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- 51. SAMENVATTING
Inhetgewassorghum,SorghumbicolorMoench.,waarvandiverse typen,metvaniedertypeverschillende cultivars,ophet CELOSaanwezig zijn,isinhet tweedehalfjaar
van1969eenkruisingsprogramma uitgevoerd,teneinde inde
volgendegeneratieuitsplitsingsverhoudingen tussensteriele
enfertiele plantentekunnenbepalen.
Dediverse typenzijn: -plasmatischmannelijk steriele (ms)
-normaalfertiele (f)
-hersteld fertiele (R)
-hybriden tussenmsenR(RS)«
Hetaantalgemaakte kruisbestuivingen bedroeg700.
Ruim 200hiervanwerdengemaaktnahandemasculatievande
moederplant;bijdeoverigewasdemoederplantmannelijk
steriel.Hetaantalzelfbestuivingenbedroeg ruim700.
Controlevandesterielelijnenenvandehandemasculatieshadplaatsdoordepluimen vóór het beginvande
bloei intehullenondezaadzettingnategaan.
Teneinde eenindruktekrijgenvandeverschillenin
stuifmeelfertiliteit tussendediverse typenenvanmogelijkeverschillen tussencultivarsvaneenzelfde typewerd
eenbegingemaaktmet stuifmeelonderzoek.Ditgebeurde door
dehelmknopinhoud tekleurenmetkarmijnazijnzuurendaarna
hetpercentage goedenuniformkleurende stuifmeelkorrels
tebepalen.Het onderzoekwastebeperkt omaleenbeeldte
kunnengevenvandefertiliteit vandeverschillendecultivars.Ineenlaterstadiumvanstuifmeelonderzoek zalaandachtgeschonkenwordenaandematevanfertiliteit opverschillende tijdstippen,aangezienermogelijk eenverband
istussenmilieuenmatevan fgrtiliteit ofsteriliteit.

2.VOORWOORD
Indeeersteplaats isditeenpraktijkverslag,inde
tweedeplaatsheeft deschrijver ervangeprobeerd enigewegenaantegevenwaarlangshetverdere onderzoek zoukunnen
gaan.Hetverslaggeeft eenbeeldvandeeerstefasevanhet
onderzoeknaardegenetische achtergrondvanplasmatische
steriliteit enfertiliteitsherstelbijsorghum,SorghumbicolorMoench.Deuitvoeringwasinhandenvandeheer
G.W.Hofstede,student indePlantenveredeling met tropische
specialisatie aandeLandbouwhogeschool teWageningen,Nederland.Hijwerdhierbijgeassisteerd doorwerkkrachten
vanhetCELOS,aanwiehijveeldankverschuldigdis.
Deleidingvanhet onderzoekhadDr.Ir.G.A.H,van
Marrewijk.
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3 . INLEIDING

3.1. ALGEMEEN OVERZICHT
Sorghum iseenvoordemeeste Nederlanders onbekendgraangewas,hoewelhet,narijst,maisentarwe,debelangrijkste
plaats inneemtvoorwat betreft de,wereld-voedselvoorziening,
Inverschillende taalgebieden ishet onderdevolgende
namenbekend:
SORGHUM, SORGO,SORGHO (Eng.); SORGO,ZAHINA,MILLO (Sp.);
GIERST,KAFEERKOORN (Ned.); SORGHO,SORGO (Er.);SORGHUM (Dui.)
enSORGO (Port.).
Sorghumkanonderverdeeldwordenindevolgendegroepen:
graansorghum, suikersorghum,bezemsorghumenvoedersorghum,
alle éénjarige plantenmet tienchromosomenparen,behorend
tot desoort Sorghum bicolorMoench.Het iseenverzameling
vanzeeruiteenlopende vormen,variërend inhoogtevan90-450en,
met diverse bloeiwijzen.Bijdegraansorghumsonderscheidt
menvele typen,o.a.hetmilo-type,kafir-type,hegari-type,
feterita-type enhybriden tussendezetypen.
Sorghumkanopvelerleimanierengebruiktworden:graansoi-ghumvoormenselijke consumptie envoor (pluim)vee,suikersorghum onderanderevoordefabricagevanstroop,bezemsorghumvoorde (bezem)industrie envoedersorghum alsgroenvoervoorvee.
Sorghumkomt oorspronkelijkuit1Afrika.Nuwordthetgewas opgrote schaalgeteeld indeVerenigde Staten,West-Afrika
enIndia.IndeSoedanbestaat eenzeergrote verscheidenheid
vansorghum-typen.Ookdicht bijNederlandkanmenhetaantreffen,inItalië,Hongarije enZuid-Duitsland.
Degemiddelde opbrengst vangraansorghum lag inde jaren
1948/49-1952/53 rond de560kg/ha,inde jaren1963/64rond
de1020kg/ha (PAOProductionYearbook, 1965).
Sorghum isreedslang incxiltuur.Indezevende eeuw vóór
Christuswerdhetalgeteeld opdeoeversvandeTigris (MARTINenLEONARD,1967).Het iseeninveelopzichtenaantrekkelijkgewas.Hetkangroeienenopbrengsten geven, onderomstandigheden (droogte,hitte,kort groeiseizoen),waaronder
demeesteanderegranenslechtgedijen.Daarbijkomt dat,wat
devoedingswaarde betreft,graansorghumniet onderdoetvoor
bijvoorbeeld mais.Hetgraankantotmeelverwerktworden,
maarditisnietgeschikt ombroodmee tebakken,aangezien
degluten,nodigvoorhetrijzenvanhet deeg,ontbreken.
3 . 2 . HYBRIDENTEELT EN PLASIIATISCHE STERILITEIT

Deinhet beginvande jarenvijftiggevondenmannelijke
steriliteit opplasmatische grondslag isvangrotewaardegeblekenvoordeproduktievanhoog-opbrengende sorghumhybriden,
waarvan deopbrengstenrond dedrie tonperhectareliggen.
Reeds 90$vanhetAmerikaanse sorghum-areaalwordt doorhybride-rasseningenomen.
Onderhybridenteelt verstaatmendeteeltvanhoog producerendenakomelingen,verkregen doorkruisingvantweebepaalde oudertypenwelkemeestalinteeltlijnenzijn.Indat

-7gevalheeftmen temakenmethomozygote oudersenverkrijgt
zoeenuniformenakomelingschap, o.a.gelijkmatigegroeien
bloeivanhetgewas,watvoordelenbiedt bijdemechaniseringvandeteelt.
Eenandervoordeelishet optredendeheterose-effect.
Hieronderverstaatmenhet overtreffenvandeoudersdoor
denakomelingenvoorwat betreft bepaalde eigenschappen.
Eenderdevoordeelgeldt dekwekerinlandenmetminder
goedekwekersrechten daninNederland.Deboerisgedwongen
omelk jaarbijdekwekerterug tekomenomnieuw zaaizaad
tekopen.Nateeltlevert deboeralleenmaarlastop.Het
heterozygote materiaalzaluitsplitsenvooropbrengstfactoren,bloeitijdfactoren enzovoort.
Vandezemogelijkevoordelenwasmenreedsenigetientallen jarenopdehoogte,onderandere doordeervaringen
metmais.Maarmenkonerbijsorghum "zijnvoordeelniet
mee doen"vanwege debloeiwijzevanditgewas.Dehybridenteeltgaat immersuitvaneenkruising tusseneenmoederlijneneenbijpassendevaderlijn.Derhalvemaggeenzelfbestuiving optreden.Bijmaiswerd ditbereikt doorvande
moederplanten demannelijke pluimenweg tenemen.Sorghum
isechtertweeslachtig endehonderdenbloempjesvanéen
pluimzoudenstukvoorstukgeëmasculeerdmoetenworden»
Ditisindepraktijknietuogolijk.Deoplossing lagdaai-oahierinhetverkrijgenvanmannelijk sterielevormen.
Steriliteit,berustend opdewerkingvangenen,werd
gevondendoorSTEPHENS (1937).OokKUYXENDALLbeschreefin
1943eenms-gen,enwelbijdecultivarDay.Veelresultaat
konmenmet dezegenische steriliteitnogniet behalen.Het
probleem laghierbijdeproduktievanhetmannelijk steriele type.Dezemoetplaatshebbenmettïsms-planten:
msmsxMsms.Aangezien,steriliteit recessiefis,isdehelft
vandenakomelingenfertiel (Msms)endusonbruikbaar,terwijlhetpraktischonmogelijkisallefertiele planten tijdigweg teselecteren.
Meerresultaatmethybridenteelt konmenbehalendank
zijdeontdekkingvanplasmatischemannelijke steriliteit
doorSTEPHENSenHOLLAND (1954).Zijmeendenopgrondvanhun
resultaten tekunnenvaststellen datminstens tweegenenin
wisselwerking metDayMilocytoplasmavolledige mannelijke
steriliteitveroorzaken.Ookvondenzijdatmilieu-invloedeneensterkerolkunnenspelenbijdefertiliteitsexpressie.
Ondanks develeonderzoekingen diesindsdiengedaan
zijn,isdegenetische achtergrondvanplasmatischemannelijke steriliteit envanfertiliteitsherstelnognietvolledigopgehelderd.Enkelevandeze onderzoekingenwordenhier
kortbesproken.
MAUNDER enPICKETT (1959)werktenonderanderemetmateriaalvandeookophet CELOSaanwezige cultivarsCombine
kafir60enRS610,eenkruising tussenCK60enTexas 7078.
IndePpgeneratie (vandekruisingmsxR)vondenzijeen
splitsingvan3fertie."1:1steriel.Dehersteld fertiele
plantentoondengeenuniforme,volledige fertiliteitmaareen
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breed scalavanfertiliteitsklassen.Zijrekendeneenplant
sterielalsdezenainhullingvóórdebloeinietmeerdan
tweezadenvoortbracht.Hunconclusie luidde datmannelijke
steriliteit berust opdewerkingvanéénrecessiefallelenpaar,msms ,inaanwezigheid vansteriliserend cytoplasma.
HADÊEYcenSINGH (1961)legdenietsanderemaatstaven
aanbijhet bepalenofeenplantmannelijk sterielis.Zij
dedenditdoorhetaantalzadentebekijkentenopzichtevan
hot totaalaantalbloempjes indepluim.Bijhunpogingen
^'enenvoorcytoplasmatischemannelijke steriliteit inbezemsorghum overtebrengenkwamenzijtotdeveronderstelling
dat inhunmateriaal zwakkeherstellergenenaanwezig zouden
kunnenzijnofmodificerende genendiedewerkingvandeherstellergenenzoalsbeschreven doorMAUNDER enPICKETTafzwakken.
KIDD (1961), dieineenartikelvanMILLER enPICKETT
(1964)wordtaangehaald,vond ondermeerdatmannelijke fertiliteit afhankelijk isvande temperatuur.V/asdezehoger
dan95F(35C)enkruistehijdeheterozygoothersteldfertiele F,terugmet demannelijk steriele ouder,danverkreeg
hijeenuitsplisingsverhouding van9fertielej7sterieleplanten» Mogelijk isdezeverhouding eengevolgvandecomplementairewerkingvan(.twee)dominante factoren.Uitverderegegevensmaaktehijopdat,alsdriemodificerende genendominantaanwezig zijn,volledige fertiliteit konontstaanzonder
aanwezigheid vanhet dominantehoofdgen.
ERICHSEN enROSS (1963)gebruiktenalsmateriaalonder
meerMartin (A-enB-lijnen),Reliance (AonB)enNorghum,
alsookplantenmet doorcolchicine geïnduceerde plasmatische
mannelijke steriliteit.Hunconclusie luidde,datfertiliteitsherstelhetgevolg isvanééndominantgenofvantweecomplementaire dominante genen.Zokomena© totdegenotypen
ms ,ms,mspms« voorRelianceA enMs,Ms,Ms? Ms? voorNorghum.Tussendediversehybriden troffendezeonderzoekersopmerkelijkeverschillenaaninpercentagemet-INJKJkleurbaar
stuifmeel.Zeverklaren ditdoortezeggendat degenotypenvan
deouderlijnenverschillen,waarbijmodificerende geneneen
rolzoudenkunnenspelen.Deerfelijke achtergrond vandedoor
colchicinegeïnduceerdemannelijke steriliteit leekinprincipe
gelijk tezijnaandievandeinMartinenReliance gevonden
steriliteit.
OokhetmateriaalvanMILLER enPICKETT (1964)kwamgedeeltelijk overeenmethet ophet CELOSgebruikte.Zowerkten
zijonderanderemet dehybride RS610enmetdeherstellerlijnTexas 7073.Zijnaraenbinnenplantenmethetgenotype
MsMs tochnog eenvariatiewaarvandestuifmeelfertiliteit.
Zeverklaardendit doordewerkingvanaccessorische genen
(Pf,en Pf 2 ).
BROOKSenBROOKS (1967)brachteneennieuwaspectnaar
voren,namelijk degamotophytische ensporophytische beheersingvandestuifmeelsteriliteit.Vangametophytischebeheersingkanmensprekenindiendegenetische constitutie vande
gameet zelfzijnwerking bepaalt,inditgeval:msveroorzaakt steriliteit,Msfertiliteit.Vansporophytische beheersingkanmensprekenindiendegenetische constitutie vanhet

_9individu,dateenbepaalde gameetheeftvoortgebracht,de
werkingvandiegameetbepaalt:gametenvanmsmsplanten
zijnsteriel,dievanMsMs enLïsmsplanten zijnfertiel.
Dewaarneming,datbijenkelecombinaties gemiddeldongeveerdehelftvanhetstuifmeelvanheterozygoothersteld
fertieleplanten, (S)Msms,nietvitaalwas,zoukunnenwijzenopgametophytischebeheersing.Opgrondvandegrote
variatie inpollenfertiliteit tussenverschillende ïS's,de
variabiliteitbinnenF-^'senderesultatenvanterugèruisingen (msxR)xRconcludeerdenBROOKSenBROOKSechter
totsporophytische beheersingvanplasmatisch-genische
steriliteit.DeverschillenbinnenF^'szoudeneengevolg
kunnenzijnvancytotype-genotype-milieu-interacties,terwijldietussenF-,'szoudenkunnenzijnveroorzaaktdoor
verschilleninaantalenactiviteitvanmodificerende genen
indeouders,méioseonregelmatigheden inhybridenvankruisingentussenlijnenvanverschillendeherkomst,ofmogelijl
zelfsdooroverdrachtvanfertiliteit-bevorderendeplasmapartikelsviadevadergameet opeendeelvandenakomelinge:
Almetaliseenverwarrend beeld ontstaanvanogenschijnlijktegenstrijdige resultatenenconclusies.Ditzal
vooreengrootdeelzijnveroorzaaktdoorverschilleningenetische samenstellingvanhetdoordediverse onderzoekers
gebruiktemateriaal,ongelijkemaatstavenbijhetbeoordelenvandefertiliteit enverschillen inmilieu.
In1966probeerdeDUVICKdetoenbekende gegevenste
combineren.Hijkomtdaarbijtotdevolgendehypothese:er
iséénhoofdgenMs.,.Insommigemilieus zijnmodificerende
genenvereistvoorvolledigefertiliteit.Bijbepaaldegenetischeachtergrond en/ofmilieu-omstandighedenheefteen
vandemodificerende genengelijkewerkingalsMs,;indat
geval zijndustweecomplementaire dominante genennodig
voorfertiliteitsherstel.Hetrecessieve genms-,heeftniel
altijdvolledige steriliteit totgevolg.Bijbehaaldegenotypenen/ofmilieu-omstandigheden vertoontdehomozygoot
ms-,ms,variërende stuifmeelhoeveelhedentotbijnavolledig
fertiliteit.Demodificerende factorenvoorms1 zoudenfertiliteitherstellende genenzijn.Ofhetdezelfde genenzijl
dieookMs,beïnvloedenisnietduidelijk.Demogelijkheid
vaneenmultipele allele serieopdeMs,locusisnietonderzocht.Vermoedelijk zijnerooktweeofmeersteriliserendeplasmatypenaanwezig.

4-,ONDERZOEKN M R DEERFELIJKEACHTERGRONDENVANPLASMATISCHEMANNELIJKESTERILITEIT EN FERTILITEITSHERSTEL
4.1.INLEIDINGENPROBLEEMSTELLING
Mannelijke steriliteitopplasmatisch-genische grondslagbijsorghum isvangrotebetekenisvoordeproductie
vanhybride rassen.Inhetvoorgaande isechterreedsbeschrevendathetfertiliteits-steriliteitsmechanismesterke
milieu-interactiesvertoont.Daardoorkunnen'moeilijkheden
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ontstaanzoalszelfbevruchtingvanvermeendmannelijk sterielelijnen ofonvoldoende stuifmeolproductie enzaadzettinginlietheterozygote enfertielehandelsproduct.
Het onderzoek ophetCELOSiseropgericht deerfelijke
achtergronden teanalyserenvanplasmatischemannelijkesteriliteit enfertiliteitsherstel aanmateriaalvanuiteenlopende
herkomst.Hierbijzalhet onderzoeknaardeinvloedvanmilieucompontenten opdefertiliteitsexpressie centraalstaan.
Ditverslaggeeft inhoofdzaakeenbespreking vandete
volgenhandelswijzenenhetgebruiktemateriaal.Resultaten
kunnenpasineenlater stadiumvanonderzoekwordenverwacht.
4.2.I.JATEIÎIAALENMETHODEN
Vantwee onderzoekstations,respectievelijkinHongarije
endeVerenigde Statenvan
froord-Amerika,
ismateriacilophet
CELOSaanwezig.Ditmateriaal isonderteverdeleninvier
groepen:
- plasmatisch mannelijk steriele stammen,dezogenaamdeAlijnen;acht cultivars:Westland,Martin398,CombineKafir
60 (Rajki), CoesImproved,Reliance,Redlan,MartinenCombineKafir 60 (Eastin);
-normaalfertiele lijnen,dezogenaamde B-lijnen,instandhoudersvandehierbovengenoemde cultivars,uitgezonderd
dievanRedlan;
- hersteld fertiele cultivars,acht:KS1,Norghum,Hegari
dwarfandearly,Midland, TX 74,TX414,TX415,(Texas)7078;
-hybriden,ontstaandoorkruisenvanenkelevandesteriele
stammenmet enkelevandehersteller-lijnen:RS608 (Martin
Ax 7078),RS610 (CK60Ax 7078),RS625 (MartinAxTX414)
enRS626 (CK60AxTX414).
Omeenindruk tekrijgenvandeaard enwerkingvan
plasmatischmannelijke steriliteit enfertiliteitsherstelwerd
begonnenmet stuifmeel-onderzoekvanvermeend sterieleplanten,
normaal fertiele planten (instandhouders),hersteld fertiele
planten,enhybriden.Aangeziengenoemde verschijnselenwaarschijnlijkmilieu-afhankelijkzijn,moet menhet onderzoekeigenlijk opverschillende tijdstippenherhalen (onderzoekaan
dohoofdpluim,zijstengels enuitlopersaandevoetvande
plant).Hiermee iswegens tijdgebreknoggeenbegingemaakt.
Daarnaast ishetmogelijknakomelingen inopeenvolgende seizoenen,dusonderverschillende groei-omstandigheden,tebeoordelen.Deomgevingwaarinhet onderzoeknoodzakelijkerwijs
plaatsheeft,isniet ideaal,zekernietalsmen beseft datvolgenssommige auteurs bijdemilieu-interactie de temporatuur
zo'nbelangrijke rolspeelt;deze isinhet Surinaamseklimaat
vrijconstant.
4.3.VERLOOPENUITVOERING;KRUISINGSPROGRAMMA ENSTUIFMEELONDERZOEK
4.3.1.Vegetatieve fase
Gezaaidwerd op4augustus1969opbeddentergrootte
vanzesbijvijftienmeter,gescheiden doortrenzen.Deplantgatenlagenopdertig centimeter binnenderijen;deafstanden
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tussenderijenbedroegenafwisselend dertig ennegentigcentimeter,waarbijzoveelmogelijk desterieleplantenenhun
instandhouders dichtnaast elkaarkwamentestaan.Naéén
wse-kwaserin7vande44uitgezaaide rijeneenopkomstvanmeer
dan66$,gerekendnaarhet aantalplantplaatsen.Decultivarsindezerijenwaren:MartinA,WestlandAenB,Reliance
B,TX74,RS610enRS626.Naéénkeerinboeten,10dagen
nazaai,wasdeopkomst driewekennazaainog steedsslecht
(minderdan50$)voorelfrijenmet decultivarsCK60Aen
B,TX414,TX415,7078,enMidland.Hiernawerdnogeenlceex
ingebjet.TX415bleefuitermate slecht opkomen;slechtseen
paarplantplaatsenwerden bezet.Bemestengebeurdeéénmaal
met 300kgN-P-K-(15-15-^15)perhectare,insleuvenaan
weerszijdenvandeplanten.Ongeveereenmaandnainzaai
werdendeplanten behandeldmetDipterex inkorrelvorm ter
bestrijdingvand3rupsenvanLaphygmafrugiperda (behorend
totde Noctuidac)'Ookschimmels tasttendeplantenaan.VooralWestlandA enB,enCoesImprovedAhaddenaanheteind
vanhet seizoen,innovemberveel telijden.
4.3.2.Bestuivingsprogramma
Eenoverzichtvanhet bestuivingsprogrammaisgegeven
intabel1.
Tabel1.Overzichtvandeinhet bestuivingsprogrammagebruikte conbinatietypen,dedaaraan toegekende
codenuaiäQsreenhetaantalgenaakte bestuivingen

combinatietype
msx f
msx R
msx RS
Rx f
Rx ES
RSx f
RSx R
fH
RH

RSH

codenummer
1
2
3
4
5
6
7

aantalgemaakte
bestuivingen
217
204
73
125
32
23
29
419
155
129

Deeerste drieendelaatste drie combinatietypenkondenzonderemasculatiewordenuitgevoerd.Bijdeoverige
vierwashetnoodzakelijk,alvorens tekruisen,demeeldradenbijdemoederplant teverwijderen.Ditgebeurde steeds
vóór debloeivandeplant,met behulpvaneenpincetmet
spitsepunt.Perpluimwerdenaanvankelijk100,laterongeveer200bloempjes zobehandeld;deoverigewerdenverwijderd«

-12-

Indemeestegevallenhad dekruising eendaglaterplaats.
Hierbijgingmen,evenalsbijalleanderekruisingen,als
volgt tewerk:
Nadatalleplantenvóórdebloeiwareningehuld ineenpapierenzak,waarop dedatumwasgenoteerd,werdendetekruisen,
bloeiende planten sameningehuld.Indemeestegevallenstondendezenietnaast elkaar;devade'rplantwerddanafgesneden
enopwaterbijdemoederplant gezet.Het bleeknodig tezijn
hetwaterregelmatig teverversen© Plantendieniet inhet besturingsprogrammawerdenopgenomen,dienden,inhetgevalvan
steriele enge"ëmaseuleerdeplantenalscontrole,inhetgeval
van.fertieleplantenvoorzaadwinning.
4.3*3« Stuifmeelonderzoek
Dekleuringvanhet stuifmeelgebeurdemetkarmijnazijnzuur.Daartoewerden tweevandedriehelmknoppenvan één.
bloempje ineendruppelvandekleurstof ophet objectglasgebracht enIeeggedrukt.Naopbrengenvaneendekglaasje (20x20
werdhet preparaat evenverwarmd.Debloempjeskwamensteeds
uithetmiddenvandepluim.Perpluimwerd stuifmeelvandrie
bloempjesbekeken,bijeenvergrotingvan125x.Vanelkpreparaat?/erdenmaximaalnegenwillekeurige veldjes bekekenende
daarinvoorkomende stuifmeelkorrelsgeteld, toteentotaalvan
tweehonderd.Daarnaastallevolledig engoedkleurende,normaalgevormde stuifmeelkorrels.Uit dezegetallenwerdhetpercentagegoedofslechtkleurend stuifmeel berekend.
4.4.RESULTATENENBESPREKING
4«4»1.Bestuiving
Deresultatenvaneendeelvanhetbestuivingsprogramma
zijngedetailleerdweergegeven intabel2.
He"verschiltussenhetaantalgemaakte bestuivingenin
tabel1ondat intabel2istewijtenaanhetwegrakenvan
eenaantalinstandhoudingen enkruisingen tijdenshetoogsten.
Dezelfbevruchtingenzijnniet indetabelopgenomenaangezien
deresultaten daarvanpositiefwaren (voldoende zaadzetting).
Dekruisingennahandemasculatiezijnevenminopgenomen;de
resultatenvandeze bestuivingenwarensteeds slecht.Inde
gunstigste gevallenontwikkeldenzichenkele tientallenzaden.
Ofdaarbijhetgewenste resultaat behaald is,moetmenbovendiennogmaarafwachten.Doorhelmknoppenachtertelatenin
het bloempje oftebeschadigen blijft demogelijkiieidvanzelfbevruchting bestaan.Indezerichtingwezenookdecontroles,
waarbijindemeestegevallenenige zaadzettingoptrad.
Hetgeringeaantalgeslaagde kruisingen(minderdan50$)
bijhetgebruikvansterieleplantenalsmoederplant kaninde
toekomstmisschienverhoogdworden indienmenopdevolgende
puntenlet:
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Tabel2,

Overzicht vandegemaakte bestuivingen binnen
decombinatietypenmet sterielemoederplanten
enderesultaten daarvan.Bij50ofmeerzaden
perpluim isdezaadzetting als "goed"gewaardeerd
cult ivars

combina--! collectietietype nummer
s
msxf

rnsxR

zaadzett:
goed sle<

69176x69181
69177x69182
69178x69183
69179x69184
69180x69185
69188x69190
69189x69191

WestlandA
Martin398A
CK60 (Rajki)A
CoesImprovedA
RelianceA
MartinA
CK60(Eastin)A
totaal

xWestlandB
xMartin393B
x CK60 (Rajki)B
x CoesImprovedB
xRelianceB
xMartinB
x CK60(Eastin)B

27
6
14
12
13
27
37
141

11
2
8
8
9
16
21
75

11

69176x69172
!i
x69174
" X69175
69177x69175
69178x69172
" X69173
" x69174
69179x69171
;
' x69174
69180x69172
" x69173
69187x69175
" x69192
69188x69193
" x69194
69189x69193
" x69194

WestlandA

xNorghum
xMidland
x TX74
x TX74
xNorghum
xHegari dw.&ear.
xMidland
xKS1
xMidland
x Norghum
xHegaridw.&ear,
x TX74
x TX415
x TX414
x 7078
x TX414
x 7078

13
14
4
11
31
3
13
9
7
17
4
10
2
20
13
10
7
188

5
6
1
5
20
2
9
6
3
8
3
4
1
6
11
6
4
100

t

15
12
15
8
11
3
64

8
3
4
3
7
2
32

H
II

Martin398A
CK60(Rajki)A
H

H

CoesImprovedA
o

RelianceA
H

RedlanA
ii

MartinA
II

CK60 (Sastin)A
ii

totaal
msxRS

aantal
kruisingen

69188x69195
" x69197
69189x69196
11
x69198
69187x69199
69176x69199
\

MartinA
it

CK60(Eastin)A
H

RedlanA
WestlandA
totaal

x RS608
x RS625
xRS610
xRS626
xRS671
xRS671

t

l
i

(

i:
i<
6<
<

(

(

I:
„
i

i

(
;
(
•

1't
t

l

*

81
r

L

1J

C
l

J
3;
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1.Hetkruisenkanwaarschijnlijkhet bestegebeurenmeteen
mocderplant dievolop inbloeiisenwaarbijdestempels
naarbuitensteken.Interessant ishetmisschiennate
gaanhoe lang destempels receptief blijvennahetnaar
buitenkomenvande (steriele)helmknoppen.
2.Kruisenmet eenvaderplant diemiddeninzijnbloeiis,
datwilzeggen indetopvandepluimalbruiningvande
helmhokjes teziengeeftmaarbehedenaannognietbloeit.
3.Af entoekrachtig schuddenvandezakwaarinde tweete
kruisenpluimenzichbevinden kanmogelijk eenveelbetere
verspreidingvanhet stuifmeelteweegbrengen.
Het opwaterzettenvandevaderplanten brachtmetzich
mee dathetwaterdagelijksververstmoestworden.HetgebruikvankiemdodendemidctelenalsChrysalofHalamid kandit,
samenmethet tweedegenoemde punt,misschiengeheeloverbodigmaken.Mogelijkishetniet eensnoodzakelijk devaderplant opwater tezetten,maarkan,doordeze bovendesteriele plant "uit teschudden",in één keervoldoendestuifmeelopdestempels terechtkomenomeengoede zaadzettingte
verkrijgen.
De slechte resultatenvankruisingennaemasculatiekunnendiverse oorzakenhebben.Zokan ineenaantalgevallen
boscjiadigingvanhetvruchtbeginselhebbenplaatsgehad.Ook
ishetniet onmogelijk dathetverwijderenvanhetmerendeel
vandebloempjesongunstige gevolgenheeftvoordezaadzetting
dooruitdroging (POEHLMAN,1966).
Emasculatietechniekenalswarmwaterbehandeling (STEPHENS
enQUINBY,1933)lijkenniet succesvol tekunnenwordentoegepastwegenshet zeerkorte temperatuurstrajectwaarbinnendeze
ncthode dient tewordentoegepast.
4.4«2.Stuifmeelonderzoek
Omtrent deresultatenkunnennognietveeluitspraken
gedaanworden;daarvoorwaren deaantallen onderzochte planten
teklein.I.Iannelijksteriele planten blekennogwel eenswat
stuifmeel tebezitten.Deresultatenvanhetstuifmeelonderzoek
aanf,RenRSplanten zijnsamengevat intabel3.Hierinisde
stLiifmeelhoeveelheidweergegeven dooreencijfer,zijnde10
ainhetaantalveldjeswaarin 200stuifmeelkorrelskonden
wordengeteld bijeenvergroting van125x.
Eénpreparaatvaneensteriele plant bevatte zelfs63$
gekleurd stuifmeel.Welke betekenishieraangehechtmoetwordenisnogniet tezeggen.
Ietsmeer istezegdenbijbeoordelingvande (steriele)
controleDlantenophetveld$;aietabel4.Het blijkt datbijde
meeste steriele cultivarsgeenof slechtszeergeringezaadzettingisopgetreden.Eenopvallende uitzondering is
WestlandA,waarbijzelfsinviergevallenmeerdan50zaden
werdengevonden.Dezezelfde cultivargafbijbeoordelingvan
het stuifmeel demeeste kleurbare korrels tezien.
V/elkewaardemenmoethechtenaandekleur
baarheidvan
stuifmeelmetkarmijnazijnzuurvanvermeendmannelijk steriele
plantenkanmogelijk ineenlater stadiumvanonderzoeknagegaanwordenmet behulpvantetrazoliumzouten,welke eenzeer
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Tabel3.

Stuifmeelhoeveelheid enpercentages'metkarmijnazijnzuurgoedkleurende stuifmeelkorrels bijeen
aantalplantenvan detypen f,RenRS

j
plantnummer

69181--269181- 72769182- 161769190-0-70-60-1W-38W-3069191-0-230-330-36-

cultivarentype

3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
2
2
2

69172- 29- 7
39- 7
4- 13
69192- 25- 3
32- 3
69193- 50- 2
9- 2
20- 1
69194- 33- 2
39- 1
30- 1
37- 1
69195- 172769197- 1281469199- 69-

"j stuifmee;1|

hoeveelheid
pre paraat
1
2
3

Westland B(f)
0

0

0

3
7
6
7
8
5
6
7
7

4
6
7
5
6
7
5
7
7

4
5
6
6
7
6
8

6
5
4
7
7
6
8
7
7
7
8
7

5
7
5
6
7
6
8
8
6
6
8
6

5
5
6
8
7
7

6
7
8
6
7
8

5
6
8
6
7
8
7

7
5
7
7
7

Martin398B(f)
MartinB (f)

CK60B (Eastin)(f)

Norghum (R)
TX415 (R)
TX414(R)
7078 (R)

1 RS608 (MartinAx7078)
1
1 RS625 (MartinAxTX414)
1
1
3 RS671 (RedlanAxTX415)
3

7

7
7
7
7

percent ages
kleurbaar
stuifme el
1
2
3
52
0
79
97
51
94
92
89
97
71
76
95
91

82
0
28
85
56
94
95
85
94
89
78
93
90

93
0 ')
49

70
88
97
91
95
43
87
83
95
89
89
92

90
89
87
94
95
87
91
85
86
92
94
92

88
88
89
93
94
76

89
86
82
82
93
95
98

74
96
69
90
89
92
92

')totaalgeenstuifmeelgevonden;mogelijk eenverdwaalde steriele
plant

60
92
91
96
95
95
93

54
94
89
83
86
92
66
89
93
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Tabel 4. Controle op eventuele zaadzetting bij mannelijk
steriele cultivars
cultivar

Westland A
Martin 398A
CK 60A (Rajki)
Coes Improved A
Reliance A
RedlanA
MartinA
CK 60A (Eastin)

zaadzt211ing
geen
•vel

16
26
21
9
9
14
44
14

17
2
0
3
9
0
2
0

aantal zaden
<10 ±0-50" >50

9
2
0
2
3
0
1
0

4
0
0
0
1
0
1
0

4
0
0
1
0
0
0
0

specifieke kleurreactie geven,enaandehandvankiemproéven
met stuifmeel.Het zaldanzaakzijnalxe onderzochteplantenophetveld tercontrole intehullen.
Datdeintabel4aangegeven zaadzettingen eengevolg
zoudenzijnvantelaat inhullen isnietwaarschijnlijk,
omdat danalle cultivarszaadzetting tezienhaddenmoeten
geven,tenzijerverschillen inbloei-eigenschappenbestaan
tussen b.v.WestlandA enRedlanAindiezindat deeerste
vroegtijdig receptief isendetweedeniet.Eenanderemogelijke oorzaakvandeverschillen is,datdegenetischeconstitutievandediverse cultivarsniet dezelfde is.Indatgevalzullen decultivarswaarschijnlijkookverschillendreagerenopmilieu-invloeden.

5.SORGHUMINSURINAME
Volgens PULLE (1966)komt sorghum inSuriname voorlangs
derivierdeCommewijneopplantage Leliëndaal.Navraagaldaarhadnietveel resultaat.Volgensde eigenaar,diehet
drukhadmetvoorzieningen te treffenvoor dewaterhuishouding,
stondhetwel ergens.Waarschijnlijkwordthetvoor (pluim)-veevoergebruikt.
Het Landbouwproefstationheeft sorghum inhet onderzoekprogramma opgenomen,wegens "detoenemende importvangraanprodukten indevormvanveevoeder enalsgrondstof voorde
veevoederfabricage enhet strevennaarimportvervanging"
(HUISWOUD,1969). Daarbijbleef de selectie beperkt tothet
toetsenvan enkelevrijbestovencultivars,waarvanMartinde
beste bleek tezijnmet eenexperimentele opbrengst van 4-5
tonperhectare.
Degedachtengaanuitnaarhetgebruikvansorghumals
"catchcrop"tussenPinus opdeongebleekte Zanderijgronden
indebos-akkerbouwprojectenvan Suriname
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