

3.0

0.5

12.2

>0.1

2.3

0.2

1.2

<0.1

3.8

0.2

2.2

0.4

2.9

0.3

6.0

Engeland

-

4.0

0.2

0.7

0.8

5.8

Denemarken

-

1.5

0.1

0.7

0.2

2.6

Duitsland
Frankrijk

Hetgebruikvandezemiddelenbrengtonvermijdelijk metzichmeedathetmiddelzelfenafbraakproduktenervanopongewenste plaatsenterecht komen,d.w.z.inhetteconsumerenc.q.teverwerken
produkt, in het water, de bodem of de lucht. Detotale jaarlijkse emissie van bestrijdingsmiddelen
naarhetmilieu,wordtvoorNederlandgeschatopruim5000tot6000ton(Lössbroek,1990).
Deverontreiniging van het milieudoor gewasbeschermingsmiddelen, heeft grote maatschappelijke
zorg veroorzaakt. Om het gebruik en de afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen te
verminderen, heeft de Nederlandse overheid beleid ontwikkeld in de vorm van de Structuurnota
Landbouw, het Nationaal Milieu Beleidsplan en het Meerjaren Plan Gewasbescherming (MJPG).In
het MJPG heeft het ministerie van LNV dit beleid geconcretiseerd tot de volgende doelstelling:
afnamevan het gebruik met35 %in 1995en met 50 %in hetjaar 2000,waarbij het gebruik inde
periodevan1985-1988alsreferentiegeldt(Anonymus,1991).
Naast dezevolume-doelstelling,zaldeoverheid ook inkwalitatieveziningrijpen,door toepassingen
teverbiedendieteschadelijk geachtwordenvoor hetmilieu.Ditzijndetoepassingendiegezienpersistentieen/ofgevaarvooruitspoelingen/ofgiftigheidvoorwater-enbodemorganismente schadelijk zijn.Als gevolgvande inhet MJPGgegevennormen,zalnaarverwachting danook slechtseen
beperkt deel van de huidige toepassingen gehandhaafd kunnen worden (Brouwer en de Heer,
1992).
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Naast de overheid, oefenen ook andere delen van de samenleving druk uit om te komentot een
verminderingvanhet pesticidengebruik. Mendient inditverbandslechtstedenkenaanconsumentenorganisaties en grootwinkelbedrijven. Een bekende winkelketen loopt inmiddels vooruit op het
overheidsbeleid door de overheidsnormenvoor hetjaar 2000 alintevoeren in 1995enderesidutolerantie van een aantal pesticiden op nul te stellen. Vrij vertaald houdt dit in dat produkten niet
afgenomenworden,alsindeteelteenaantalmilieu-kritischepesticidenzijngebruikt.
Kostenaspect
Geziendeafbouwvanprijssteunvoormarktordeningsproduktenenhetmededaardoorveroorzaakte
grote aanbod aan andere produkten, staat de prijs van land- en tuinbouwprodukten onder druk.
Aangezienverwacht magworden dat dit ookde komendejaren hetgevalzalblijven,noopt dit nog
meerdaninhetverledentotbeperkingvandekosten.
Gewasbescherming maakt in een aantal gewassen een belangrijk deel uit van de teeltkosten.
Daarnaastmag,geziendesteedshogeremilieutechnischeeisendiemenaannieuwemiddelenstelt,
verwacht worden dat de ontwikkeling van nieuwe werkzame stoffen in de nabije toekomst voor de
chemische industriewaarschijnlijk nogduurder zalworden danze nualis (gemiddeld 150 miljoen
guldenper produkt).Ditzalonvermijdelijk leidentoteenhogereprijsvandemiddelen.Ditstaatnog
losvanhetfeit dat deoverheid indetoekomst mogelijk met heffingen op gewasbeschermingsmiddelenkankomen(Oskametal,1992).
Mogelijkhedenomhetpesticidengebruikteverminderen
Dekomendejarenzullenin hettekenstaanvanmindergebruikvanpesticidenendientengevolgein
het ontwikkelen van nieuwe c.q. het beter toepassen van al bestaande bestrijdingsmethoden.
Hiervoorzijninprincipedevolgendemogelijkheden beschikbaar: hettelenvanresistenteoftolerante rassen,het hanteren van ruimere bouwplannen, het gebruiken van betere toepassingstechniek,
hettoepassenvangeleidebestrijdingvanziektenenplagenetc.
Eenbelangrijk aandeelindereductievanhetgebruikvanchemischegewasbeschermingzaldaarbij
geleverd moetenwordendoor deteeltvan (meer) resistente rassen.(Wijnands et al,1992;Sterrenburg, 1992). Dekweekbedrijventrachtendanook rassente ontwikkelendie, meer dan inhetverleden, resistent zijntegen bepaalde ziekten enplagen.Hierbij moet opgemerkt worden dat naast de
teelt van resistente rassen, ook andere vormen van bestrijding (biologisch, chemisch etc.) in de
toekomst nodigzullenblijven.Ineenaantalgevallenzalhetresistentieniveauwaarschijnlijk niethoog
genoeg zijn om aanzienlijke economische schade te voorkomen. Daarnaast kan men doorchemische bestrijding, bij bepaalde parasieten de infectiedruk binnen de perken trachtente houden en
daardoordekansopdoorbrekingvanresistentiebeperken(BonnierenKramer,1991).
Omdoorbraak van resistentie te voorkomen of te vertragen,zaltevens aandacht gegeven moeten
wordenaanhetresistentie-management.Eenelement daarbij isdat rassenmetverschillende resis-23-

tentie-genen inde loopvandetijdafgewisseldworden.Daardoorwordt dekansophetontstaanen
deverspreidingvannieuwetypenvande parasiet aanzienlijk beperkt (bijvoorbeeld nieuwepathotypenbijaardappelmoeheid).

MethodeninhetCGOomresistentievasttestellen
HetCultuurenGebruikswaardeOnderzoek (CGO)heefttottaaknieuweenbestaande rassenonder
praktijkomstandigheden te beproeven.Gezienhetvoorgaande zalhet duidelijk zijndat het bepalen
van (de matevan) resistentie, indeloopdertijdsteeds belangrijker isgeworden enindetoekomst
alleennogmaaraanbelangzalwinnen.
Aanhetresistentie-onderzoek kunnendevolgendeeisengeteldworden:
Deverschillentussen derassenin resistentieniveau moetengoed naarvoren komenenreproduceerbaarzijn;
Dein het onderzoek gevonden rasverschillen moeteneenvoorspellende waarde hebbenvoor
deverschillenzoalsdieindepraktijkvoorkomen.
ErstaanhetCGOeenaantalmethodenterbeschikkingomnategaanoferresistentieinhetrassensortimentaanwezigisenzoja,inhoeverrerasseninditopzichtvanelkaarverschillen:
1.'Normale'veldproeven;
2.Veldproevenmetenzonderziektebestrijding;
3.Specifiek resistentie-onderzoek inhetveld;
4.Specifiekresistentie^onderzoekinkasoflaboratorium.
'Normale'veldproeven
Deze proeven worden uitgevoerd omverschillen in opbrengst, kwaliteit etc.te bepalen. In principe
worden de teeltmaatregelen (bemesting, plantdichtheid, bestrijdingsregime etc.) daarbij zodanig
uitgevoerddatgesprokenkanwordenvaneenteeltdievergelijkbaar ismetdieindepraktijk.Ditkan
betekenendataantastingdoorziektenenplagenzoveelmogelijkvoorkomenwordt. Bijaardappelen
wordtbijvoorbeeldPhytophthorazeergrondigbestreden.
Degevondenverschillen inopbrengst,kwaliteit etc.kunnendanvoor eengroot deeltoegeschreven
wordenaangenetisch bepaaldeverschilleninopbrengstpotentietussenderassenendegevonden
resultatenzijninprincipevertaalbaarnaarpraktijksituaties.
Alserbijbepaaldegewas-parasiet combinatiesechtervoldoende resistentieinhetsortimentaanwezig is, kan ook besloten worden om de bestrijding niet of in mindere mate uitte voeren,waardoor
juistderassenmetweinigofgeenresistentieduidelijker naarvorenkomen. Veelalbetreft hetziekten
die ook in de praktijk weinig of niet bestreden worden, bijvoorbeeld: lichte viekkenziekte enmeeldauwbijdoperwt.
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In die gevallen waarin de intensiteit van chemische ziekte-en plaagbestrijding is afgestemd op de
meestvatbare rassen,heeft dattot gevolg dat derassenniet ofweinig aangetastworden.Alseral
aantasting voorkomt, is deze dan ook nauwelijks een betrouwbare afspiegeling te noemenvan de
verschillen in resistentieniveau. Indergelijke gevallen zal men slechts een globale indicatie krijgen
vanhet resistentieniveauvanrassen.Uiteraardgeldt dit laatste nietvoor die parasietendiedoorde
chemischebestrijdingnietofnauwelijksbestredenworden.
Veldproevenmetenzonderchemischebestrijding
Dergelijke proevenzijngelijk aande normalerassenproeven, met dit verschil dat parasieten inéén
deelvande proefwelenineenander deelniet bestredenworden. Dittype onderzoek wordt onder
andereuitgevoerdbijdiversegranenenschorseneren.Dewaargenomenverschilleninopbrengsten
kwaliteitgevendeschadeaandiedoordeparasietenisveroorzaakt.
Omdatziektennietbestredenworden,isdekansopeenwaarneembaar aantastingsniveauaanzienlijkgroterdanbijdeeerstgenoemdecategorie.Voorzovererresistentieinhetsortiment aanwezigis,
weerspiegeltdeaantastingveelaldematevanresistentie.Menisbijdezeproevenechternogsteeds
afhankelijkvanhetalofnietoptredenvandeparasietinkwestie.
Bovendien is men er bij bepaalde parasieten, niet zeker van of de aantasting egaal over het veld
voorkomt. Dit laatste houdt indat bijeen lage aantasting ineen bepaald deelvan het proefveldde
oorzaak kanliggenineenhoogniveauvanresistentievanaldaar indeproef liggende rassen,maar
wellichtookoftendele,ineenplaatselijk lagereinfectiedruk.
Specifiekresistentie-onderzoekinhetveld
Dezecategorieproevenwordt inprincipeaangelegdomwaarnemingennaaréénparasietteverrichten. In deze proeven wordt of geen ziekte- of plaagbestrijding uitgevoerd of worden alleen die
parasieten bestreden waarin men niet geïnteresseerd is. Dit laatste om ongewenste beïnvloeding
doordeandereziektenofplagenzoveelmogelijktevoorkomen.
Bijspecifieke resistentieproeven wordtveelalviakunstmatige infectie getracht deziekte op gangte
brengen. Bovendien wordt door verspreiding van het infectiemateriaal over de proef getracht de
infectiedruk over degehele proef een minof meer egaal karakter tegeven,waardoor de resultaten
eenmeerbetrouwbaar karakterkrijgen.
Verderwordt somseenbufferras of -gewastoegepast omonderlinge beïnvloeding (interpiot interferentie) vandevrijkleineveldjeszoveelmogelijkte beperken.Dezebuffer kanzeervatbaar zijnvoor
de parasiet in kwestie om de infectie zoveel mogelijk te stimuleren (bijvoorbeeld bij het onderzoek
naarwitteroestinspruitkool) of-alsdeziektevannaturetochalinsterkemateaanwezig is-juistniet
ofweinigvatbaaromsterkaangetaste rassenbetertescheidenvandeoverigerassen (bijvoorbeeld
bijhetonderzoeknaarkringvlekkenziekteinwitteenrodekool).
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In dergelijke proeven kan een aantal teeltmaatregelen zodanig uitgevoerd worden dat de infectiekansenwordenverhoogd. Hierbijvaltte denken aaneenhogestikstofgift, nauwere plantafstanden,
beregening,etc.
Bovendien kunnen bij kunstmatige infectie meer fysio's of isolaten (ziek plantenweefsel uit de
praktijk,vaaksamengesteld uitvelefysio's) vandeparasietgetestworden,watbijnatuurlijkeinfectie
vrijwel nooit in één proef gerealiseerd zal worden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij gele roest in
wintertarwe.
Specifiekresistentie-onderzoekinkasoflaboratorium
In een aantal gevallen wordt voor een parasiet in de kas of het laboratorium onderzoek gedaan.
Standaardwordtdaarbijkunstmatiggeïnfecteerd.
Bij dit type onderzoek heeft men vrijwel alle omstandigheden onder controle en is de kans op
aantasting in principe het grootst. Hier dient echter opgemerkt teworden dat niet voor allegewasparasietcombinaties eengoedetoetsmethodevoorhanden is.Daarnaast kanheteenprobleemzijn,
datderesultatendieonder dergelijkegecontroleerdeomstandighedenverkregenworden,nietgoed
vertaalbaarzijnnaarhetveld. Metanderewoorden:eenrasdat indekas resistent lijkt, isdat inhet
veldsomsinveelminderemateenomgekeerd.
Meteenaantaltoetsmethodendieindekasuitgevoerdwordenbijkiemplantenofjongeplanten,kan
wel onderscheid gemaakt worden tussen onvatbare en zeer vatbare rassen, maar kunnen geen
verdere verschillen in resistentie onder veldomstandigheden worden aangegeven. Dit laatste doet
zich bijvoorbeeld voor bij kringvlekkenziekte in kool, waarvoor door het CPRO-DLO een toets is
ontwikkeld.Ineendergelijk gevalzaldekastoetsalseerstegrove'screening'fungeren,gevolgddoor
eenveldtoetsmeteenbeperkteraantalrassen.
Daarnaast vindt somsvoor één parasiet zowel onderzoek plaats in de kas als in het veld, bijvoorbeeldbijcavity spot inpeen.Indit onderzoek wordt nagegaanof ereengoedverband istussende
aantastinginhetveldendieindekas.
Resistentie-onderzoekbijeenaantalgewassen
Intotaal worden in het CGO jaarlijks een zestigtal gewassen onderzocht. Elk van deze gewassen
heefteeneigen"set"vanparasieten.Hetzalduidelijk zijndathetnietmogelijk isom,meteenrelatief
beperktaantalmensen,voorallegewas-parasiet combinaties resistentie-onderzoek uittevoeren.Bij
deafweging omalof niet specifiek resistentie-onderzoek uittevoeren,speelt eenaantalzakeneen
rol:
heteconomische belangvanhetgewasofdeteeltwijzevoordesector;
deomvangvandeschadediedoordeparasietwordtveroorzaakt;
hetalofnietinhetrassensortimentaanwezigzijnvanresistentiec.q. resistentieverschillen
debeschikbaarheidvaneengoedetoetsmethode;
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