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-a M E ID I M
De "HybridMaizeMeetings"begonnenmeteencursusinBer.gamoindenazornervan*1947»Dezecursusstond onderleiding
van DrMerleT.Jenkins^maisspecialistvanhetfederaleproefstationteBeltsville,Maryland,U.S.Ai enhadals.centrumhet
maisproefstationvanItalie'teBergamo.'Nederlandzondhier
geenvertegenwoordigerheen.
Alsuitvloeiselvandezecursusdistribueerde F,A#0,een
seriemonsterszaaizaadvanhybridenvanverschillenderijpingsklassenenvandeintceltstammen,waarvandozehybriden'gekweekt
worden.
HetCentraalInstituutvoorLandbouwkundig"Onderzoekzorgde,
datookNederlandindezedistributiemeedeelde.Decollectie
inteetbstammenwerd overgedragenaanhetInstituutvoordeVeredelingvanLandbouwgewassen.DaarbijdrongdeDirecteurvanhet
0,1,1.0,erbijdeDirecteurvanhetI.V.L;opaan,datditlaatsteinstituutdemaiaveredelinginzijnprogrammazouopnemen.
•Hieropwerd demaisveredelingalsonderwerpopgedragenaanDr
F.P.FerwerdavanhetI.V.L.,diedostudieendeuitvoeringvan
dezeveredeling sindsdieninsneltempototeenderbelangrijksteprogrammapuntenvanhetI.VL,heeftontwikkeld.
HETCONGRESIN1949
Alduswashetmogelijk,datIrW.R.BeckerNederlandvertegenwoordigde ophetcongres,georganiseerddoorP.A.O,en•te,Rome
gehoudeninJanuari1949.EenrapportdoorIrW.R.BeckerenDr
P.P.FerwerdaoverdeNederlandse proevenmethetdoorP,A.O,gedistribueerdemateriaalwerdingeleverd.
Opditcongres? datweerDrJenkinsalsadviseurin'zijn
middenhad,werdenanhoofdzaakderapportenvandedeelnemende
landentoegelichto.a.doorrhetvermeldenvandespecifieke problemenvandemaisteelten-veredelingindielanden.Deoprichting
vaneenmais-studie-organisatievoorEuropaenhetNabijeOosten
hadplaats.Eendistributievanzaaizaadvandetebeproeven
hybriden,doorP.A.O.werdwederomtoegezegdenvoorbereid,
HETCONGRESIN1950

• '..

InJanuari1950werd'opnieuweencongresteRome,door
P.A.O.georganiseerd.DitmaalwasDrR.C.Eckhardt,eendermedewerkersvanDrJenkins,alsAmerikaans deskundigeaanwezig,
"VertegenwoordigervoorNederlandwasweerIrÏÏ.R,Becker,
Behalve derapportenwerdenenkelespecialeonderwerpen,
decultuurenveredelingbetreffende,tamelijkoppervlakkigbehandeld.
Deorganisatievondnaenigzoekenhaarvormindegedaante
vaneenmais-studiegroepinP.A.O.-verband.Hetsecretariaat
wordtdusdoordezeorganisatiebehartigd.
Beslotenwerd deonderlinge uitwisselingvanyeredelingsmateriaaltebeginnen.EenvoorstelvanNederlandsezijdeom
.daarvooreencatalogusvänhetbijdedeelnemersaanwezigemateriaalsamentestellen,waskennelijknogtevroeggedaan.
Hetwerd overstemd dooranderen,die,hierbijaansluitend,
aanP.A.O,wildenaanbevelenomeenwereldcatalogusvangenetisch
materiaalvanmaissamentelatenstellen.Dezeaanbevelingwerd
danookgedaan.Hetzalechter jarenduren,vooreendergelijke
cataloguspractischewaardekrijgt,alsditooitgelukt.
Eenvoorstel,eveneensvandeNederlandse'vertegenwoordiger,
omvoordediscussievanminofmeeraanhetklimaatgebonden
problemen,zoalsrassenkeuzc,uitwisselingvanveredelingsmate-

-2riaal, diverse cultuurvraagstukken,tesplitsen.ineengroepvan
npcrtelijkecn/óénvanzuidelijke'landen,ondervondwel"bijval,vooralvannoordelijke vertegenwoordigers..Het.,kwam',echter
nogniet
totafzonderlijke besprekingenvandeze groepen,''die-'"dan-ooknog
nietwerden gevormd,' -- •• •••.• •
.':;,.
Als gevolgvanditcongres werd in1950veredelingsmateriaal
uitgewisseld met.Zwitserland,Italië en.Portugal.'
'•-Aanhetslotvanditcongreswerd beslotendecongressen
in principe ieder jaareind Januari.ofbegin Februari tehouden
eniederland opzijn beurtalsgastland telatenfungeren..
Voor1951 nam.Frankrijkditopzich.,
•••. HETCONGRESIN'195.1

'

.

• '•.

Ditcongres,gehouden'teClermont-Ferrand, werdweer bijgewoond en'geadviseerd doorDr.Merle T.Jenkins. Voorhet rapport
zijverwezen naar "Reportofthe.F.A.0,HybridMaize Meeting,
held inClermont-Ferrand, France, 23-26 January 1951"(F.A.0./51/
4/I22,May,-1951).'
•'.-'.
..
';
Nederland werd vertegenwoordigd doorIrW.R.Beckeren
DrF.P.Ferwerda. '
•. •
Vergelekenmet'detweevorige congressenwaseengrote vooruitgangtebemerken:
1,Erwerd veelmindertijd besteedaande,grotendeels overbodige, toelichtingen dorrapporten.
2,Erwerd-eenaantal zeer interessante inleidingen gehouden
doorDr'Jenkins,waarindejongste standvanhetonderzoek
••vandebetrokken problemen'werd1,4teengezet.
* 4.
3.Erwerden twee regionale groepen,een"vandenoordelijkeen
een'vande'zuidelijke landen, gevormd, dieelkeenkorte
aparte vergadering.belegden.Deze bijeenkomstendiendentot"
de opstelling vaneen.plantothet'meer systematisch uitwisselen-vanveredelihgsmateri'aal"enhetoveren.weer beproeven
van dit"lateriaal,methetdoelzospoedigmogelijk totgemeenschappelijke-uniforme proeventekomen,minofmeeropAmeri» kaans voorbeeld.Deze commissies rapporteerden âandegemeenschappelijke vergadering.
4.Bijdedicussieswerdenmeerbijdragen'geleverd doorde diverse landenvertegenwoordigers.
Dr,JenkinshadaanIrBeckerverzochteenkorte inleiding
tehouden-.overz'ij&studiereis naarAmerika,dieinde2omervan
I95O,dushet juist voorafgaande seizoen, plaats vond. Zodoende
'werder«ook eenseeninleiding gehouden dooreendervertegenwoordigers.
Hetwasmisschien•.juistditfeit,datbijIrBeckerde gedachte deed opkomen,dateenvolgend congres nietmoerzobijna
passiefzoumogen steunenopdekennis enervaringvaneen
'Amerikaans adviseur.Ineen-kort gesprekmetDr'Jenkinsende
F.A.0,-vertegenwoordigerDrSilow betoogdedeNederlandse delegatie dus,datbijeenvolgend congres meer inleidingen over
speciale onderwerpen doordeelnemers gehouden.moestenworden.
Dit planvond direct steunvanDrJenkins,In.eencorrespondentie
•metDrSilowwerd hierop later.nog'eens teruggekomen.Uitdiens
antwoord bleek toen,datookF.A.0.bereidwashiertoemee te
werken.
' * " • . .
Meerdanopdevoorgaande congressen leidde hier ookhetpersoonlijk contact-metgedelegeerdenvanander-e'landentotpractische
resultaten: o.a. hetruilenvanveredelingsmateriaalvoor*het
overenweer.beproeven.
-
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»•. HETCONGRES,IN1952
DitcongreswerddoorZwitserland georganiseerd,DrJenkins
'wasweerals.adviseuraanwezig,-•
. „
Deagendavermeldtde-volgendeinleidingenover.speciale
'onderwerpen (zieook:Report'of.-.the,FifthF.A»Q..HybridMaize
MeetingjZurich,•'Switzerland,5-9February1952',F.A;0./52/4/
2261.).
' -'
Koudekiemproeven,E,S.Bunting,.Engeland,.„
. :;
Mannelijkesteriliteit,M.T.Jenkins,U.S.A.,
Uniformerijpingsclassificatie,,L.Fenaroli,Italië. * '
Hetvoorspellenvan deresultaten-.'metdubbelehybriden,
M;T.Jenkins,U.S.A.
' .'
.
Coöperatieveuniformeveldproeven,M'.ï.Jenkins,U;S.A.
..UniformkeuringsreglementvoorEuropa,.P.Aläbouvette,Frankrijk.
Organisatievoorproductie envoorraadvormingvankwekerszaad,C.Schad,Frankrijk.
Kunstmestgebruikenrijenbemesting,.M.£.;Jenkins,U.S.A.
Waarderingvanmaisvoorsilage,F,Bachmann,;Zwitserland.
Mechanisch'oogsten,enkunstmatigdrogenvanhetzaad,
W.R.Becker.,Nederland;
Ditisduseen.'*grotevooruitgang:vandeelfinleidingen
werdenzesdoorEuropeanengehouden. '
Aanbesprekingenvandenoordelijke••»endezuidelijkegroep
apartwerdeengeheleocht.endzittinggewijd.
Detoelichtingvandeingedienderapportenwerdtot'10minuten
perlandbeperkt,wateenzeerverstandigemaatregelbleekte
zijn. • • * . . • ' • •

Eenkortebesprokingvandeinleidingenendiscussiesvolgt
hieronder.

Koude kiemproeven/
DeheerBuntinglegdezeerdenadrukophetbelangvankoudetolerantie-,voornoordelijke landen.Het"koude,nattevoorjaar
van1951heeftditbelangookwelaangetoond*
SprekervattedebelangrijksteAmerikaanse onderzoekingen
opditgebiedsamen,welkeinNederland*ookwelbekendzijn.
Koudetolerantiekomtin-hoofdzaakneeropresistentietegenin
degrondaanwezige schimmels,diekorrelenkiemaantastenen
speciaaldangevaarlijkworden,alsdetemperatuurtelaagis
vooreenvlottekiemingennietlaaggenoegomookdeschimmels
teinactiveren.
Uiteigenervaringenwerddaarnogeenenanderaantoegevoegd,datookvoorNederlandaandachtverdient,InG-r.Brittanniê'
is28dagentussenzaaienopkomstgewoon.Menselecteert,door
vroegte'zaaien,deeigenschap ombijlagere'r.inir.iuntenporr.tuurte
kiemendandenormale +1Ö°0-.HetJohnInnisinstituutb,v.selecteerdelijnen,dieinMaartvoor80$opkomen.Ópeenandere
plaatsvielendezeechtertegen,wellichtdoordathethierbij
eenresistentietegen.een"specialeschimmel'betreft.
Bijandere-zaaitijdproevenconstateerdemennazaaiin
Maartpasna40dag-eneenbeginvanopkomstenna49.dagenvolledigeopkomst.'Dezelfdestammen,"gezaaid49dagenlater,dus
bijdeopkomst,vandeeerstezaai,bloeidenslechts5dagenlater.
Ditdemonstreert eentypischverschil,"tussendenoordelijkste
endezuidelijkergelegenmaisverbouwendelanden:bijdeeersten
gaathetomdémogelijkheidbijlagetemperatuurnogtekiemen
entegroeien,bijde"laatstgenoemdentenhoogste omeenkorte
ongunstigeperiodeteverdra-gen.Daaromzoude"coldtest"voor

-4noordelijke landen,eigenlijk langermoeten duren.
Vinel
teen
nudoordeze selectie stammen,die geschikt zijn
voorvroege zaai.,dan'zalmen o:okaandacht moeten schenken aan
'nachtvorstresistentie,wantjdankrijgt-menalvrijver ontwikkel•deplantjes.inbegin,enhalfMei. :Bijdedàs-cussiebleek, datin-Joegoslavië.proevenzijn
•gedaan,waarbij8°0 tochwela^Lsde laagste,temperatuur,werd
gevonden,waarbijmais nogkiemt,.
•'-•
Dr Jenkinslegde erdenaclrukop,dat dez.g,cold test
voor twee doe'lenkan dienen':,; .
1,;voor selectie,.Azoals;doorMr,Bunting behandeld,
2.voorzaadcontrole,meestal ietsminderstreng..
'Daaropaansluitend werd door ons.meegedeeld, datalle zaaipais,,die inNederland in dehandelkomt,een "coldtest" ondergaat'endat daarnaastkiemproevenbijlage temperatuur,met
meestal eenlangerekoudeperiode,doorverschillende kwekers
voor selectie wordengebruikt.
*Mannelijke steriliteit.
Dr Jenkins betoogde, dat deerfelijke mannelijke steriliteitvanmais eigenlijk alleen betekenisheeft omhet.ontpluimen
bijde zaaizaadvermeerdering tebeperken.Hêt gaat'erin de
U,S,A.dannog in de eersteplaats om dearbeidsmoeilijkheden
tebeperken.Beperking.vanproductiekosten isvanminder belang.
Demoeilijkheid omin de tijd vanhet ontpluimenvoldoende arbeidskrachten tekrijgen isechterinU,S,A,zogroot, datwel
vast staats dat men daar demannelijke steriliteit volledig zal
willen gebruiken om'dezemoeilijkheid optelossen.
Voorhetin depractijk brengen.vannieuwe inteeltstammen
zal'dit eenvertraging betekenen, omdatmen danvaak eerstde
mannelijk steriele vorm zalmoetenkweken,Voor dekwekersarbeid zijn ditweer extramoeite enkosten,
Erzijnmomenteel drie typenvan erfelijke mannelijke stori*
liteit bekend,
.1.Het Teopodtype, in...onderzoekbij Df¥, Jones,Connecticut,
Dit is een'cytoplasmafische steriliteit,welke onder invloed
staatvanmodificerende gençn.Ook uitwendige omstandigheden
hebben enige invloed.Van eenstammoet.demannelijk steriele
•ende normale vorm beschikbaar zijn.
Hetkruisingsschema isalsvolgt:
A sterielxA fertiel
"yA^istèrielheterozygoot.)x':B~
f(A.^xB)sterielex (Öx D)
;
(AxB)x (OxDKsteriel
•
Dit
zaad.
moet
voor
de
boer
gemengd
wordenmet normale
"(Ax;B).x (Cx D ) , Ditwordt danhet best gedaan door ophet
vermeerderingsveld'eeng-edeelte.vande zaadouderrijen mannelijk
steriel te.riemen.en,een gedeelteniet,b.v.'2of4van dezes
rij-ennormaal.HetT'eopodtypedoet dus slechts,:een gedeelte van
het ontpluimingswerkvervallen...
,,
2.HetTexastype.,ontdekt door J.S.Rogers.Dit berust opéén
genenpaar plus cytoplasmatische.steriliteit.Steriliteit isrecessief.Hetkruisingsschema is alsvolgt:
A(dub!clrecessie
f steriel)x.A (normaal)voor'in standhouden.
^A.(dubbel(reöessi"efsteriel.!.x_..B(steriel) '
'"
ISA xB)^stë^TëTXx^LXO,
x
D)
dominant
fertiel!
'('AxB)x (Cx;DT"met theoretisch 50 %fertiele pluimen.In
depractijk^'zijnhet erechter,nietmeer dan40 %,Deze methode
wordtreeds oppractijkschaal'gebruikt.';'••'. ,. •.
''
'3.HetKystype, doorM.M.Rhoades,Illinois,ontdekt;••
Inde stamkyskomenafwijkingen voor,die sterielzijn
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. . .

dooreenwisselwerking tussencytoplasmatischesteriliteiten
eendominantgenvoorsteriliteitmeteenrecessieveallele,die
desteriliteitremt. ''
Hetkruisingsschemais:.
A {MMss)xA (MMss)(instandhouden)
.NA^(Äss7~x.B (MMss)_
Trt'A.x^TTMMssDxL(0xD)SS>»fertiel
L'>AxB)x (G^~DTMS3->fertiel
Alleplantenbijdeboerzijnaldusfertiel,wâteengroot
voordeelis.Dezemethodelijktdebestetezijn,maarisnog
inhetexperimentelestadium.
Opdevraagvan deJoegoslavischevertegenwoordiger';ofalleerJnhet"''kernplasmazetelendemannelijke steriliteitbruikbaar
zouzijn,antwoorddeDrJenkins,datdezewelbekendis,maar
.nooit,homozygoottekrijgenis.
Uniformerijpingsclassificatie
Prof,Penarolibetoogde,datdebestaandeclassificatie,
vermeidendhet.aantaldagenvanopkomsttotrijping,slechtsop
eenplaatsgeldt.Ineenanderklimaatveranderendezeaantallen
dagen.Daaromsteldehijvoorderijpingsklassentestandaardiserendoorbestuderingvandezelfdecollectiehybridenbijgelijktijdige zaai opdezelfdebreedtegraad..indebelangrijkste
maisgebiedenvanEuropa,zoals Joegoslavië,dePovlakte.Hiermeewasmenhetnieteens,
Spanjeclassificeert eenvoudig:zeervroeg,middenvroeg,enz.,
eyenalsinNederland.Hiervoorbloekmenalgemeentevoelen.
Het.bezwaartegenhetAmerikaanse systeemis,dathetaantallen
dagenn°emt.Onvoldoendewordtbegrepen,datdezeslechtsals
symbolenopgevatmoetenworden.Welmoetmenhet erovereens
zijn,datdebeoordelingmoetberustenopdeperiodetussenopkomstenrijping.Tenslottewerdmenheterovereens,dathet
systeem Y&n.deNortheasternenNorthcentralCornconferencegoed
is.Diti-seengroepenindeling,waarvaniederegroepnaar.een
veelvoorkomendtypischvertegenwoordigend raswordtgenoemd.
VoorEuropazondezeeralsvolgtuitzien:
Wisconsin1600,Wisconsin240,Wisconsin355,Wisconsin464,
OhioM15,Iowa4316,Indiana416,US13enUS523W.
HetNederlandse bezwaar,datvandezeindelingeigenlijk
alleenWisconsin240inNederlandbruikbaarzouzijn,hoeweler
tochweldegelijkgroteverschilleninrijpingstijdinNederland
voorkomen,werddirectdoorDrJenkinsaanvaard.Hijmeentdan
ook,,datindergelijkegrensgebiedenbehoeftezalzijnaanhet
creërenvanovergangsklassen,diegevormdkunnenwordenopgrond
vanhetonderzoek.DitheeftinNederlandgeleidtoteenindeling
invier*groepenindeRassenlijst,diecorresponderenmetvier
Xijpingszones,vanhetland.Hetvoorspellenvanderesultatenmetdubbelehybriden.
Dr,Jenkinszetteuiteen,hoeuiteenaantalenkelvoudige
proefhybridendoorberekening dewaardevandubbelehybriden
kanwordenafgeleid.B.v,:alsmenderesultatenweetvanAxC,
A x D , B x O e n B x D dankanmenvoor (AxB)x (CxD)hetgemiddeldehiervanaannemen.Ditkanbetrekkinghebbenopiedere
gewenste eigenschap,nietalleenopopbrengst.Opdezewijze
kanopgrondvanderesultatenvaneengrootaantalenkel©hybridenmeteengrotematevanwaarschijnlijkheideen.betrekkelijkkleinaantaldubbelehybridenwordengekozen,dievoorbeproevinginaanmerkingkomen.

~6Coöperatieveuniformeveldproeven„
DoorDrJenkinswerd.nogeenshetnutvandoze-proevenvoor
deveredelinginU.S.A.aangetoondeLienkomtsneltoteeninzicht
omtrentdewaardevandekweekproducten'onderzeeruiteenlopende
uitwendige omstandigheden.Daaromis'destijdsaanbevolen,dergelijkeproevenmetAmerikaansmateriaaltebeginneninEuropa.
Dezekunnenthanswordenafgesloten.Huisdetijdechterrijp
omeenserievoortebereidenmetEuropeesmateriaal,"waarvande
beproevingin.1953zoukunnenbeginnen..
Alsrichtlijnenhiervoormoetengelden;
1.mennemehiervoorslechtsmateriaal,datdefinitiefgenummerd
is,
2.:mennememateriaal,datnietgeheim endusvrijelijkverkrijgbaarenreproduceerbaaris.
'-'Dezeinleiding diendealshetware omderegionale-groepenj diehiernavergaderden,eenuitgangspunttegeven.'het
spreektvanzelf,datdeNederlandse delegatie deeluitmaaktvan
degroepvannoordelijke,'landen,welkeverderbestaatuitvertegenwoordigersvanBelgië,Denemarken,Duitsland,Engeland,
•Frankrijk,Oostenrijk,Spanjeen'Zwitserland,
••; Uitde,zeerlevendige,discussiekristalliseerdenten
•slottedevolgendebesluiten.
1,De'"generalcombiningability11moetbeproefdworden ophet
'•proefstation,waardestammenvandaankomeni
2,Voor.'èenuniforme beproevingin1952zijnbeschikbaar2'stammenvan,.Clermont-Ierrand,2vanPontevedra,2vanWageningenen
1vanZurich-Oerlikon*Deze7stammenworden'beproefdin
,"topcrosses"met (:.)x9)en (IIxJ)op-elkvande9proefstations:
Clermont-Ferrand,H-ïontcalme-Lausanne,Melle,Pontevedra,Versailles,Voldagsen,War-Slangen,v/enenenZurich-Oerlikon.Elkvandezestationszaltenniaste200korrelsrandezetopcrossesont-•
vangen,
3»Vooreenuniformebeproeving in1955zullentopcrossesvan12
stammengemaaktwordennet'(Dx9)en (IIx J)resp,doorVersaillesenWagennngenmet (D-x 9)en'doorClermont-Ferranden
Zurich-Cerlikorimeb(Hx J) ,
Dezeproefstations-'kr.Ljgentenminste100korrelsvanelk
.vantwee'inteeltstammenvan.de deelnemendeproefstations:
'Clermont-Perrand,PontovecLva,Versailles,Voldagsen,Wageningen,
Zurich-Oerlikon,Zoweldeinteeltstammenalsdedesbetref
fendeenkelehybridenzullenal-szaadordergebruiktworden.
4.Debesprekingvaneennomenclatuurvaninteeitstammenmoest
voorlopiguitgesteldworden.
Uniformkeuringsregiementvoer-Eurjopa.
ProfessorAlabouvettebepleitte,internationale en-uniforme
controle opmaiszaaizaad,'zowelwatbetreftdegenetischezuiverheidenechtheid,alsdekwaliteitvanhetzaaizaad',duskiemkracht,gezondheid etc.Alleendegenetischezuiverheidenidentiteitlevert-specialemoeilijkheden,-'omdatdaarbijkennis-van
deinteeitstammen enenkelehybridennoodzakelijkis.^Ditkan
dusalleengeschiedendoorpersonen,diedeveldeontrole.opisolatie,ontpluimenetc.uitvoeren.'..
Devolgendevragenkomendusop:
1.'Wiemoet'dekeuringtoevertrouwdworden?Nietallelandenbeschikkenover.eenorganisatie die-daarvoorgeschiktis.
2,.Welkerassenkernenvoorkeuringinaanmerking?Insommigelandenheeftmeneenofficiëlernssenlijsteneendaarvoorverantwoordelijke commissie*Hierbijleverenhybridenmeteengeheime
formulemoeilijkhedenop.

-73.Welkecategorieënkomeninaanmerking?Datzijndedubbele
hybride,driestamhybride,enkelehybridee-'ndeinteëltstam.
Maarmenkanookoverwegenomtekeuren;eentopcrossvaneen
enkelehybridemeteenvrijbestovenraseneenPpgeneratie,
dusdevruchtvaneendubbelehybride,welke'-laatstegoedbruikbaarkanzijn'alszaaizaad voprsnijmaisvoorgroenvoer ofsilage.'

'•'-..

4,Alsstandaardwaardenenisolatieminimakanmende"SeedCertificationStandards"vandeInternationalCropImprovementAssociation (U/S.A«enCanada)overnemen.
Dediscussieoverditonderwerpbrachtwel'duidelijkaan'
hetlicht,hoeinsommigelanden,b.v.Italie,demoeilijkheden
aichopstapelen©Isergeenbehoorlijkfunctionnerendekeuringsdienstis.Eengroot;bezwaar,ishet,alsdekeuringsdienstgeleidwordtdoordezelfdepersonen,die,zelfactiefdeelnemen
aandeveredeling.
Prof,Penarolibleekdanook;sterkgekanttegen"het.certificerenvanrassenhybrideneninteelt-rassenhybriden...OokProf,
Rudorfvreesde,datditonmogelijkzouzijntengevolgevanonvoldoendeuniformiteitvandergelijkmateriaal.Overhetkeurenvan
Po.'svandubbelehybridenwarendemeningenverdeeld,nietechterhierover,datdituitsluitendmetdetoevoeging alleente
gebruikenalsgroenvoedergewas1'zoumogen.
Door'deNederlandse delegatiewerdmeegedeeld,datin
Nederland:
1.keuringvankruisingenwaarin'eengewoonrasisgebruikt
plaatsheeft;
2.zowel"geheime-'1alsinafstammingbekendehybridenwordengekeurd!
*
3.allegekeurdemaiseenkoudekiemproefpasseert;
4.hetkeuren.vanF^'snognietoverwogenis,maaralleenzou
mogenleidentoteencertificaatvoorkiemkracht en.rijpingstype
endanuitsluitendvoorhetgebruikalsgroenvoedergewas.
5.ongekeurdzaadniettotdehandelwordttoegelaten;
6.dekeuringsdienstonafhankelijkisenhetvollevertrouwen
vandekwekersgeniet..,
OokinJoegoslaviëbleekmenrassenhybridentekeuren,omdat'dezeineenbehoeftevoorzien.Prof.Tavcarbetwijfeldeechterofditookinternationaalmoetgebeuren.
NadatdeNederlandse delegatie erophadgewezen,datdeze
conferentie eigenlijkniet deplaatswasomhierovertebeslissen,maardatinternationaalcontacttussenkeuringsinstellingen
daarvoordewegis,werdbeslotentotdebenoemingvaneenkleinecommissie,dieeenaanbevelingindiezinmoestopstellen,
'Hierinhaddenzittingdeinleidervanhetonderwerp,Prof,
Alabouvette,alsvoorzitter,"W.R.Becker,V.'Boceta.,enL,Fenaroli,resp,vanFrankrijk,Nederland,Spanje,Italie.Hetrapportvandezecommissie,.'overgenomendoordevergadering,luidt
alsvolgt:
TheCommitteeofHybridMaizeExperts,meetingatZurich,
5-9February1952,invitestheattention ofF.A,0.tothefollowing:
ThegrowinguseofmaizehybridsinEuropewillleadto
internationalseedexchange ofincreasingimportance.
Thisexchangewouldbefacilitatedifarrangementswere
made soonbyeachcountrytostandardizetheregulationscovering
thesaleofmaizeseed.
TheadoptionbyallcountriesinEuropeandtheNearEast
ofthefollowingdefinitionsisrecommendedasafirststep
.towardsthestandardizationofcontrolmeasures:
Inbredline:Seedresultingfromthecontrolledmultiplicationofauniformandstableline.

~8Singlecross:Thefirstgenerationresultingfromthecontrolledcrossingoftwocertified inbredlines...
Three-way',cross:Thefirstgenerationresultingfromthe
controlled1^crossing'of;a,certified singlecrossandacertified
inbred,line."'."'' •; .'
•Doublecross;-Thé'firstgenerationresultingfromthecontrolledcrossingoftwocertified,singlecrosses.
Topcross:Thefirstgenerationresultingfromthecontrolledcrossing of,:acertifiedopen-pollinatedvarietyandacertifiedinbred.line.^orequally-,thefirstgenerationresulting
from'the'controlled'crossingofacertified singlecrossanda
certified-open-pollinatedvariety.
Varietalcross:Thefirstgeneration-resultingfromthe
controlled crossing-oftwo'c'ertufiedopen-pollinatedvarieties.
First,reproductionof.adoublecross;'Thefirstreproductiononlyofacertifieddoublecrossandtobeused exclusively
forgreen'fodderproduction,'
Open-pollinatedvariety:Onlyavarietywhichisuniform
andcertified.
• Hierbijkanopgemerktworden,dathet-elklandvrijstaat,
wijzigingenaantebrengenvoornationaalverkeer'.Voorinternationaalverkeerkunnendezewijzigingen.alleenbruikbaarzijn",
voorzoverdedefinitiesstrenger,nietalsdezeruimerzijn.
Voorhetoverigeisdeurgentievanhettoepassen ervaninhet
kadervaneeninternationalekcuringsregelingnietmeerofminderurgentdaneenbehoorlijkeinternationale samenwerkingbij
dekeuringvananderegewassen.
Organisatie voorproductie en.voorraadvormingvan-kwekerszaad.
DrG.Schadbetoogdedewenselijkheidvanonafhankelijkeorganisaties-voorhetinstandhoudenvaninteeltstammenenhetproducerenvanzaadvandezeenvanenkelehybriden.Slechtsdubbelehybriden,inhetalgemeendelaatstephasevanproductievan
hetzaadvoor deboor,kanaandehandelenaanvermcerderaars
overgelatenworden.Ookgespecialiseerde instellingen',b.v,
coöperaties ofverenigingenvankwekersofzaaizaadproducentenkunneneencentralevoorkwekerszaadvormen» Daarvoorbehoren
instructies engoedopgeleidpersoneelbeschikbaartezijn.Voor
deproductievanhet.zaaizaadissamenwerking nuttigmethetoog
opdevereisteinrichtingenvoordrogen,schonen,graderenen
ontsmetten.. . . - - .
InFrankrijkzijndebetrokkenenverenigdindeFederation
lationaldesProducteurs deSemencesdeMals,zetelendinPau.
DezeisverantwoordelijkvoorhettoepassenvandeAzaaizaad-productieregeling,opgesteld'dooreenofficiëlecontrolecommissie.
Indeze.commissiehebbenambtenarenvanhetMinisterievanlandbouwen,technicizitting.Decontrole-organisatie is'.keuringsinstelling-en.heeftdaarvoorinspecteurs.
»
;
De.Nederlandse'delegatiebetoogde,dat'inteeltstammenvan
bekende'hybridendooreenrijksinstellinginstandgehoudenkunnenworden,maardatookdeproductievanenkelehybridendoor
erkendevermeerderaarsondercontrolevan'dekeuringsdienstkan
geschieden.
"
:'
DrJenkinslegdenogeens-de'nadrukopdeonafhankelijkheid
alsnoodzakelijke basisvan-dergelijke.-instellingen-enstelde
vast,dathetgebrekaanbehoorlijkverzorgd engecontroleerd
uitgangsmateriaaldeverspreidingvangoedeEurope'sehybriden
indeweg staat.
'
Beslotenwerdaantebevelen:"thatgovernments giveserious
consideration-totheestablishment'ofseparate organizationsfor
theproduction of:foundation seed stocksand.forcertification.

-9~.:.
Itisdesirable thateachoftheseagenciesbestaffedindependently'ofthebreedingservice."
Ieti'sdemeningvandeNederlandse delegatie,,datvoorNederlandinditopzichtweinig.moeilijkheden-tevrezenzijn,omdatdeheleontwikkelingkanplaatsvindenbinnenhetkadervan
debestaande'instellingen;-'!.v.rR,0.,enN,A»K,voorregistratie
enkeuring,deerkendekwekersendeS.v.P.'.voordeinstandhoudingvaninteeltstammen,dekwekersenvermeerderaars,ondercontrolevàndeïT.A.K,-,voordeproductievanuitgangsmateriaalen
eindproduct.
•
Kunstmestgebruikenrijenbemesting..
DrJenkinsdeeldehieroverhetvolgendernedej
•DebelangstellingvoorhetonderwerpindeV.,S,begon+
15jaargeledenen.gingaanvankelijk uitnaarkleine'giften,tot
33Okg/hatotaal.Ditwerdineen ''band'1,+5'cmnaasten2-g"cm
onderhetzaad,gegeven,. .
Tegenwoordiggroeitdebelangstelling ingroteregiften.
Danwordtfosfaatvaakondergeploegd ofmetspecialeapparaten
totopploegdiepteineenbandondergebracht.Bovendezeband
wordtdemaisdangezaaid.Eenkleindeelvandefosfaatgift
wordtweldichtbijhet.zaadgegevenalseenz.g."starter'1.
Dekaliwordtdichterbijdeplantengebracht,destikstofook.
Dezewordtopzware,slechtdoorlatende grond ookwelondergeploegd,maaropsterkdoorlatendegrond juistniet.Daarverdeelt
mende
ïï-gift
overenigekeren,b.v.25~30 %voor,ietsbijen
de-restnahetzaaien,Daarmaisveelstikstofbehoefttijdens
envlaknadebloei,moeterdanveelbeschikbaar'zijn,watop
doorlatendegrondenbereiktkanworden,doorinkniehogemais
nogeenflinkegiftbijdelaatsteké.erschoffelentegeven.
'Metdezeroyalerebemesting-gaatgepaard eenneiging_om
dichtertezaaien..
ïïaarderingvanmaisvoorsilage.
DeheerBachmannbehandelde debeoordelingvandevoederwaardevanmaisalsgroenvoedergewas,waarvoordegroenemassa
vrijwelgeen,dedroge-stofopbrengstveelmeer,maar..ooknogonvoldoende-,-houvastbiedt.Hetdroge-stofgehalte,deverhouding
vankolventotstengels en.loofendegehaltenindedrogestof
aanruwvezeleneiwitgeveneengoedebasisvoordebeoordeling.
Hijverweeshiervoornaarhetwerk..vanBoschenDeijsoverde
betekenisvanruwvezelvoordezetmeelwaardevangrasenveronderstelde-,dateenhoogruwvezelgehalte bijmaiseenovereenkomstigverminderende invloed opdezetmeelwaarde zouhebben.
VoederproeVenterondersteuningvanhettotnutoeverrichteonderzoekachthijz.eernodig.
InAmerikawordt J>0'%drogestof,dL.w.z.deegrijph'eid,als
bestestadiumvoordesilagebeschouwd.Volgens-hetZwitsers
onderzoekis25 %, d'.w.z,latemelkrijpheid,zekerzogoed,speciaalvoordeconservering inkleinesilo's.
DrBachmann'sopvattingen overstandruimtebleken-overeen
tekomenmetdeNederlandse:.+dubbelzoveelplantenalsgewenstisvoorgraanoogst.
Mechanischoogsten'enkunstmatig drogen..vanhetzaad.
Eenexposewerd gegevenoverhettotnutoe'bereikte'inNederlandinzakehetmachinaal:maisplukken.Spe-cialeaandachtwerd
geschonkenaandeinNederland ontwikkeldemethodeomdemais
vanhetland tedorsenendirectkunstmatig'tedrogenendecombinatievandezemethodemethetvoordrogenindroogrennenvan
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Hetdrogen.vandehelekolven,voorzaaizaad bestemd,volgens,deWisconsin-methodewerd beschrevenevenalsdedoorProf.
•SprengerontworpengewijzigdeWisconsin-droger,waarbijgetracht
iseenmeercontinue-werkvvi-jz-e-'-te"-bereiken,Bijdediscussie'bleek,dat rAeninAlgiersenMarokkoovereenkomstigemoeilijkhedenmetdeplukmachineshadalsaanvankelijkinNederland.Alleenhadmenonbegrijpelijkveelmeerbezwarendoorhetbeschadigenvanderij,dienaastdeteplukken
rijverloopt,zelfsbijaanzienlijk grotererijafstandendanin
Nederland,Ditwerdaangebrekaanvakkenisvandebedieninggeweten. ;:
Prof,•Tavcar'beschreef eenzeer.interessante,metinfrarood
werkende,droger,dieinJoegoslaviëo.a.voorhop,maarookwel
voormais-zaaizaadwordtgebruikt.Menmoetechterinaanmerking
nemen,datdezedrogeralleeneconomischkan,werken,alselectri•citeitgoedkoopis.Voorkostbaarzaaizaad,'b.v,vaninteeltstammen,kanditechteralgauwlonendoordeuitstekendekwaliteitvandedroging.
•Rapportenvandedeelnemendelanden.
Opdelaatstecongresdagwerdendedelegatiesindegelegenheid gesteldhunrapportentoetelichten.Persprekerwas10
minuten.spreektijdbeschikbaar.Aangezienvanverscheidenevan
de15deelnemende landen'tweespecialisten elkeenonderdeelbehandelden,wasdezebeperkingwelnodig,wilde menenigetijdvoor
hetstellenvragenenvooreenslotbespreking overhouden.
Ooknuweerbleek,datdezetoelichtingenkortkunnenzijn.
"Ophelderingen overeikaarswerkwordenveelbeterverkregenin
Persoonlijkegesprekken.Ditpersoonlijk contactisdanookwel
eendergrootstevoordelenvaneendergelijkcongres,waardoor
speciaaldezeerpositievesamenwerking,totstandgekomeninde
regionalegroepering,wordt'bevorderd.
Enkele opmerkingenvanspeciaalbelangvoorNederland,betreffende dezerapportenvolgenhieronder:
Oostenrijk.Hierheeftmenzeer-veelbelangstelling-voor
maisalsgroenvoeder.Hybridenvannenhetdaarbijinopbrengst
aangroenemassavandelandrassen'(evenalsingraanopbrengst),
maardelaatstenhebbeneenbeteresamenstelling:meereiwiten
suiker,minderruwvezel.
België.DehybridenvandeAmerikaansefirmaUnitedHybrid
Growersverdroegendevoorjaarskoude slecht-en
rijptendaardoor
laat.Deachterstandwerd dusnietingehaald, :
BeterwarenWisconsin 240enNodak3OI.Zeergoedblaken
tezijndekweekproductenvandeC.I.V.-(kweekbedrijfteUtter,sum).Er isve.e3,belangstellingvoorGóudster-o.a.
Spanje.Heeftbelangstelling vooryroegerassen.Insommi.gestrekenmoetmen1dezegebruiken,om,voorhetbeginvande
droogtevoldoende rijpingtehebben."
Frankrijk,Hetnoordenkent-ongeveer'dezelfdeproblemenals
•Nederland'.Hetcultuuronderzoek,-,b.v..inzakestandruimte enzaaitijd,komtongeveertotdezelfdeconclusies..
DekweekproductenvandeC.1^V« sloegeninVersailleseen
uitstekend figuur,"ErisveelbêTangstellingvoor,
.G-r
oot-Brit
tanhle'.Menzietnogweinigmogelijkhedenvoor
maisverbouwvoorgraanproductie,veeldaarentegenvoorgebruik
alsgroenvoeder-ensilage-gewas.ErIsbelangstellingvoorde
Nederlandsekweekproducten,mitsdezemaarvroegrijpenenvlot
opkomeninhetvoorjaar,
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Ineenkorte slotbesprekingwerddoordePortugesedelegatiemeegedeeld,datdePortugeseregeringhetcongresvoor1953
uitnodigt.Ditwerdalgemeentoegejuicht.Alsgeschiktstedata
werden10-14Februarigenoemd.
Verderbleekvanvelezijdenwaardering tebestaanvoorde
wijze,waaropdezecongressenzichontwikkelen.Prof,Alabouvette
drongaanopvroegerbekendmakenvandetebesprekenonderwerpen.Daaromdrongdevoorzittereropaan,datmenzijnwensen
indezenaanhetsecretariaatzalopgeven,zodradezevastevorm
hebbenaangenomen.
Tenslottewerd doorProf.Tavcarmeegedeeld,datdeJoegoslavischeregering erprijsopzalstellenomin1954alsgast'vrouwoptetreden.
DEBETEKENISENDEORGANISATIEVANDEHYB.RIDE-MAISCONGRESSEN
Inenkelepuntensamengevatisdebetekenisvandezecongressendevolgende.
1,Hetpersoonlijkcontact.Deervaringleert,datverzoekenom
inlichtingenenveredelingsmateriaale,d.vluggerenserieuzer
wordenbehandeldnaarmatemendevraagstellerbeterkent.Bovendienwordtineengedachtenwisselingvaakduidelijk,watzonder
persoonlijkcontact nietofveeltelaatdeaandachttrekt,
2,Inderdaad blijkendezecongressenthansteleidentoteenuitwisselingvangegevensenmateriaal,toteensamenwerkinginde
beproevingvaneikaarskweekprocluctenentoteenopenhartigebesprekingvangemeenschappelijkeproblemen,zoalsde"cornconferences'1,indeVerenigdeStaten.Daarismenervanovertuigd,dat
inhoofdzaak dezesamenwerking oorzaakisvandesnelleenzegenrijke ontwikkelingvandehybride-maisverbouwindeV.S.Het
lijdtgeentwijfel,datookinEuropadezeontwikkelingdankzij
decongressenendedaaruitvoortvloeiende samenwerkingbespoedigdenvangroterwaarde zalworden,
3,Ookinruimerezindanalleendemaisveredeling en-cultuur
kanersomseennuttigeinvloedvanuitgaan,b.v,debij
het
onderwerp ''Uniformkeuringsreglement voorEuropa1'behandelde
aandrang omtotinternationalesamenwerking opkeuringsgebiedte
komen.
Vooralditwerkiseengeregeldevoortzettingvandecongressennoodzakelijk.Eenjaarlijkse samenkomstmoetdanverre
devoorkeurgenietenbovenontmoetingenmetlangereintervallen.
Deorganisatie doorE.A.0.verdientsïchtslof.Eriseen
secretariaat,datideeënopvangtendoorgeeft eneenstuwkracht,
diezorgt,datdezaak-nietdoodloopt.VerderzorgtE.A.O.,dat
devoorbereidingenvoordecongressengoedlopenendecongressenzelfgenotuleerdworden,Ookgeschiedtdezeertewaarderen
medewerkingvanDrJenkins ofdiensplaatsvervangerinE,A.0,verband.
Hetsysteem,datelklandopzijnbeurthetcongresontvangt,lijkt,naardepaaropgedane ervaringen,uitstekend.Ook
Nederlandzal,onsinziens,hierbijzijnbeurtmoetenvervullen.
Tenslottekan opgemerktworden,datoverhetalgemeendezelfdemensensteedsweeropdezecongressenverschijnen.Hoewelditnatuurlijknooittoteensleurmagleiden,blijktwel
duidelijk,dathetonderlingvertrouwenenbegrijpenerinhoge
mate doorbevorderdwordt.Erontstaat opdezewijze eenband.
Vooreenkleinlandiseroverigens,doorgebrekaanmeerspecialisten,ookmoeilijkveranderingintebrengen.
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