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Belangrijke besluiten en aanbevelingen
De afspraken voor de instandhoudingvanEuropese enMediterranemaïsrassenwerden opnieuw indiscussie gebracht.Aangedrongenwerd ophetwaarborgenvan de continuïteit van deregionale collecties (inNederland, Italië,Joego-Slavië enEgypte).
Aanbevolenwerd om deze collecties tebeperken tothet strikt
belangrijke materiaal enomhet centrum teBergaao alleen als
documentatiecentrum tebeschouwen (p.3 ) .
Eenresolutie werd opgesteld (p.6 ) ,waarin aanF.A.0.
wordtmeegedeeld, dat dezewerkgroep tracht opeenmeerformele basis tekomen,maar dat zijnietteminverzoekt,dat
E.A.O.leidingblijft geven of,zo ditnietmogelijk is,deze
taak overdraagt aandeEuropese Commissie voorLandbouw("EuropeanCommission onAgriculture"). Indevolgende bijeenkomst
(Madrid,februari 1958)zalgetrachtworden eenvormvoorde
organisatie tevinden,diebeter danmomenteel de continuïteit
vanhetwerkwaarborgt.Voor devoorbereiding van dezebesprekingwerd een interimcommissie benoemd alsvolgt:
Prof.VicenteBoceta (Spanje)
voorzitter
Dr.A.H.G.Mehrez (Egypte)
1
Prof.Alabouvette (Frankrijk,voorzitter Z.groep)r leden
Ir.W.B..Becker (Nederland,voorzitterN.groep) J
E.A.O. zalhet secretariaat hiervan opzichnemen,evenalsvan
debijeenkomst in1958.
Devolgende bijeenkomst zalwordengehouden teMadrid,
Spanje, infebruari1958.

Inleiding
Dezenegendeloijeenkomstvande"F.A.O.-werkgroepvoor
maïsinEuropese enMediterranelanden"wasdeeerste,dieniet
infebruari,maarinhetgroeiseizoenvandemaïswerdgehouden.
Het spreektvanzelf,datditgedaanis,omgelegenheid tegeven
tothetbezichtigenvanveldproeven endergelijke.Voorditdoel
warendanookdrie excursies,samentwee eneenhalve dag,in
het programmaopgenomen.
De agendabevatte devolgendepunten:
1.Opening
2.Keuzevaneenvoorzitterenvice-voorzitter
3.Besprekingvandeagenda
4.RapportenvandeRegionale commissiesmetplannenvoortoekomstigwerk
5.InstandhoudingvanEuropese enMediterranemaïsrassen
6.Organisatievannationalemaïscommissies
7.Coördinatievanhethybride-maïswerkinEuropese enMediterranelandenindetoekomst
8.Hetbelangvanderasechtheid vanhybride-maïszaad
9.Deofficiële aanvaardingvandeF.A.O.MinimumZaadkeuringseisenvoorMaïs
10.Maïshybridenmet eenhoog suikergehalte indestengelsals
hetzaadrijpis
11.Maïsvoorgroenvoederensilage
12.Vorderingeninhetgebruikvanhybride-maïsinEuropeseen
Mediterrane landen
13.Plaatsentijdvandevolgendebijeenkomst
14.Rondvraag
Deexcursieswarendevolgende:
a.Eenbezoekvaneenhalve dagaandeafdelingvoorplantenveredeling teG-iza,Orman.
b.'Eenexcursievaneenheledagnaarhetproefstation teSids,
+120kmtenzuidenvanCairoinhetNijldal.
c.Eenexcursie van eenhele dagnaarSakhaindeNijldelta.
Deelnemers
Behalve eenzeeruitgebreide Egyptische delegatie,waren
erdelegatiesvanéénàdrieledenuit devolgendelanden:
Frankrijk,Italië,Joego-Slavië,Nederland,Spanje enTurkije.
Naargewoontewerdhet secretariaatvervuld dooreenF.A.O.functionaris,dezaaizaadexpertDr.A.Kjaer,bijgestaandoor
detijdelijkvoorF.A.O.werkende Amerikaansemaïsgeneticus
Dr.E.H.Rinke.
WaarnemerswarenaanwezigvandeF.I.S.(FédérationInternationale Semences)envandeI.C.A.(International Co-operation
Administration).
Punten1,2en3
De.bijeenkomstwerdgeopend doordeMinister vanLandbouw.
Naenkele officiële toesprakenwerdendevoorzitter envicevoorzittergekozen.Dezelaatste,Dr.A.H.Mehrez,hoofdvan
deonderafdeling voormaïsveredeling leidde daarnaalle zittingen.Deagendawerd zonderstemming aanvaard enmet deexcursiesindebeschikbare tijdingedeeld.
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Punt4
HetwasnietmogelijkvoorhetNoordelijke Regionale
Comité omeenuitgebreid rapport optestellen:erwarennog
geenresultatenvandeproevenvan1956bekend,maarbovendienwarenslechts tweeledenaanwezig,waarvanééndevoorzitter,schrijvervanditrapport.Tochwerdendiverseagendapuntenbesprokenomeikaarsstandpuntvoordegezamenlijke
zittingentelerenkennen.Verderwerdenenkelepuntenvoor
hetcoöperatievewerkbesproken,naaraanleidingwaarvande
volgendepuntenineenkortrapport aandevergaderingwerden
samengevat.
1.Produktie_van_zaad_van_enkele_]j;y]2£iden_voor_coöp_eratieve_be-

j5röëvïng~
Vroegerwerdhet zaadvaninteeltlijnenvoorditdoel
aandemeeste samenwerkende proefstationsgezonden.Naar
aanleidingvan eensuggestievandemaïsonderzoekerste
Versailleswerdpercorrespondentie overeengekomen,dat
enkelehybridenindetoekomst dâârgeproduceerd zullen
worden,waardeinteeltlijnenhetbestpassen,d.w.z* in
demeeste gevallenwaardeinteeltlijnengeselecteerdzijn.
Dit systeemkaneenextrabelastingbetekenenvoorbepaalde
medewerkers,maarhunomstandighedenmakenhunditwerkook
weergemakkelijkerdanelders.
2.Produktievan_twee_generatiesinéén_^aardoor één_generatie
Omdebeproevingvandubbelehybriden,afgeleiduitde
resultatenvandeenkelehybriden,tebespoedigen,zaleen
pogingwordengedaanomzaaizaad vandezedubbelehybriden,
doorsamenwerkingmetZuid-Afrikaanse collega's inZuidAf
rikatelatenproduceren.Het zaadvandenoordelijkelandenzalongeveer indetweedehelftvanoktoberverzonden
moetenworden.Gehooptwordt,dathetgeoogste zaaduit
Zuid-Afrikavóórhet eindvanaprilverzondenzalkunnen
worden,watnog optijd zouzijn.Inbeidegevallenzal
luchttransport nodigzijn.

5•22E r 2ÊliM_ï§ïï_i2^ e Ëlïlii n Ë2_I^£_^£^_S£Ï£Hi^_iïï_^2i_222E2l
Zolang het aantalinteeltlijnen,bestemd voordit
programmanogbeperkt is,heeftaanbieding daarvoorineen
vroeg stadium devoorkeur,zodatalledeelnemers eenkans
krijgendelijnentebeproeven,vóórzijmogelijkerwijze
bijhetproefstationvanherkomstwordenafgekeurd.
Punt5
VoordeinstandhoudingvanEuropese enMediterranemaïsrassenwasreedsin1955 eenplangemaakt.Hetdoelistevoorkomendatdelandrassen,diedebronvanalle eigenschappenin
demodernehybridenzijn,verlorengaan.Bijverdereveredeling
wordt steedsmeervanreedsveredeldmateriaaluitgegaan,omdatdewegnaar succesdankorter envaakgemakkelijkeris.Ogenschijnlijkneemthetbelangvandeoorspronkelijkevormendaardooraf.Ontstaat echterdebehoefte aaneeneigenschap,die
nognietinhetveredeldemateriaal aanwezigis,resistentie
tegenvroegerweinigbekende ziektenofhetvoldoenaaneisen,

-3gesteld dooreennieuwteeltgebied,danzijnde oudelandrassen
vaakdeenigebron,waaruitgeputkanworden.Dit isook"bij
anderegewasseningezien.
Volgenshet oorspronkelijkeplanzaliederland eeneigen
collectiemoetenhebben.Termeerdere zekerheid zullenervier
regionale duplicaat-collecties zijn:inNederland,Noord-Italië',
Joego-SlaviëenEgypte.Omdegoede organisatie teverzekeren,
werd aanProf.Penaroli (Bergamo,Italië)verzocht de supervisie
ervanopzichtenemen.Deze supervisie zouinhoofdzaakneerkomenophetbijhoudenvaneencentrale documentatie,waarvoor
deafzonderlijkedeelnemerszichverplichtenhetmateriaalte
zullenleveren.Voor deze documentatiewerdvoorlopig eenuniformsysteemvoor eenbeknopte rasbesciirijvingontworpen.Verder
werdenenkeleregelenvoordeinstandhouding vastgesteld.
Tijdensdebijeenkomst teCairo ontvouwdeProf.Penaroli
verdere gedachten overditonderwerp.Naarzijnmeningbehoort
hetdocumentatiecentrum nietalleen"papier"maarookmateriaal,
voorbestudering endemonstratie beschikbaar tehebben.Zozou
hijvanelkras eenmonster zaad eneenmonster typische kolvenwillenverzamelen.Verdermeenthij,dateenuitgebreide
gedetailleerde beschrijvingnoodzakelijk is.Voorditalles
zoudeninBergamovoorzieningen gemaaktmoetenworden:een
"museum" ruimte eneengekoelde zaaizaadbewaring.
Dezeplannenvondenweinig instemming.Vóórmijnvertrek
had ikditpuntmetDr.P.P.Perwerdabesproken.Naaraanleidingdaarvanisalsonzegezamenlijkemeningnaarvorengebracht,dattwee problemeninditwerkoverheersen:I e decontinuïteit,waarvoor eenfinanciëlebasismoetbestaanindebetrokkenlandenen2 e eengoedeuitwisselingsmogelijkheid,waarvoorderegionale centraals"clearinghouses"moetenwerken.
Verderbrachtenwijnogeensnaarvoren,dathetwenselijkis
één"supercentrum"voordocumentatie (Bergamo)tehebben,dat
vanalleveranderingenopdehoogtemoetwordengehouden.
OokvanP.A.O.-zijdebleekmenweinigtevoelenvoor een
topzwaarcentrum.
InJoego-Slaviëworden,inverbandmetdezeersterkuiteenlopende omstandigheden,vijflokale collecties (voorSlovenië,Servië',Herzegowina,BosniëenMacedonië) aangehouden
metééncentrale teZagreb.
InEgypteheeftmenervaren,dathetverzamelenvanlandrassenhetrisicomeebrengt,dat zeerveelwordtbijeengebracht,
dattenslotte tochniet ofweinigverschilt.Zowerdendaar
+1200monsters ontvangen,waarin211fenotypen teonderscheidenwaren,diezondertwijfelallevande6voornaamste,officieelbekende,rassenafkomstigwaren.
Vanverschillende zijdenwerd eropgewezen,datditeen
gevolgisvandegeringeverschilleninuitwendige omstandighedeninEgypte.Ineenbergachtigland zal juisteengrote
verscheidenheid gevondenworden.Ditwordtbevestigd inJoegoSlavië.
Dr.Rinke adviseerde,opgrondvandeAmerikaanse ervaringen,omwelzospoedigmogelijk tebeperkentotwerkelijkerasverschillen.Als stammenmetkleine onderlingeverschillenbeschouwdwordenalsafzonderlijke rassen,danwordteencollectie
algauwtegroot endaardooroverbodigkostbaar,onoverzichtelijkenverwarrend.
TenslottewerdeencommissiebenoemdmetProf.Penaroli
alsvoorzitter,Dr.Rinke alsadviseurenvertegenwoordigers
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commissieheeftnog eensverschillende punten,waarovermeningsverschillen"bestaan,doorgenomen.
Vandezegelegenheid he"bikgebruikgemaakt omaantedringenophetvermijdenvanelkeoverdrevenenniet doelmatige
"luxe".Zokanikhetnutvaneen"verzamelingvantypische kolven"bijdecentrale instantieniet inzien.Dekolventyperen
het gewaszeeronvolledig endeverzameling zouontaardenineen
museummetzeerweinigpraktischnut.
Zeernuttigbleek,datdezecommissiehetschemavoorde
uniforme documentatie onderdeloepnam.Ditresulteerde inde
opstellingvaneenvoorbeeldlijst.Detijd ontbrak echterom
eenrapportvoordegehelevergadering optestellen.Besloten
werd dusdatditopgesteld zouwordendoorDr.Rinke,nacorrespondentiemetdecommissieleden,enopgenomeninhetverslagvanhetcongres.
Punt6
Ditpunthad inhoofdzaak tendoelinlichtingenuitte
wisselenenP.A.O. eenoverzicht teverschaffenoverdenationale coördinatie-maatregelentenaanzienvanhetmaïswerk.Uit
demededelingenbleekweldatditzeerverschillend wordtaangepakt endathetsomsvrijwelachterwegeblijft.Duitsland,
Nederland enTurkijehaddenvantevorenbeknoptememoranda
ingezondenbetreffende organisatie, status,taaketc.vanhun
nationale organisatie terbevorderingvandemaïsteelt.In
Duitsland isonderauspiciënvandeDeutsche Landwirtschafts
G-esellschafteen"DeutschesMaiskomitee" opgericht,eenwerkgroep,waarindiverse groepen,geïnteresseerd ineennationale
maïsteelt,zittinghebben.Hetlidmaatschap isopenvoorpersonen (contributie 10 DM), firma's enandere handelslichamen
(50DM)enorganisaties (100DM).Eriseenexecutiefcomité,
bestaande uiteenvoorzitter,vice-voorzitter,de secretarissen
vantechnische commissies enmaximaaltienleden.Technische
commissies zijnvoorzienengedeeltelijk alingesteldvoor;
a.proeven,b.veredeling,c.zaaizaadproduktie,d. snijmaïsproduktie en-voedering,e.economie enmechanisatie.
InTurkije draagtde"HybrideMaïsCommissie"meerhet
karaktervaneenstaatscommissie«,
Vertegenwoordigers vandevolgendelandengavennogmondelinge inlichtingen.
InJoego-Slaviëbestaat sindsbegin1955 eenassociatie
vanbelangstellenden.
InFrankrijkbestaandiverse organisaties die verschillende
aspectenvandemaïs,b.v.dehandel,dezaaizaadproduktie,de
keuring,behartigen.Bovendienisereennationale graanassociatie,eenoverheidsorgaan,datzichookmetmaïsbemoeit.De
behoefte aan één nationaallichaam tenbehoevevandemaïs
achtmendaaromnietaanwezig.
InSpanjeheeftmendeoprichtingvaneennationalemaïscommissieweloverwogen,maar omovereenkomstige redenenals
inFrankrijk isdezeniettotstand gekomen.
DeItaliaanse vertegenwoordiger,diezichindezelfde zin
uitliet,bleekzelfsweinigtevoelenvooraanbevelingenvan
P.A.O. indezerichting.Naar zijnsmaakmoetmeninieder
landmaarnaareigeninzichthandelen.
InEgypte isdecoördinerende taaktotnutoe doordeafdelingvoorplantenveredeling vanhetstaatsproefstationswezen
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organisatiemet eenafdeling,die speciaalaandachtbesteedt
aandeontwikkeling enverbeteringvandemaïsteelt.Tochis
mendoende eenmaïscommissie opterichten,vooral omhetcontact endesamenwerkingmet deproducentenendezaadhandelte
bevorderen.
Punt7
Tenaanzienvandecoördinatie vanhethybride-maïswerk
inEuropaenhetnabije OostenindetoekomstbepleitF.A.0.
voortzettingvanhetwerk,zoalshetgegroeid is.P.A.0.zelf
zoudebemoeiingenhiermee echter zospoedigmogelijkwillen
beëindigen ommiddelenvrijtemakenvoorandere onderwerpen,
waarnognietsofweinigvoorgedaanis.Devertegenwoordiger
vanF.A.0.,deheerKjaerbepleitte daarom deinstellingvan
eenbestuur,datdeorganiserende taakvanF.A.0.kanovernemen.Decontactenmetdelanden-ledenzoudendanoverdenationalemaïscommissieslopen.
Inditverbandwerd doormij,medeuitnaamvanDr.Ferwerda,gesuggereerd desamenwerkingmeerdanvoorheenopeen
regionale basistebrengen,d.w.z.dathet contactbinnengroepenvanlandenmetminofmeerovereenkomstige omstandigheden
geïntensiveerd zalworden,o.a.doormiddelvan samenkomstenen
excursies,maardathetcontact tussendezegroepenverzwakt
zouworden.Debelangstelling binnendezegroepenisimmerszoveelgemakkelijkertewekken,samenwerking isbetermogelijken
bijeenkomstenzijnminderkostbaar.
Voorditdoelzoueenverdere splitsingvan debeide regionalegroepengewenstkunnenzijnalsvolgt.DeNoordelijke
Groep in;eennoordelijke afdeling,omvattend de Skandinavische
landen,N.W.-Duitsland,Nederland,België,Noord-Frankrijken
hetVerenigdeKoninkrijk,eneenzuidelijke afdeling,omvattend
Oostenrijk,Z.W.-Duitsland,Zwitserland,CentraalFrankrijken
N.W.-Spanje.DeZuidelijke Groep,diezoveelgroterenbelangrijker is,zouwellicht zelfsindrie ofvierafdelingengesplitstmoetenworden omtotlogischgevormde envruchtbaar
samenwerkende groeperingentekomen.Decontactentussenalle
deelnemers zoudenzichdanbeperkentotuitwisselingvanpublikaties enrapporten enminder frequente samenkomstenb.v.
eensintwee ofdrie jaren.
Deze suggestiewerd gesteund doordeheerKjaerende
AmerikaanDr.Rinke,beidendusnamensF.A.0.sprekend.Inde
Verenigde Statenwerktmenopeenovereenkomstige basis.Van
andere zijdeheeftmenerernstigebedenkingen tegen.Zeer
sterkwerd aangedrongen opvoortzetting opdeoudevoet.Het
iswelduidelijk,datvelenvrezen,datdeorganisatie zonder
deautoriteit enmorele steunvanF.A.0.uitelkaar zalvallen.
Vandit standpuntbezienkanverdergaande splitsing ookalleen
maartotverzwakkingvandepositievanhetgeheelleiden.
VanJoego-Slavischezijdewerdgesuggereerd omaansluitingtezoekenbijde,in juli1956inWageningen opgerichte
internationale kwekersgroep.Hiertegenwerd echteralsbezwaar
ingebracht,datdezegroepnu juistdeautoriteitmist,diemen
zonodigacht.
Overeenkomstige bezwarenkwamennaarvorentegeneen
Spaanse suggestie omdeindeling inkleinere gebiedentebaserenopderijpingsklassevandedaargebruikte hybriden.Elk
gebied zoueenvoorzittermoetenhebben.Dezevoorzitters

moeteneencollegevormen,datdoormiddelvancorrespondentie
contacthoudteneensin2à3jareneensamenkomst vanalle
deelnemersorganiseert.
DeTurkse deelnemers suggereerden,datF.A.O. zichnietzou
terugtrekken,vóórdatiniederland eennationaal centrumtot
standisgekomen.
Eenresolutie werd opgesteldvandevolgende inhoud:
"Devertegenwoordigersvandedeelnemende landeninhet
NegendeF.A.O.-Hybride-Maïscongres
betuigenhundankaandeDirecteur-GeneraalvanF.A.O.
voorhetwerk,dat totdusverre isverricht terbevorderingvan
dehybride-maïsproduktieinEuropese enMediterrane landen
zijnvanmening,datdecoördinatie vanwerkzaamhedenop
eeninternationale schaalvoorziet ineenbehoefte enverdient
tewordenvoortgezet enzomogelijkversterkt*
verklaren,datzijbezigzijndereedsbestaande tweeregionale commissies opeenformelebasistebrengendooreenalgemeenlichaamteorganiseren,genaamd de"Europese enMediterrane
GroepvoorVerbeteringvandeMaïsteelt"
verzoeken
1.datF.A.O. deleidingvandezegroep opzichzalnemen
zoalsditindevoorgaande jarenisgebeurd,maarals
ditnietmogelijkis
2.datdeDirecteur-GeneraalvanF.A.O. aandeEuropese
CommissievoorLandbouwverzoekt demogelijkhedente
overwegenomditwerk opzichtenemenendemedewerkingvanderegeringenvanEuropese enMediterranelandendaarvoorteverkrijgen
3.datdeDirecteur-GeneraalvanF.A.O.zalvoorzieninhet
secretariaatvoordezegroep totnadebijeenkomstin
1958".
Tenslottewerd eeninterim-commissie benoemdmet devolgendetaken;
1.hetuitstippelenvaneenwerkprogramma
2.hetmeewerkenaandevoorbereiding voor devolgendebijeenkomst
3.hetontwerpenvan statutenvoor denieuweorganisatie.
Alsvoorzitter vandeze commissiewerdgekozenProf.
VicenteBoceta (Spanje)inverbandmethetplandevolgende
bijeenkomst in1958inSpanje tehouden.AlsledenwerdengekozenDr„A.H.G,Mehrez (Egypte)endevoorzitters vanderegionale groepen,Prof.Alabouvette (Frankrijk)voorhetzuidenen
Ir.W.R.Becker (Nederland)voorhetnoorden.Het secretariaat
zaldoorF.A.O.verzorgdworden.Hetwerkzalpercorrespondentiewordengedaan.
Punt8
Aanleiding tothetindiscussiebrengenvanderasechtheid
vanhybride-maïszaadwashetwerkvandeZwitsersPopowen
Caputa.Hunrapportwerdwegenshunafwezigheid doordeheer
Kjaerbehandeld.Daaruit blijkt,datdeweinig gecontroleerde
Zwitserse zaadhandelmaïszaadheeft geïmporteerd onderdenaam
vanbekendehybridenmetdetoevoeging type.Uitdit zaad,dat
alszodaniguitstekend vankwaliteit (kiemkracht,gezondheid
etc.)is,groeienechtergewassen,die onderZwitserseomstandigheden slechtseenzeergeringe gelijkenisvertonenmetde
hybridenwaarvanzedenaam dragen.Overhetalgemeenrijpen
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is, temeeromdat ookdeopbrengst daardoor sterktegenvalt.Het'
rapport staaftditmetproefresultaten.
Overwegende,watkanwordengedaanomdeze teleurstellingen
tevoorkomen,stelthetrapportvast,datgeenopzettotbedrog
inhet spelis:onderandere omstandigheden,b.v. indeV.S.,
kunnendebezwarenmindergrootzijnendeweglatingvanhet
woord "hybride" endetoevoeging "type"duidenfeitelijkvoldoende aan,datdekansopafwijkingenvanechtehybridengroot
is. Goedevoorlichting enpropagandavoorhetkopenvanofficieelgekeurd importzaad ofZwitserszaad,gekeurd doorde
Zwitserseassociatievanzaaizaadproducenten zijndeenigemiddelentotverbetering vandesituatie,zolangwettelijkecontrole-maatregelenontbreken.
Bijdediscussie bleek,datverscheidenlandenwelwettelijkemaatregelenkennen,diedegesignaleerde gevaarlijkehandelwijze binnenhungrenzenvoorkomen:Egypte,Frankrijk,Italië,
Nederland,Spanje o.a.InFrankrijkheeftmenwellicht destrengsteregeling:watnietopderassenlijstvoorkomt,kanniet
wordenverhandeld,tenzijbijuitzondering (zaaizaadtekort)en
dantochnietzaad,datals"type"wordtaangeduid enwaarvan
deraseigenschappenonvoldoendebekend zijn.Als illustratie
vandedoeltreffendeFransemaatregelenvermeldde deFranse
deelnemer,datgeenhybridevoorbeproeving inaanmerkingkomt,
waarvanniet ookzaadvandeenkelehybrideneninteeltstammen
terbeproevingwordt ingeleverd.
Devertegenwoordiger vandeF.I.S.zegdenamenszijnorganisatie volledigemedewerking toebijhettegengaanvande
handelinvaagenzelfsmisleidend aangeduid zaaizaad.DeF.I.S.
heeft dezemedewerking ookreeds officieelaanF.A.O. toegezegd.
Hijmaakte echter éénvoorbehoud.Deregelingenmogennietzó
vergaan,datdeontplooiingvandebonafidehandelwordtgeremd.Endeeisvaninleveringvaninteeltstammen achtdeF.I.S.
inditopzichttevergaan.Naar zijnmeningisinNederland,
ItaliëenSpanjewelaangetoond, datditnietnodigis.
NamensF.A.O.verklaarde deheerKjaer,dat deinternationalekeuringsreglementenuitsluitend eenstimulansmoetenzijn
voorhetgebruikvangoedzaaizaad.Hetstaatiederlandnatuurlijkvrijeigenregelingen temaken,diestrenger zijn,wanthet
zijn"minimum standaards".Zijnpersoonlijkemening isechter,
datdeeisvaninleveringvaninteeltzaad teveel inderechten
vandekwekeringrijpt.Hijgeeft devoorkeuraanhetNederlandse systeemvancontrolebijdekweker "thuis".DeNederlandse enItaliaanse deelnemers steldenzichophetzelfde standpunt.
Vanverschillende zijdenwerd erverderopgewezen,datvermeldingvanhet oogstjaaropdelabelminderbetekenisheeftdan
vermeldingvandedatumvanhetkiemkrachtsonderzoek.
Punt9
Slechts enkele regeringenhebbennunognietgeantwoordop
hetverzoekvanF.A.O. omde"Minimum CertificationStandards"
officieelteerkennen,zowerddoordeheerKjaermeegedeeld.
Naaraanleidingvanhetlaatstbesprokenevanhetvorigeagendapuntweeshijerop,dat ditkeuringsreglement eist,datde
datumvanhetkiemkrachtonderzoek opdelabelvermeldwordt.
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Lr.J.L.Blanco (Spanje)hieldeenzeerinteressantevoordracht over"Maïshybridenmeteenhoog suikergehalte indestengel,wanneerhet zaadrijpis'i
Singleton,Jonese.a.indeVerenigde Statenhebtenalvan
1948afgewezenopdemogelijkheid ommaïstegebruikenvoor
suikerwinning.Zijslaagdenerinstammenteselecteren,die
nognavoltooiing vandekorrelrijpinggeheelgroeneplanten
met eenhoog suikergehaltehebben,
InSpanje enPortugalkreegmenzaadvandeze stammenen
begonmen eenveredelingsprogrammamethet doelhybriden"à
doubleusage"tekweken.
Hethoge suikergehalte isa.h.w. eengevolgvaneenbijzondergrotevegetatieve levenskrachtvandeplant,gedemonstreerd inhetlanggroenblijven.Hiermee gaatinderegelook
eengrotere resistentie tegenstengelrotveroorzakende organismengepaard,duseengrotere stevigheid.Deselectiewas
danookinhoofdzaak gericht ophoog suikergehalte vanhetstengelsap,groenheid vandebladeren enstevigheid vandestengel
naderijpingvandekorrels.Daarbijwerd tevensgestreefdnaar
eenhogekorrelopbrengst eneenoptijd aflopende rijping.
Aandehand vaneenuitgebreid cijfermateriaalwerdaangetoond,dathetverenigenvandeze,minofmeertegenstrijdig
lijkende,eigenschappenmogelijkis.
Bovendienblijkt,datheteiwitgehaltevandekorrelsvan
suikerrijke hybriden ookhogerisdanvansuikerarmehybriden,
b.v.ï 12.75-16.09 %inzessuikerrijkehybridentegen11.88fo
ineen"gewone"hybride.Bovendienwasdegraanopbrengst iets
hoger dandievandegewonehybriden.Hetresultaatisdanook,
datalleendesuikerrijke stengelsenbladerenindevormvan
silovoerreedseenwaardevan30$vandegraanopbrengstvertegenwoordigen endatdegehele oogstvandesuikerrijkehybriden50 iomeergeldswaarde heeft dandegraanopbrengstvan
deermeevergeleken "gewone"hybriden.
Bijdeeerstepogingenomsuikerrijkemaïs tekweken,was
demoeilijkheid,dathet suikergehalte snelafnam,nadatde
korrelsrijpwaren.Menmoestzichdushaastenmet deoogst.
Bijdenieuwsteproefhybridenblijkt,datvijfwekennade
graanoogstnog slechtsweinig suikerverlorenis.De stengels
zijndanooknog,integanstellingmetdievan"gewone"hybriden,
geheelgaaf,vers enstevig.
Depraktischewaardevandezenieuwe lijnindemaïsveredelingkanmenindeeersteplaatszienalseenhogereeiwitenzetmeelwaarde-opbrengst (dusgedeeltelijk als silage).Denkt
men aaneenindustriële verwerkingvandestengels enbladeren,
danwordtmeergedacht aandeproduktievanalcohol(motorbrandstof)danaandievansuiker.Daarvoorkanmenhetongereinigde saplatenvergisten.
Punt_ll
Dezevoordracht isafzonderlijkverschenen alsG-esteneilde
Mededelingnr16,Jaargang 1956vanhetCentraal Instituutvoor
Landbouwkundig Onderzoek,getiteld,'"Maize forfodderand
silage".Bijdediscussiebleek,datinFrankrijknog overwegend
zeerlaatrijpende rassenworden gekozenvoor silage,daarmee,
evenalsinhetgrootste deelvanDuitsland,desleurvolgend
vandeoudeteeltvangroenvoedermaïs.
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moeten strevennaareendroge-stofgehaltevandegeheleplant
van25-30 "/> en±33 °/ovandedroge-stofopbrengstindevormvan
korrels.Ditvereist eenrelatiefruime stand eneenvergevorderdekorrelrijping.Erkendwerd,datdezetmeelwaardeberekening
nognietkonsteunenopverteringsproeven.Wemoetenhierbijwel
bedenkendathetwaterverlies inhetcontinentale Joego-Slavische
klimaatwaarschijnlijkveelsnellergaatdaninNederland,m.a.w.
inNederland zalhetdroge-stofgehaltebijeen overeenkomstig
rijpingsstadiumwellicht lagerzijn.
Punt12
Zoalsinandere jaren,warenooknuweerdooriederland
cijfersgerapporteerd betreffende hetgehele areaalvanmaïs
alsgraangewas,degraanproduktie daarvan,hetpercentagehybridemaïsophetgenoemde areaal,degeschatte opbrengstvergroting
dankzijdehybrideningewicht eningeldswaarde ennationale
produktie vanzaaizaadvanhybride-maïs.DoorP.A.0.werdeen
samenvattingvandeze rapportengemaakt,welke echterditmaal
nognietvolledigkonzijn.De oorzakendaarvanwarengedeeltelijkhetnognietbekend zijnvandecijfersvanenkele landen
engedeeltelijkverschillenvanmening overdejuisteberekeningswijze.Toegezegdwerd eenverbeterd rapport optenemeninhet
officiëleverslagvanhetcongres.
Vermeldkannogworden,datvolgenseenruwe schattingde
kostenvanhetP.A.0.-werkvoor debevorderingvan deverbouw
vanhybride-maïsminder danéénpromillebedragenvandewinst,
die dedeelnemende landenmomenteelreedsgezamenlijkbehalen
dooreensomszeerbescheidendeelvanhunmaïsareaalmethybridemaïs tebezaaien.
Pjmt_J-j5
Spanjeheeft aangebodenomgastvrijheid teverlenenaanhet
11
TiendeP.A.O.-Hybride-Maïscongres".AlsplaatswerdMadriden
alstijddetweedeweekinfebruarigekozen.
Punt14
Bijderondvraagwerd aangedrongen opmeer technische discussies,meercontactbinnenderegionale groepenenophetoptljd
meedelenvansuggestiesvoortebehandelenonderwerpen.Vande
zijdevanP.Â.O.werd toegezegd,datindezelfdemate aande
voorbereiding vanhetvolgende congreszalwordenmeegewerkt,als
aandevoorgaande congressenwerdmeegewerkt
Excursies
a

* 5 ± 2 H - £ Ë Ï Ë „ 2 E-i_2^î°2£ïjL_iË_I22™iâÉS'S2_B§2r£_2:i^§i._2™§2Deafdelingvoorplantenveredeling (PlantBreeding
Section)teGiza,Ormanwerd in1906 opgericht.Oorspronkelijkwaskatoenveredelingenverbeteringvan dekatoencultuur
dehoofdzaak.Thans zijner32gewasseninstudie inde14
subsecties,allesalleenlandbouwbetreffende.VoordeeconomievanEgypte zijndaarvanhetbelangrijkst;katoen,rijst
ensuikerriet.Alsvoedingsgewassennemenmaïs,tarween
sorghum debelangrijksteplaatsenin.
In1916begonhetmaïswerkmethetkwekenvaneennieuw
rasuiteenkruisingvandeplattemaïs "AmericanEarly"met
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InJoego-Slaviëmeentmenvoor eenmaximale opbrengstte
moeten streven
naar eendroge-stofgehaltevandegeheleplant
van25-30 a/o en ±33 °/ovandedroge-stofopbrengstindevormvan
korrels.Ditvereist eenrelatiefruime stand eneenvergevorderdekorrelrijping.Erkendwerd,datdezetmeelwaardeberekening
nognietkonsteunenopverteringsproeven.Wemoetenhierbijwel
bedenkendathetwaterverlies inhetcontinentale Joego-Slavische
klimaatwaarschijnlijkveelsnellergaatdaninNederland,m.a.w.
inNederland zalhet droge-stofgehaltebijeen overeenkomstig
rijpingsstadiumwellicht lagerzijn.
Punt12
Zoalsinandere jaren,waren ooknuweerdooriederland
cijfersgerapporteerd betreffende hetgehele areaalvanmaïs
alsgraangewas,degraanproduktie daarvan,het percentagehybridemaïsophetgenoemde areaal,degeschatte opbrengstvergroting
dankzijdehybrideningewicht eningeldswaarde ennationale
produktievanzaaizaadvanhybride-maïs.DoorF.A.0.werdeen
samenvattingvandezerapportengemaakt,welke echterditmaal
nognietvolledigkonzijn.De oorzakendaarvanwarengedeeltelijkhetnognietbekend zijnvandecijfersvan enkele landen
engedeeltelijk verschillenvanmening overdejuisteberekeningswijze.Toegezegdwerd eenverbeterd rapport optenemeninhet
officiëleverslagvanhetcongres.
Vermeldkannogworden,datvolgens eenruwe schattingde
kostenvanhetF.A.O.-werkvoor debevordering vandeverbouw
vanhybride-maïsminder danéénpromillebedragenvande'winst,
die dedeelnemende landenmomenteelreedsgezamenlijkbehalen
dooreensomszeerbescheidendeelvanhunmaïsareaalmethybridemaïs tebezaaien.
Punt_jL3
Spanjeheeft aangeboden omgastvrijheid teverlenenaanhet
"TiendeF.A.O.-Hybride-Maïscongres".AlsplaatswerdMadriden
alstijddetweedeweekinfebruarigekozen.
Punt14
Bijderondvraagwerd aangedrongen opmeer technische discussies,meercontactbinnenderegionale groepenenophetoptLjd
meedelenvansuggestiesvoor tebehandelen onderwerpen.Vande
zijdevanI'.A.O.werd toegezegd,datindezelfdemate aande
voorbereiding vanhetvolgende congreszalwordenmeegewerkt,als
aandevoorgaande congressenwerdmeegewerkt
Excursies
a.Excursie_op_,l_oktoberi_^s_voormiddags_naar_Gizai_Orman
Deafdelingvoorplantenveredeling (PlantBreeding
Section)teGiza,Ormanv/erdin1906 opgericht.Oorspronkelijkwaskatoenveredelingenverbeteringvandekatoencultuur
dehoofdzaak.Thans zijner32gewasseninstudie inde14
subsecties,allesalleenlandbouwbetreffende. VoordeeconomievanEgypte zijndaarvanhetbelangrijkst;katoen,rijst
ensuikerriet.Alsvoedingsgewassennemenmaïs,tarween
sorghumdebelangrijksteplaatsenin»
In1916begonhetmaïswerkmethetkwekenvaneennieuw
rasuiteenkruisingvandeplattemaïs "AmericanEarly"met
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hetkwekenvaninteelten,echterniettendienstevande
produktievanhybride-rassenmaarvan"synthetischerassen".
Inverbandmet devoedingsgewoontenvandebevolkingkweekt
menvrijweluitsluitendwitzadigemaïs.
Veelwerkwordtreedsbesteed aanhetkwekenvanmannelijksteriele inteeltstammenomdekostenvandezaaizaadproduktie (minder ontpluimen)teverminderen.Vanverschillende
(Egyptische)zijdenwerd twijfelaanhetnutvanditwerk
uitgesproken.Deontpluimingskostenbedragen slechts4-0.tot 50.-guldenperhectare enditwerkheeft detendens,
hetandereveredelingswerk tevertragen.Mengebruikthet
Texas-typevanmannelijke steriliteit,wat juistis,omdat
ditminderwordtbeïnvloed dooruitwendige omstandighedendan
hetz.g.USDA-type.
Eenstudievandechromosoomknobbelsscheeneenpositieve correlatie tussenhetaantalknobbelsper chromosoom
endeopbrengstvandedesbetreffenderassenofstammenaante
tonen.
Bezichtigdwerd demaïslandrassencollectie,welkeomvangrijk enzeerinteressant is,maar\marvandeverbouwop
hetveldveel telijdenhadgehadvandeabnormalehitteen
droogte (temperaturentot43°C).Daarbijtrofhet,datmateriaaluitNederland ennaburige landendezeomstandighedenover
hetalgemeenniethadkunnenverdragen,ondanksdegoede
grond endetoegepasteirrigatie.
£ï£^£sie_op__3_ok^ob^rjiaa^
Het staatsproefstationteSidsligt opzeervruchtbare,
goedgeïrrigeerde Nijlkleienis380hagroot.Erzijnafdelingenvoorlandbouw,tuinbouwenveeteelt.
Dekavels,gescheidendoorkavelsloten (irrigatie!)zijn
+16hagroot.Zijzijnallebereikbaar doorgoedbruikbare,
hoewelmeestal onverharde,lanen.Degrondiszeervruchtbaar
enzieteruitstekendverzorgd enonkruidvrijuit.
Devruchtwisseling isinwezendriejarig,waarbijin
éénjaarnogeenwintergewasvolgt opeenzomergewas,b.v.
tarwe ofAlexandrijnseklavernarijst ofkatoen.Devoornaamstegranendieverbouwdwordenzijntarwe,maïs,gerst
enrijst.De,indezomerverbouwde,maïsenrijstgeven
zeerhoge opbrengsten.VandeAlexandrijnseklaverwordenvier
snedengeoogst.
De80hamaïsdiende inhoofdzaakvoorzaaàzaadproduktie
vaninteeltstammen,enkele endubbelehybriden.Develden
voldedenuitstekend aanalleeisenvanisolatie,ontpluimen
vanzaadplanten,goedeafwisselingvanouderplantenrijenen
aanlegvanrandstroken.Hetklimaat scheptdemogelijkheid
omisolatie door3à4wekenzaaitijdsverschilterealiseren.
Eenvoorbeeld hiervanoptweenaast elkaargelegenveldenmet
25dagenzaaitijdsverschiltoonde ditduidelijkaan.
Merkwaardig isdebuitengewoongoedegezondheid vande
maïs.Nietalleenwerdengeenziekeplantenaangetroffen,
ookschade doorinsektenwerdnietwaargenomen.Hoewel75N
indevormvanzwavelzure ammoniak deenigebemestingwas,
warenkleur,ontwikkeling enuniformiteitvanhetgewas
overalzeergoed.
Hetismogelijk ominéén jaartweemaalmaïsteoogsten
Ditfeit,gevoegdbijdetochalgrotevariatiemogelijkheiä

- 11indezaaitijd,verklaart,datwijonderwegmaïsgewassen
zagenintenminste zesverschillende groeistadia;a.5à7
bladeren,noggeenneiging tot schieten,b.beginschieten,
c.beginbloei,d.vollebloei,e.deegri.jp,f.volledig
rijp.Alleendoorverschilinrassenkeuze,bijeenbeperkte
zaaitijd,zouditnietkunnen.
c.Hetwasnietmogelijk,tengevolgevaneen"ongesteldheid,om
ookdeexcursienaar Sakhamee temaken.Hoewel deze excursie
dusdooreengedeelte vanhetdeltagebied leidde,deelden
verscheidendeelnemersmijlatermee,dat slechtsweinig
werdgetoond,datwerkelijkverschilde vande onderwerpen
vandevorigeexcursie.

S 41
100ex.
Be/Sch
29-1-1957

