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VOORWOORD

Van hetvoorrecht om op deze plaats alien te danken, die op enigerlei wijze mee
hebben gewerkt aan mijn vorming en in het bijzonder aan het tot stand komen van
dit proefschrift, maak ik gaarne gebruik.
Dat U, Hooggeleerde DORST steeds zoveel belangstelling hebt gehad voor mijn
werk, heeft mij bijzonder getroffen. Dank zij de grote mate van vrijheid, welke U
mij steeds heeft gelaten, is mij de mogelijkheid geboden om op een zeer breed terrein
kennis te nemen van velealgemene problemen.
Dat U zoveel tijd hebt willen vrijmaken voor de bestudering van het materiaal,
dat dienst heeft gedaan bij de samenstelling van het proefschrift, stemt tot grote
dankbaarheid. DankzijUw scherpe critiek, iseen opzet tot stand gekomen welke ten
opzichte van de oorspronkelijke gedachte een bdangrijke vooruitgang is. Ik hoop,
dat ik in de toekomst het vertrouwen dat U in mij bij mijn gehele werk hebt gesteld,
niet zal beschamen.
Hooggeleerde OORT, UW critiek gaf aanleiding tot enkele verbeteringen. Het resistentie-onderzoek brengt mij zeer veel op Uw terrein en het stemt tot voldoening dat
onder Uw leiding thans een onderzoek wordt uitgevoerd, waarvan deresultaten voor
de lupineveredeling van grote waarde kunnen worden.
Hooggeleerde PRAKKEN, voor Uwbelangstelling en critiek ben ik U zeer dankbaar.
De veredeling van lupine, waar zovele eigenschappen, ook blijkens mijn onderzoek
schoolvoorbeelden voor Mendelsplitsingen opleveren, is tevens voor de genetica van
betekenis.
Weledelgestrenge VEENSTRA, UW medewerking heeft in zeer vele opzichten de uitvoering van het onderzoek gemakkelijker gemaakt. Uw belangstelling voor - en
practisch inzicht in - de lupineveredeling zijn door mij zeer op prijs gesteld.
Zeergeleerde DE HAAN, UW morele en daadwerkelijke steun is voor mij van grote
waarde geweest. Dat U bij de critiek op inhoud en stijl van mijn werkstuk ook weer
Uw mening hebt gegeven, sprak voor U zo vanzelf, dat U mijn dank hiervoor misschien bijna niet op zijn plaats vindt.
Dat U zeergeleerde FERWERDA en TOXOPEUS, UW mening over verschillende onderdelen van mijn onderzoek hebt willen geven, was eveneens een aanleiding tot verbetering.
Je vriendelijke, maar daarom niet minder ongezouten critiek, weledelgestrenge
SIEBEN,isdoor mij bijzonder opprijs gesteld.Ik hoop ook indetoekomst hiervan nog
vaak te kunnen profiteren.
Bij het onderzoek naar de resistentietegen verwelkingsziekte heeft desteunvan U,
zeergeleerde GOOSSENSen 'sJACOB, weledelgestrenge HUBBELING en waarde SAALTINK
bijgedragen tot het verkrijgen van een beter inzicht in deze lastige materie.
Mijn collega's bij de particuliere kweekbedrijven, in het bijzonder U, weledelgestrenge ESCHAUZIER en geachte Heer KOK, hebben mij steeds degelegenheid geboden
om kennis te nemen van hun ideeen, terwijl ook bij de veldwaarnemingen door mij
waardevolle inlichtingen zijn verkregen.
VII

Voor de belangrijke financiele steun van het BESTUUR VAN DE STICHTING VOOR
PLANTENVEREDELING (S.V.P.) bij het verschijnen van dit proefschrift ben ik zeer
erkentelijk.
Veel dank ben ik verschuldigd aan Mejuffrouw HEINSIUS en de Heer UILENBURG
voor hetgeen zij bij decorrectie en devertaling hebben gedaan.
DeFirmaH. VEENMAN &ZONENdank ikvoordegoedeverzorgingvanhet drukken
vanhet proefschrift.
Tenslotte kom ik aan de te vaak vergeten groep van mijn eigen medewerkers; in
dezejaren hebben vooral de Dames LANSen DEVRIES, en de Heren BAARS, HERINGA,
JOCHEMSEN en VAN DE WEG, veelwerk verzet. In de meestegevallen zijnjullie „medeontdekkers" geweest van datgene, dat in deze publicatie wordt beschreven. Ik hoop
dat het ook voorjullie een voldoening is, dat je in het vermelde cijfermateriaal veel
vanje eigen werk zult terugvinden.
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HOOFDSTUK I

ALGEMENE INLEIDING

De gele lupine (Lupinus luteus)behoort tot de allerjongste landbouwgewassen.
Voor 1840wordt van gele lupine alleen melding gemaakt als een in het wild voorkomendeplant, alsonkruid enalssiergewas.
Omstreeks 1840echterleerdemendewaardevandeplantkennenalsgroenbemester
voor de schrale zandgronden; deuitdrukking „das Gold der Wuste" doet uitkomen
dat haar betekenishoogwerd aangeslagen.
Aanvankelijk had men van deze eiwitrijke en weinig eisende plant ook hoge verwachtingenalsvoedergewas,maaralspoedigbleekdatzevoorditdoelniet bruikbaar
was,alsgevolgvandeaanwezigheidvangiftige stoffen.
In 1928vond VON SENGBUSCH (32)enkeleexemplaren diezeerarmwarenaandeze
giftige alcaloiden .Hiermede werd degrondslag gelegd vooreennieuwvoedergewas,
dat onder de naam „Suszlupine" in Duitsland en ook in veleandere landen grote
belangstelling ondervond.
InhetbeginisditnieuwelandbouwgewasinNederlandalszoetelupineindehandel
gebracht, doch later isdezeaanduiding op voorstel van FRANCK (4)vervangen door
voederlupine.Ter onderscheidingishetna 1928gebruikelijk omvoordealcaloidrijke
vormen denaam bitterelupinetekiezen.
Aan de veredeling van de bittere lupine werd aanvankelijk zeer weinig aandacht
besteed; het gewas werd benut als groenbemester en dus zonder te oogsten ondergeploegd. Bepaling van de opbrengst of van de kwaliteit werd weinig verricht. De
zaadteelt werd zonder veel belangstelling uitgeoefend; men had het gewas nodig in
de vruchtwisseling, de prijs van het zaad was laag, zodat ook van de zijde van de
zaadtelers geen stimulans voor deveredeling uitging.
Toendelupinehaarintrededeedalsvoedergewas,ontstond eengeheelnieuwetoestand. De overgang van groenbemester tot voedergewas betekende, dat de grootte
en de hoedanigheid van de oogst factoren waren geworden, waaraan grote waarde
werdgeheeht.
Dewaardevanditnieuwegewaswerdhogeraangeslagen,zodat opallerleiondeugden, welke ook in de bittere lupine bestonden, werd gelet. Bovendien werd op die
bedrijven, waar menmetdevoederlupinegunstigeervaringen had opgedaan, dikwijls
teweinigaandacht aan devruchtwisseling besteed; hierdoor kreeghet gewas opvele
plaatsen telijden vanenkeleziekten,welkesomsinzoernstigemate optraden dat de
teelt geheel of gedeeltelijk mislukte.
Daar rechtstreekse bestrijding van deze kwalen niet bekend is of economisch niet
verantwoord, is het duidelijk dat de plantenveredeling een belangrijke bijdrage zal
kunnenleverenomhetgevaaraftewenden.
Ommisverstand tevoorkomen zij hierreedsvermeld, dat met het verschijnen van
devoederlupine de bittere lupinenietvanhettoneelisverdwenen. Opplaatsenwaar
wildschade voorkomt, wordt voor groenbemesting bij voorkeur bittere lupine verbouwd, daar voederlupine door het wild zeer gaarne wordtgegeten.Ookinandere
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opzichten is de bittere lupine nog van betekenis; voor de veredeling van de voederlupineiszij onmisbaar.
Toen ik in 1947deopdracht ontving onderzoek teverrichten op het gebied van de
lupineveredeling, betekende dit een voortzetting en uitbreiding van een als student
uitgevoerde studie. Deeerstetaak wasmij op dehoogte te stellen van deteelt en het
inNederland aanwezigemateriaal. InNederland wasdoor het veredelingsbedrijf van
het CENTRAAL BUREAU en de landbouwer VOSSEN, enige aandacht aan de veredeling
besteed.
Hetbleekalspoedig,dateenbelangrijk deel\an hettoekomstigeonderzoekgericht
zoumoetenworden ophetelimineren vandeverschillendeongunstigefactoren welke
een uitbreiding van deteelt in dewegstonden. Van het begin af iser naar gestreefd,
wegen te vinden voor het winnen van betere rassen voor de practijk. Tussen verschillendeparticulierekweekbedrijven endeStichtingvoorPlantenveredeling(S.V.P.)
is een samenwerking tot stand gekomen; de S.V.P. geeft hierbij kweekmateriaal af
enkan ook anderszins steunverlenen,wanneerhieraanbehoefte bestaat.
Mijn taak werd hoofdzakelijk het uitwerken van nieuwe kweekmethoden, het verzamelen en bestuderen van geniteurs, en het maken van kruisingspopulaties. Dit
bracht meedat bijhet onderzoek, alnaar het betrokken vraagstuk, problemen ophet
gebied van dephysiologie, degenetica en dephytopathologie in het gedingkwamen.
Steeds moest hierbij in het oog worden gehouden dat het geheel echter gaat om de
synthese,dat het m.a.w.nietaltijd nodigiselkvan dezeproblemen volledigteanalyseren entot een oplossing tebrengen.Wanneer eenvraagstuk van kwekersstandpunt
uit gezien bevredigend isopgelost, zal in velegevallen nog een taak overblijven voor
b.v. een geneticus of een phytopatholoog. Dank zij het veredelingswerk zijn reeds
thans problemen voor de dag gekomen, welke in andere takken van het landbouwkundig onderzoek aanleidinghebben gegeven tot eendieper gaande bestudering.
Voor een goed begrip van het volgende moge een korte uiteenzetting gegeven
worden over degekozen opzet.
Dealcaloi'dvrijheid staat bijdevoederlupine uiteraard opdevoorgrond. Dit begrip
isechter betrekkelijk, daar zoalszalworden besproken er nog spoortjes van dealcaloi'denvoorkomen,terwijl tevensbleekdataangegevenmoetworden,hoekanworden
voorkomen dat bittere zaden of planten in voederlupinerassen op kunnen treden.
Verder is duidelijk gebleken dat de volgende eigenschappen ernstige belemmeringen
vormen voor de teelt:
1. Devatbaarheid voorverschillendeziekten.
2. Detragejeugdontwikkeling.
3. Het gemakkelijk afbreken en openspringen van depeulen.
4. Het gemakkelijk hardschalig worden van dezaden.
5. De sterke beharing van depeulen.
Ik moet hierbij opmerken dat het gemakkelijk afbreken van depeulen een ernstig
bezwaarkanzijn. Deselectieopdezeeigenschap,diedoor deinNederland heersende
klimatologische omstandigheden, zeer moeilijk wordt gemaakt, is door mij tot dusverre nog niet ter hand genomen.
Behalveaan dezojuist genoemdetekortkomingen, dient ook aan devolgendepunten groteaandacht geschonken teworden.

a. Grotereproductievandegroenemassavoor degroenvoederwinning.
b. Grotereproductieaanzaad,gepaardgaandemeteenvroege,uniforme rijping.
. Volledigheidshalve zij hier nog opgemerkt, dat Duitsland tot voor kort het enige
land was,waar op grote schaal aan deveredelingvan delupine werd gewerkt.Zoals
nader zal worden uiteengezet, zijn een aantal onderzoekers er in geslaagd om een of
enkelevan dereedsgenoemde ongewenste eigenschappen teverbeteren of te elimineren.
Afgezien van alle waardering moet echter worden vastgesteld, dat te weinig is
gedaan om de nieuw verkregen eigenschappen te combineren tot zeer productieve
practijkrassen. Het isvooral hierom, dat deNederlandse kweker eenbijzondere taak
te vervullen heeft; van de aanvang af is het opbrengend vermogen nimmer uit het
oogverloren.
Ongetwijfeld moeten bij dit jonge, veelbelovende voedergewas nog vele kwalen
worden overwonnen. Gezien echter deverkregen resultaten bij het veredelingsonderzoek, kan detoekomst meteenzeker optimismeworden tegemoetgezien.

HOOFDSTUK II

DE ALCALOIDVRIJHEID
INLEIDING

In deeerstejaren na deverbreidingvan de gelelupinewerd het gewasbehalveals
groenbemester ook nog wel gebruikt als schapenvoer. Toen er echter een ernstige
ziekte onder de schapen uitbrak, waarvoor delupine verantwoordelijk werd gesteld,
was daarmede ook de betekenis voor de veevoeding verdwenen. Of de alcaloi'den
sparteine en lupinine als zodanig de oorzaak waren van dezeziekte (lupinose) is nog
niet uitgemaakt. Toch is dit probleem nog steeds van belang, omdat het meermalen
voorkomt dat in de voederlupine bittere lupine wordt aangetroffen, indien geen of
onvoldoendecontroleophetzaaizaadwordtuitgeoefend. Datbijgebruikvanvoederlupine de lupinose niet meer is opgetreden, toont aan dat de reeds genoemde alcaloidenvangrotebetekeniszijn.
Van het begin van deze eeuw af hebben ROEMER (21), WITTMACK, FRUWIRTH,
PRJANISCHNIKOW en BAUR (geciteerd VON SENGBUSCH 32) zich bezig gehouden met
devraag of het mogelijk zouzijn alcaloidvrije ofalcaloidarmevormenvanlupine te
kweken. ROEMER en PRJANISCHNIKOW hebben daadwerkelijk getracht dergelijke
vormen te vinden. Door het ontbreken van methoden waarmee grote aantallen
afzonderlijke individuen kondenworden onderzocht, misluktenhunpogingen.
In 1925vestigde BAUR er deaandacht op,dat op grond van detheorievan dehomologereeksenvan VAVILOV (37)verwacht mochtworden dat in lupine alcaloidvrije
vormen voor zouden komen. Hij baseerde zich hierbij op de alcaloi'dvrijheid van
erwten en bonen; hij meende dat het vinden van alcaloidvrije vormen slechts een
kwestiewasvanhetgebruik vanjuiste methoden.
Hoewel de feiten BAUR in het gelijk gesteld hebben, iszijn theoretische beschouwingaanvechtbaar. DewildevormenvanPisumsativum en Viciafabazijn evenalsde
cultuurvormen alcaloidvrij. Er is hier dus geen sprake van variatie in de zin zoals
VAVILOV bedoelde. Omgekeerd kan echter thans de redenering worden toegepast:
bijlupineisdevariatiealcaloi'dhoudend-alcaloidvrijgevonden, dusishet waarschijnlijk dat ook bij de andere vlinderbloemigen deze variatie bestaat. Het zoeken naar
alcaloldhoudendetypen isechter niet van practisch belang.
HET VINDEN VAN ALCALOIDVRUHEID

Naar aanleiding van de ideeen van BAUR begon VON SENGBUSCH in 1927met het
zoeken naar alcaloidvrije vormen bij gele, blauwe en witte lupine. Aanvankelijk
trachtte VON SENGBUSCH, door dealcaloiden bij konijnen in te spuiten, een maatstaf
tevindenvoorhetalcaloi'dgehaltevanafzonderlijke planten.Dezepogingenmislukten,
omdat debetrouwbaarheid te wensen overliet; bovendien wasde methode te tijdrovend.
VON SENGBUSCH (32)maaktehierna gebruik vanverschillende reagentia opalcaloiden. Hij vond met behulp van een oplossing van KHgJ2 in de loop van de winter
1927-1928 in zaden van afzonderlijk geoogste planten reeds een aantal welke een

geringere hoeveelheid alcaloiden bevatten dan het gemiddelde van gele lupine. Met
deze gunstige typen als vergelijkingsobject werd de methode verbeterd en geschikt
gemaakt voor onderzoek van groene delen van de plant. Hierbij werd een blad gedurende een half uur gekookt en daarna behandeld met een oplossing van KHgJ2.
Indien geen neerslag werd gevormd, heeft men aangenomen dat geen alcaloiden
aanwezigwaren.
In dezomervan 1928werden op dezewijze na onderzoek van ± 750.000planten,
3 alcaloidvrije planten van gele lupine gevonden. Naar de veldnummering zijn deze
plantenbekendals8,80,en102.
Alle planten welke na zelfbevruchting uit deze drie werden verkregen, waren
eveneensvrijvanalcaloiden;metdestammen 8,80en 102 is het gewas voederlupine
ontstaan.
Toendealcaloidvrijevormengevondenwaren,werdendemethodenvoorqualitatief
onderzoekverbeterd.
Voor zaadonderzoek passen wij thans de methode van WUTTKE (40) toe. Hierbij
wordteenteonderzoeken monsterineenkaasdoek-oflinnenzakje gedurende 1| uur
in water gekookt. Na afkoeling wordt het monster gedurende 1 minuut in een 0,5%
JJK-oplossing gedompeld. Bittere zaden worden hierbij roodbruin, de alcaloidvrije
worden geel tot lichtbruin. Voor onderzoek van enkele zaden passen wij een snijmethode van WUTTKE toe: een zaad wordt dwars door gesneden, de beide helften
worden in een 0,5%JJK-oplossing gedompeld. Na 1minuut worden de helften in
koud water gebracht. Bij bittere zaden zijn de zaadlobben op de snijvlakken bruin
gekleurd.
Voor het onderzoek teveldewordt eenmethodevan SCHWARZE(25)gebruikt.Een
blad metbladsteelwordt zovandeStengelgescheurd dat eendoorzichtigvliesvande
buitenstecellagen van deStengelwordt meegenomen. Dit vliesachtige gedeeltewordt
enkele seconden in een0,5%JJK-oplossing gehouden; bij een bittere plant ontstaat
eenbruinekleurvanhetvlies.Metdezemethodeisvlugenbetrouwbaar tewerken.
DE ERFELIJKHEIDVANDEALCALOIDVRIJHEID

Uit het door HACKBARTH en VON SENGBUSCH (9) uitgevoerde kruisingsonderzoek
bleek dat de Fx van de kruising van elk der stammen met de bittere lupine bittere
planten oplevert; de F 2 splits!zich in een verhouding 3 bitter : 1alcaloidvrij. De
kruisingen 8X80, 8X102 en 80x 102 en de reciproken leveren eveneens bittere
Fi's.IndeF2'sneemtmeneensplitsing,ineenverhoudingvan9bitter :7alcaloidvrij,
waar. De alcaloIdvrijheid blijkt bij dedrie stammen telkens op de aanwezigheid van
een andere recessieve erffactor te berusten. HACKBARTH en VON SENGBUSCH hebben
dezegenenalsvolgtaangeduid:
stam 8:dulcis (d)
stam 80: amoenus(d)
stam 102:liber (1)

Debitterelupinewordtdangekarakteriseerd door DDAALL,stam8door ddAALL,
stam 80door DDaaLL en stam 102door DDAA11.Als voorbeeld van de mogelijkhedenbijeenkruisingvolgthet schemavandeF2vandekruising stam 8 x stam80.
(Gemakshalve wordt het gemeenschappelijke genenpaar LL buiten beschouwing gelaten).

ddAA X DDaa
F 1 DdAa

F2
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DDAa
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DdAa

DDAa
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Ddaa

DdAA
DdAa
ddAA
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DdAa
Ddaa
ddAa
ddaa

De vet gedrukte typen zijn alcaloidvrij; hierbij neemt het genotype ddaa eenbijzondereplaatsin.
DE ALCALOIDENINVOEDERLUPINE

Er istot dusverresteedsgesproken van alcaloidvrijheid, hoewel dit in absolutezin
nietjuistis.Indedriestammenkomennogspoortjes alcaloidenvoor.VONSENGBUSCH
(32)heeft dezegehaltenbepaaldensteldevoordetermalcaloidvrij zotekiezendatde
driestammen binnen denormvielen.
VON SENGBUSCHvermeldtalsgehalten:
stam 8 (d):0.0247%
stam 80 (a):0,0111%
stam 102(1): 0,0072%
bitter
:1,1486%

Het bij het gen d behorende gehalte is nog zo hoog, dat voor de mens een licht
bittere smaak waarneembaar is. VON SENGBUSCH (31) heeft gezocht naar absoluut
alcaloi'dvrije vormen. Met behulp van een scherpe qualitatieve reactie (KLAWITTER
en VON SENGBUSCH 14) is het mogelijk verschillen tussen de planten welke worden
gesymboliseerd door de genen dd, aa en 11 aan te tonen. Bij deze methode worden
5zaden - afkomstig van een plant - in eenreageerbuiswaarin 3ccwater, gedurende
2uurgekookt.Deverdampingvanhetwaterwordtzoveelmogelijk tegengegaan.Na
afkoeling worden enkele druppels van een 1% JJK-oplossing toegevoegd; hierbij
vertonen deddAALLtypen eenbruinetroebeling.Wordt daarna gedruppeld meteen
2%JJK-oplossing, dan verschijnt bij de meesteDDaaLL typen een zwakke troebeling.VrijwelalleDDAA11zadenblijven ookbijdezebehandelingnoghelder.Opdeze
wijzeisVON SENGBUSCH(pers.med.)eringeslaagd indeF2vandekruising ddAA x
DDaa, het type ddaa aan te tonen. Deze genencombinatie vertoonde geen troebelingenenbezitklaarblijkelijk nogminderalcaloidendandevormDDaa.Doormiddel
van terugkruisingen met beide ouders werd aangetoond, dat de gevonden planten
inderdaad door ddaa kunnen worden gesymboliseerd.
Hoewelmijnervaringenindezelfderichtingwijzen,blijkendusdanigeschommelingen
optetreden, datcontrolevandenakomelingschappen noodzakelijk isomdedubbelrecessievevormen tevinden.Dezemoeilijkheid doetzichinnogsterker matevoor bij
het eveneens verkregen typeaall, waarin mogelijk een noglager gehalte aanwezigis.
Hetbewijshiertoekantotdusverrenietgeleverdworden,daarergeenreactiemethoden
bekend zijn, waarmee dergelijke minimale gehalten onderscheiden kunnen worden.
Aangenomen wordt dat zowel de ddaa- als deaall-en ddll-vorm voor demensgeen
nadelige gevolgen heeft of tegenzin opwekt.

VORMING VANALCALOIDEN

Een bijzonderheid, waarmede bij het onderzoek op het gehalte aan alcaloiden
rekening moet worden gehouden is de omstandigheid dat de alcaloidvorming in het
zaad correspondeert met het genotype van de moederplant; het genotype van het
embryo komt hierin dus niet tot uiting.Zaad dat heterozygoot isreageert altijd alsde
moederplant m.a.w. het kruisingszaad van alcaloidvrij x alcaloidhoudend is dus
alcaloidvrij. Eerst tijdens de groei van de jonge plant komt het genotype alcaloi'dhoudend tot uiting. Omgekeerd echter zal een gedeelte van het zaad afkomstig van
dergelijke bittere F^planten in de F 2 alcaloidvrije planten opleveren.
ANDERE GENEN VOOR ALCALOIDVRIJHEID

Na hetvindenvan deeerstealcaloidvrije stammen zijn pogingen gedaan nogandere
genen voor alcaloidvrijheid te vinden.
In Rusland is op initiatief van VAVILOV door IVANOV (12) en medewerkers, onafhankelijk van het Duitse onderzoek, gezocht naar alcaloidvrije vormen. Daar de
Duitse methoden voor alcaloidonderzoek door VON SENGBUSCH eerst in 1942(!) zijn
gepubliceerd, waren de Russische onderzoekers gedwongen zelf methoden te vinden.
IVANOV (13) slaagde hierin; zijn methode, welke ook door ons nog wel wordt toegepast, is de volgende: van een zaad worden enkele schijfjes afgesneden en in een
horlogeglas met een JJK-oplossing behandeld. De vorming van een troebeling toont
de aanwezigheid van alcaloiden aan. Door het zaad zo te snijden dat de kiem niet
beschadigdwordt,kanderestvanhetzaadvooruitzaaigebruiktworden.FEDOTOV(13)
ontdekte met behulp van deze methode een aantal alcaloidarme of -vrije vormen.
Volgens HACKBARTH en TROLL (10)isin Rusland minstens een nieuwe erffactor voor
alcaloidvrijheid gevonden.
VON SENGBUSCH (29) vond in 1936elf nieuwe alcaloidvrije planten, doch heeft niet
meer na kunnen gaan of deze berusten op dereedsgenoemde genen, dan welof hier
andere genen aanwezig waren. HACKBARTH en TROLL(11)onderwierpen dezenieuwe
typen aan een genetische analyse en constateerden dat alleen degenen d en a voorkwamen. Hun veronderstellingdat dus de stammen 8en80alsvermengingzijn teruggevonden, behoeft echternietjuistte zijn.
In 1948 en 1949 werd door mij op Schouwen gezocht naar nieuwe vormen. Het
gewas was afkomstig van zaad dat tijdens de wereldoorlog van 1914-1918 uit Duitsland werd ingevoerd en sindsdien op Schouwen is nageteeld. De invoer in Nederland
is dus gebeurd voor het onderzoek van VON SENGBUSCH. In totaal werden 300.000
planten onderzocht en 19 hiervan bleken alcaloidvrij te zijn. Daarvan wordt in 17
planten de alcaloidvrijheid door het gen d bepaald. In de 18e plant is het gen
met zekerheid niet d of 1,terwijl nog moet worden uitgemaakt of het al of niet a is.
Van een der 19planten, aangeduid als V 351 kon worden aangetoond, dat geen der
driebekendegeneninhet spelis.Zowelbijkruising metd, alsmetaen1leverdeV351
een bittere F x op. Hierbij was de F x van de kruising V 351 x d slechts zwak bitter,
zoalsbleek uit het onderzoek met de op pag. 5genoemde methoden.
Als de alcaloidvrijheid van V 351 op een nog onbekende erifactor berust, zouden
webijkruisingenvanV351metd,aen 1 typenindeF 2eensplitsing alcaloidhoudend:
alcaloidvrij van 9:7 verwachten. In tabel 1zijn voor deze kruisingen de gevonden en
verwachte splitsingsgetallen gegeven.

TABEL I.SPLITSINGSVERHOUDINGEN IN DE F 2 VAN KRUISINGEN VAN RESP.

dulcis,

amoenus EN liber ENV351
TABLE 1.Segregationratio's intheF2of crossesofdulcis,amoenus,liberand V351

V 351 X dulcis . .
V 351 X amoenus .
V 351 X liber . .

Ale. houdend
Bitter

Ale.vrij
Sweet

Berekend op grond
van deverwachting
9 :7
Basedon expectation
9 :7

37
97
58

38
81
56

42 :33
100:78
64:50

Evenalsinde Fv zijn de planten in de F2 van de kruising V 351 x dulcis,slechts
zwak alcaloidhoudend; daar bij de qualitatieve veldmethode de verschillen in het
alcaloidgehalte niet nauwkeurigzijn aan tetonen,zal onderzoek op grote schaal van
hetzaadvan F 2planten naderebetrouwbareuitkomstenkunnengeven.
Wanneer menindetoekomstvoortwilgaanmethetzoekennaarnieuwegenen,zal
reeds thans een begin gemaakt moeten worden met een zorgvuldigeinstandhouding
van bittere landrassen. Door detoenemingvan deoppervlakte bezaaid metalcaloidvrije lupine is het areaal bezaaid met bittere lupine sterk ingekrompen. Tengevolge
hiervanishetgevaaraanwezigdatvermengingmetvoederlupine optreedt,terwijl ook
rekening moet worden gehouden met spontane kruisbevruchting (zie pag. 31).
Hoewelditgevaarbijdewildeherkomstenmindersterkaanwezigis,moetook hierbij
rekening gehouden worden met de mogelijkheid van een dergelijke vermenging en
bastaardering.
Op zichzelf heeft vermenging of bastaardering op het ontstaan van alcaloidvrije
planten door mutatie,uiteraard geeninvloed. Bijeenpogingomdergelijke mutanten
tevinden, stijgtechterdekansdat mendereedsbekendegeneninsteedsgroter getale
vindt. Naarmate langer wordt gewacht met het verzamelen en instandhouden van
wildeherkomsten enlandrassen, wordthet onderzoek moeilijker.
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HOOFDSTUK III

RESISTENTIE TEGEN VERSCHILLENDE ZIEKTEN
A. ALGEMEEN

Zoalsbij ieder cultuurgewaskomen ook bij gelelupineverschillendeziekten voor.
Eerst na de verbreiding van de voederlupine is men hieraan meer aandacht gaan
schenken. Als gevolg hiervan is in verschillende opzichten de kennis omtrent de
ziekteverwekkers noggering.
Deindepractijk veelvuldigvoorkomende ernstigeziekten zijn:
1. Meeldauw
)
- ,
,.
,
„
.
.
,
.
)
veroorzaakt
door
schimmels
0 T7
2. Verwelkingsziekte j
3. Mozaiekziekte
veroorzaaktdooreenvirus
Een doeltreffende bestrijding op grote schaal is bij de genoemde schimmelziekten
nietbekend.Bijmeeldauwenverwelkingsziekteismendusaangewezen ophetzoeken
naar resistentevormen.
Hoewel men bij de mozaiekziekte door selectie te velde en de uitzaai van gezond
zaaizaaddeschadezeerkanbeperken,blijkt ookhierdewenselijkheid vanhetzoeken
naarresistentevormen.
Reedsvan het begin afvan hetveredelingsonderzoek bijdeS.V.P.,hebik geregeld
gezochtnaarresistentetypen.Uithetnavolgendekanblijken,datditzoekennutteloos
zouzijngeweest,wanneernietopgroteschaaluitheemsmateriaalgebruikthadkunnen
worden.
B. RESISTENTIE TEGEN MEELDAUW-AANTASUNG
INLEIDING

AantastingdoorErysiphepolygoniD.C.,degewonemeeldauw,komtbijgelelupine
veelvuldigvoor.
Ophet veld ontstaan somsinhet beginvan Juli,meestal echterlater, witte vlekjes
opdebovenstebladerenvandelupineplanten. Dezevlekjes bestaan uithetmycelium
vandeschimmelErysiphepolygoniD.C.Na deeersteverschijnselen breidt deaantasting zich zeer snel uit, zodat een plant geheel bedekt kan zijn met een witgrijze laag
mycelium. Deaantastingisoppervlakkig, d.w.z.het schimmelweefsel dringt nietdiep
in de bladeren door; desondanks kan sterke aantasting het afsterven van de plant
veroorzaken. Bijjonge planten komt dit veelvuldigvoor. In minder ernstigegevallen
groeit de plant slecht en heeft de aantasting alleen een daling van de opbrengst ten
gevolge.
Een zonnige periode na veelvuldige regenval schijnt gunstig te zijn voor het optreden en deverspreiding van deziekte. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat het
ontwikkelingsstadium vaninvloedisopdeaantasting;jongeplantenmet3-5 blaadjes
wordenevenzeeraangetastalsplantenmetbijnarijpepeulen.
Kunstmatige besmetting blijkt bij het onderzoek in verwarmde kassen nietnodig.
Degelijkmatigheid vandeaantastingwordtwelbevorderd door deaanwezigheid van
reedsaangetasteindividuen.

Op het veld wordt het optreden van meeldauvv in de hand gewerkt door op regelmatige afstanden potten met aangetaste planten, welke door opkweken in een verwarmde kas gemakkelijk zijn te verkrijgen, te plaatsen. Wanneer de weersomstandigheden niet gunstigzijn, slaagt dezekunstmatigebesmetting slechteniseen veldonderzoek op grote schaal practisch niet uitvoerbaar.
HET RESISTENTIEONDERZOEK
VON SENGBUSCH (32) vestigde reeds de aandacht op de noodzaak te zoeken naar

resistente vormen.
Voor het eerst wordt melding gemaakt van resistentie tegen meeldauw in gele
lupine door KLINKOWSKI (16). Hij verzamelde in Portugal, Spanje en Noord-Afrika
wilde herkomsten. Een der Portugese herkomsten bleek resistentie tegen meeldauw
te bezitten. Hij deelt mede, dat de erfelijkheid van de resistentie gecompliceerd is.
TROLL(35)werktemet hetmateriaal van KLINKOWSKI entrachtte tevergeefs resistente
voederlupine typen te verkrijgen. Ondanks het onderzoek van een groot aantal kruisingspopulaties, was het volgens TROLL niet gelukt alcaloi'dvrije meeldauwresistente
planten te vinden. TROLL deelde mede - in tegenstelling tot KLINKOWSKI - dat de
resistentie alleen voorkomt in jonge planten. In 1952 vermeldt TROLL (36) in een
publicatie over virusziekten, het bestaan van alcaloidvrije meeldauwresistente stammen,echterzonder nadere bijzonderheden.
In 1951 werd door mij op een in het voorjaar bij Renesse uitgezaaid proefveld
geconstateerd, dat ondanks een vrijwel volledige aantasting van het gewas, alle lijnen
uit de Spaanse wilde herkomst W.H. 20gezond waren gebleven.
In 1952 zijn in de kas een groot aantal planten van Neven lupine in potten opgekweekt; alle planten werden aangetast door meeldauw. Deze potten zijn in Juni
regelmatigoverhetproefveld inWageningenverdeeld.In hetbeginvanJulibegoneen
meeldauwaantasting, welkeomstreeks 15 Juli gelijkmatig over het veldverspreid was.
Degrijze kleurvan hetveldvielvanverreop.
Alle lijnen uit W.H. 20en alle F^s waarin W.H. 20als een der ouders voorkwam,
bleken vrijvan meeldauw tezijn (foto 1).InF2'svankruisingenwaarinW.H.20voorkomt en in de terugkruisingen (vatbaar x W.H. 20) Xvatbaar, traden splitsingen
t.a.v. de meeldauwaantasting op.
Van deoverigenummers van hetzelfde veld waren alleplanten aangetast.
DE OVERERVING VAN DE RESISTENTIE

De tellingen op het veld gaven duidelijk aanwijzingen voor het bestaan van monofactoriele overerving van de resistentie (tabel 2en foto 2).
De overeenkomst met een 3 vrij:1aangetast splitsing is goed; op grond van de
gevonden getallen wordt geconcludeerd dat de resistentie door een dominant gen
wordt bepaald. Dezeerffactor wordt door mij aangeduid met Er.
Evenals in 1951bleef W.H. 20op het Proefveld Renesse, dat overigens gelijkmatig
was aangetast, gezond.
Teneinde na te gaan of jonge planten eveneens resistent zijn, werd een aantal
kruisingspopulatiesenlijnen hieruit in dekas onderzocht in deperiodeNovember tot
April. De temperatuur in de kas varieerde van 15°Ctot 25°C(gemiddeld ± 18°C);
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TABEL 2. GEVONDEN EN BEREKENDE SPLITSINGSGETALLEN VOOR MEELDAUWAANTASTING IN ENKELE F 2 'S
TABLE2. Observedandexpected segregationfor mildewattack insome FJs

Kruising
Cross

•

F 2 W.H. 20 X Pal. type
»
X
,,
a

X

,,

>>

x
x

,,

a

X

,,

Fx (W.H. 20 X Pal.t.) X Pal.t.
F1(W.H.20 X Pal.t.) X W.H.20

Berekend opgrondvan
deverwachting3: 1
Basedonexpectation3 :1

Vrij
Healthy

Aangetast
Attacked

35
17
18
10
57
17

18
5
10
4
21
4

39,75
16,50
2110,50
58,50
15,75

13,25
5,50
7 3,50
19,50
5,25

154

62

162,—

54-

27
18

31

29
10

29

—

—

deluchtvochtigheidwassteedshoog.DeplantengroeideninMitscherlich potten;per
etmaalwerd metbehulpvanT.L.-buizengedurende 16uurextra verlichtinggegeven.
Alsbesmettingsbronwerdbijelkeproefeenaantalpottenmetzwaardoormeeldauw
aangetaste planten geplaatst. Bij de gevolgde proefopzet was het steeds mogelijk de
plantenteobserverenvandeopkomstaftotaandevolledigebloei.Ditlaatstestadium
komtovereenmethetgroeistadium,waarinbijvoorjaarsuitzaai deplanten ± 25Juni
verkeren.
Deeerstesymptomenwarenveelalreedstezienbijjongeplantjes welke3-5 blaadjes
gevormd hadden. Met uitzondering van enkele randpotten in de omgeving van de
deuren van de kas was de aantasting zeer gelijkmatig. Een week na de aantasting
werd begonnen met de telling van de verhouding tussen wel- en niet aangetast. Bij
lateretellingenwerdengeenveranderingen waargenomen.
In tabel 3is de splitsing van enkele F2's opgenomen; in tabel 4 die van zaad van
afzonderlijk geoogste, niet aangetaste planten uit F2's- bij onderzoek dus F3.In alle
gevallenwerdgebruikgemaaktvanzaadvaningehuldebloemen.
TABEL3. GEVONDEN EN BEREKENDESPLITSINGSGETALLEN VOORMEELDAUWAANTASTING INF2's
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TABLE3. Observedandexpected segregationfor mildewattack insomeF2

Kruising
Cross
W.H. 20 X Pal.t
W.H. 20 X Weiko III . . . .
W.H. 20 X Landras . . . .
W.H. 20 X L4

Vrij
Healthy

Aangetast
Attacked

180
82
157
93

60
30
54
36

512

180

s
Berekend op grond vande
verwachting 3 : 1
Basedonexpectation 3 :1
180
84
158,25
96,75
519

60
28
52,75
32,25
173
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TABEL4. GEVONDEN EN BEREKENDE SPLITSINGSGETALLEN VOOR MEELDAUWAANTASTING IN ENKELE
LIJNEN, AFKOMSTIG VAN ZAAD VAN AFZONDERLUK GEOOGSTE F2-PLANTEN
TABLE4.

Observedand expected segregationfor mildewattack insome linesderivedfrom separately
harvestedF 2plants
Kruising
Cross

W.H. 20 X Pal.t
W.H. 20 X WeikoIII . . . . .
W.H. 20 X L4

Meeldauw Mildew

Berekend opgrondvan
deverwachting 3 : 1
Basedonexpectation3 :1

Vrij
Healthy

Aangetast
Attacked

134
113
74
35

38
39
29
15

129
114
77,25
37,50

43
38
25.75
12,50

356

121

357,75

119,25

Indezeproefwaszaadvan32verschillendeplantenuitgezaaid; 13 vandenakomelingschappen splitsten niet meer uit en bleveri uniform niet aangetast (verkregen
verhouding homozygoot :heterozygoot = 13: 19;berekend 10,66 :21,33).
Deresistente planten bleven ook in dekas geheelvrij vanmeeldauw; degevonden
splitsingsgetallen zijn in overeenstemmingmet deaanname van de monogenedominante overervingvan deresistentie.
In 1951en 1952was er dus een eenvoudige en scherpe scheiding te maken tussen
resistente envatbare planten; in 1953echter traden althans ophet veld enkelemoeilijkheden op. In het laatstejaar was reeds in het begin van Juli meeldauw waar te
nemenenkoninheteindevandezemaandeenbegingemaaktwordenmetdetelling
van de splitsingen. Deze tellingen leverden een bevestiging van de in 1951 en '52
verkregen resultaten. Bij devatbare planten was de aantasting zeer zwaar. Na ± 1 5
Augustusechterveroorzaakteeenvochtige,warmeperiode,nalangdurigedroogteeen
nieuwe groei van laatrijpende lupine typen (de vroegrijpe typen waren toen reeds
geoogst).Bijdenietresistenteplantenwerd denieuwgevormdebladmassa zeer sterk
aangetast. In het W.H. 20materiaal viel ± 1September een zwakke meeldauwaantasting waar te nemen. Deze aantasting kwamin homozygoot resistente lijnen evengoed voor als in heterozygote. De aantasting bleef beperkt tot de vorming van
kleine vlekjes op de bladeren; sporenvorming werd door mij niet gevonden. Dit in
tegenstelling tot de aantasting bij devatbare planten, waar sporenvorming welwerd
waargenomen.
Hoewel deze waarnemingen niet direct verontrustend zijn, hebben zij ons toch
aanleiding gegevennauwkeurig het gedragvan nakomelingen van delicht aangetaste
planten na te gaan; hiertoe werd het zaad van 16 verschillende planten uit de F3,
welkealszeerlicht aangetast beoordeeld waren,in dekasuitgezaaid. De omstandighedenwarenalsbijdevorigeproeven.Vande16nakomelingschappen bleven7geheel
vrijvanmeeldauw,desplitsingindeoverige9istezienintabel5.
Uit dezegegevensblijkt dat debeoordeling voor ± 15Augustus, voor het gedrag
van de nakomelingschappen, van doorslaggevende betekenis is geweest. Voor de
kwekerishethiervoren beschrevenevangrootbelang;bijhetuitkiezenvanresistente
planteniseenzwareaantasting noodzakelijk. Voortsverdienthetaanbeveling,indien
mogelijk, vroegmetdewaarnemingentebeginnen.
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TABEL 5. GEVONDENEN BEREKENDESPLITSINGSGETALLENVOOR MEELDAUWAANTASTTNG IN ENKELE OP
HET VELD LICHT AANGETASTE LUNEN, AFKOMSTIG VAN ZAAD VAN AFZONDERLUK GEOOGSTE
F3-PLANTEN
TABLE5.

Observedandexpectedsegregationfor mildew attack insomelineswhich were only slightly
attackedinthefield.ThelinesarederivedfromseparatelyharvestedFzplants
Meeldauw Mildew
Aangetast
Vrij
Attacked
Healthy

Kruising
Cross
W.H. 20 X Pal.t
W.H. 20 x WeikoIII . . . .
W.H. 20 X Landras
W.H. 20 X L4

Berekendop grondvande
verwachtmg3 : 1
Basedonexpectation 3 : /

113
54
39
29

43
15
11
7

117
51,75
37,50
27

39
17,25
12,50
9

235

76

233,25

77,75

Het vinden van resistentie tegen meeldauw wettigt de verwachting, dat binnen
enkele jaren resistente rassen verkregen zullen worden. De eenvoudige overerving
brengt decombinatie van deeigenschap met anderegewenstekenmerken binnen het
bereik van iedere kweker.
Op dit ogenblik is nog slechts een physiologisch ras van de schimmel gevonden;
doorhetontstaanvananderephysio'skanderesistentieuiteraardweerverlorengaan.
In hoeverre de late aantasting in 1953 reeds veroorzaakt werd door een dergelijk
anderphysioiseenvraag,waaropik.voorlopighetantwoord schuldigmoet blijven.
C. RESISTENTIE TEGEN VERWELKINGSZIEKTE
INLEIDING

Onderverwelkingsziekte wordt in het navolgende verstaan de kwaal,welkewordt
veroorzaakt door Fusarium oxysporum lupini. De schimmel dringt de wortel binnen
en groeit van daar door degeheleplant. Dezegroeiis sterk afhankelijk van detemperatuur.Eerstbijeenbodemtemperatuurvan± 15 °Cisdeactiviteitvandeschimmel
zogroot,datnakortetijddeaantastingaanhetuiterlijkvandeplantiswaartenemen.
OnderNederlandse omstandigheden isditmeestalomstreeks 15 Meihetgeval;inelk
groeistadium van deplant kunnen verwelkingsverschijnselen optreden.
Deaangetasteplantenzijnheteerstteherkennenaaneenlichtekleurvandetoppen,
terwijldejongeblaadjeszichnietnormaalontvouwen.Daarnawordenenkeleblaadjes
slap en knikken gehele bladstelen om. De verwelking breidt zich snel uit over de
gehele plant, waarna deze tenslotte omvalt of ineenschrompelt. De Stengel wordt in
enkele dagen tijds geheel voos. Gedurende het verwelkingsproces is aan de wortel
uitwendignietstezien,zulksintegenstellingtotenkelevoetziekten (foto 3).
De vaatbundels in de Stengels en wortels van de aangetaste planten zijn bruin
gekleurd; bij jonge planten is de bruinkleuring vooral in het hypocotyl duidelijk.
Wanneer de aantasting vergevorderd is, kan men de bruine kleur 00k uitwendig
waarnemen;ditwordtveroorzaaktdoordatdeintensievekleurvandehoutvaten door
de er buiten liggende cellagen heen zichtbaar wordt. Microscopisch kan men in de
houtvatenhetmyceliumvaneenschimmelaantonen.
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HET RESISTENTIEONDERZOEK
WUTTKE (41) deed in 1940een onderzoek naar het voorkomen van resistentie. Hij
vond hierbij in Duitse landrassen een aantal resistente vormen. WUTTKE meende dat

de resistentie bepaald werd door recessieve genen; het materiaal is echter verloren
gegaan. Uit lateremededelingen van TROLL(36)en KRESZ(pers.med.)blijkt dat men
inDuitsland opnieuwdebeschikkingheeft overresistent materiaal.
Uit het onderzoek van WUTTKE bleek dat - althans in Duitsland - resistentie tegen
verwelkingsziekte niet zeldzaam is; WUTTKE onderzocht 1028 lijnen, waarbij in 15
resistentievoor bleektekomen.
In 1949kreeg ik de beschikking over een perceeltje grond te Roggel (Limburg); de
veldjes van de hierop uitgezaaide rassen: Weiko II, Nederlands landras, Neven en
Vossenwaren omstreeks20M i geheeltegrondegegaandoor deverwelkingsziekte.
Opdit gelijkmatig en sterk besmetteperceeltje werdin 1950een begin gemaakt met
het onderzoek van lijnen uit wilde herkomsten en uit landrassen, waarbij gestreefd
werd naar een zo groot mogelijke verscheidenheid. Op grond van een mededeling
dat in Portugal veel verwelkingsziekte voorkomt, werd een relatief groot aantal
lijnen uit een wilde Portugese herkomst beproefd; bij deze achtte ik de kans dat een
natuurlijke selectie was opgetreden groter dan in de andere herkomsten. Het beproefde materiaal bestond uit de volgende hoofdgroepen:
1. Portugese wilde herkomst; uit een massa-partij was in voorafgaande jaren een
aantal lijnen gekozen. Al deze lijnen vertonen onderling grotere of kleinere verschillen.
2. Palestijnse wildeherkomsten; ook hierwarenvrij grotephaenotypische verschillen
binnen de herkomst te zien.
3. Lijnen uithetNederlandselandras;afkomstig vanSchouwenenTexel.
4. Lijnen uitdebitterestam3535A.Dezestamisgevondendoor VON SENGBUSCH(27)
en is gekenmerkt door niet openspringende peulen.
5. Lijnen uit voederlupine materiaal.
6. Voederlupine rassen.
Het proefveld werd op21April gezaaid.Vanelkestamwerden20zaden uitgelegd;
het uitgangsmateriaal was steeds afkomstig van afzonderlijk geoogste, gedeeltelijk
voor de bloei ingehulde bloemen. Teneinde een zo omvangrijk mogelijk materiaal
te kunnen onderzoeken, moest ook gebruik gemaakt worden van niet ingehulde
planten. In het totaal werden ± 290 lijnen uitgelegd; de opkomst per lijn varieerde
van 1-20 planten.
Beoordelingen werden uitgevoerd op 23/6, 4/7 en 26/7. De eerste beoordeling was
te laat, om met zekerheid te kunnen vaststellen, of het aantal toen getelde planten
precieshetaantal opgekomen planten aangeeft.
Op 4/7 waren alle lijnen van het voederlupine materiaal en de Palestijnse wilde
herkomstvolledig aangetast; de Palestijnse lijnen waren op dat moment reeds geheel
afgestorven. Op26/7waren ookindelijnen uithetlandrasenuit3535A geen gezonde
planten meer aanwezig. Het gedrag van dePortugese lijnen wasechter geheel anders;
van de 55 beproefde nummers bleken 23 geheel of gedeeltelijk gezond te blijven (zie
tabel 6 en foto 4).
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TABEL 6. GEDRAG VAN DE 23 LIJNEN UIT DE PORTUGESE WILDE HERKOMST, OP HET PROEFVELDROGGEL
IN 1950
TABLE6.

Behaviourof23linesfrom thePortuguesewildtype, onthetrialfieldRoggelin 1950

Lijn
Strain
R 21/50
R 23/50
R 24/50
R 25/50
R 27/50
R 31/50
R 33/50
R 34/50
R 35/50
R 36/50
R 37/50

Aantal gezonde plantenop:
Number ofhealthyplants on:
23/6

4/7

26/7

9
6
9
3
9
7
7
13
9
14
10

8
2
6
2
1
3
2
9
7
14
7

8
2
6
2
1
3
2
9
7
14
7

Lijn
Strain
R 40/50
R 63/50
R 64/50
R 65/50
R 66/50
R 67/50
R 161/50
R 164/50
R 165/50
R 170/50
R 174/50
R 177/50

Aantal gezondeplanten op:
Number ofhealthyplants on:
23/6

4/7

26/7

6
14
13
9
8
9
5
13
7
5
1
11

2
14
13
1
1
2
5
13
7
5
1
11

1
14
13
1
1
1
5
13
7
5
1
11

Op grond van deze resultaten kan het bestaan van resistentie tegen verwelkingsziekte binnen de groep Portugese wilde herkomsten worden aangenomen. De lijnen
lagen verspreid over het gehele proefveld; aangezien alle andere nummers tot de
laatste plant aangetast werden, mag toevallige ontsnapping hier uitgesloten worden
geacht.
Het veldonderzoek levert voor de practijk bruikbare resultaten op, met dien verstande dat indien op een volledig en zwaar besmet terrein gezonde lijnen of planten
worden gevonden, dezeook werkelijk resistent blijken tezijn. Voor genetisch onderzoek echter is het veld in het algemeen minder geschikt, daar vele uitwendige omstandigheden van invloed zijn op de verhouding van het aantal opgekomen tot het
aantal gezondgebleven en rijp geworden planten. Zo kunnen allerlei beschadigingen
tijdensdegroeioptreden,evenalsandereziekten.
Dathetbestaanvanphysiologischerasseneenstorendeinvloeduitoefent, werddoor
onseveneenservaren;dezeervaringenwordennaderbesproken oppag. 18.
Wanneer men echter resistenterassen wilkweken, moeteengroot gedeeltevanhet
onderzoek ophetveldgebeuren,daarhetanderszeermoeilijk uitvoerbaar isvoldoendezaad vanresistenteplanten tewinnen.Bovendienishetvoorhetkwekenvanpractijkrassen, altijd aanbevelingswaardig te werken onder omstandigheden, welke niet
tezeerafwijken vandie,waarinhetrasmoetwordengebruikt.
Zowerdenin 1951 deF^svanenkelekruisingentussenresistenteenvatbareplanten
op het proefveld Roggel uitgezaaid. Hierbij bleken deze F^s resistent te zijn; van
20planten werd zo veelmogelijk zaad geoogst, dat in de winter van 1951-52 in de
kas nader werd onderzocht.
LABORATORIUMONDERZOEK

Daar het bij het onderzoek teveldeniet mogelijk is onder gelijkblijvende omstandigheden te werken, werd voor het onderzoek naar de overerving van de resistentie
gebruikgemaaktvandedoor GOOSSENS(5)ontwikkeldemethode.
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Deproeven werdenuitgevoerdinWisconsin tanks (foto 5);de watertemperatuur
in dezetank werdconstant gehouden.Deinpotten opgekweekte plantjes werdenna
eventueeleenmaalverspeend tezijn, kunstmatigbesmetmeteensporensuspensievan
de schimmel. De leeftijd van de gemoculeerde plantjes varieerde indeverschillende
proevenvan3-6weken.Depottenwarenmetrivierzandofmeteenmengselvanrivierzand enturfstrooisel gevuld.
Op 12November werden deeerste zaden vanniet ingehulde planten indepotten
uitgelegd. Dejonge plantjes werden 23dagen na de uitzaai ge'inoculeerd; er waren
toen 3-4blaadjes gevormd. Nadat deplanten uit depotten genomen waren, werden
ze met dewortels gedurende 10minuten in een suspensie vanFusarium oxysporum
gelegd.DezesuspensiewerdverkregenvandePlantenziektenkundigeDienst,waarde
isolatie afkomstig vanhetproefveld Roggel in stand gehouden werd. Na debehandelingwerdendepottenmeteenindeWisconsintanksgeplaatst.Dewatertemperatuur
was23°C,detemperatuur vandegrond 1-1J°Clager.
Op 5December waren deeerste planten aangetast; op27Dec.werd deproef afgesloten, de laatste 7 dagen voordien werden geen planten meer aangetast. Het
resultaatvandezeproefistezienintabel7.
r

TABEL7. SPLITSINGSGETALLEN VANDEF 2 VAN ENKELE KRUISINGEN VATBAAR XRESISTENT.WATERTEMPERATUUR 23 °C
TABLE7. SegregationintheF2ofsomecrossessusceptiblexresistant. Temperatureofwater23°C

Kruising
Cross
Al
A3
A4
A5
El
F2
WeikoIII
(Standaard)
{Control)

Gevonden Observed

Berekendopgrondvan
deverwachting 3 : 1
Basedonexpectation 3 :1

Vrij
Healthy

Aangetast
Attacked

36
47
90
46
27
57

10
20
41
14
11
23

34,5
50,25
98,25
45
28,5
60

11,5
16,75
32,75
15
9,5
20

303

119
28

316,50

105,50
28

Overhetgeheelgenomenisdeovereenstemmingmetdeverwachting 3resistent :1
vatbaar vrij goed.Erisechter eentendenswaar tenemendaterteveelplanten ziek
worden.Hoewelikaanvankelijk verondersteldedathetietstelagepercentagegezonde
planten veroorzaakt kon zijn door het optreden van kruisbevruchting metvatbare,
washetgevondenebijdeAmerikaansevaatziekteinerwten aanleidingombij lupine
in dezelfde richtingtezoeken.
Bij deze vaatziekte in erwten (veroorzaakt door Fusarium oxysporumpisi) stelde
WADE(39)vast,datresistentietegendezeziekteopeendominantgenberust.
SCHROEDERenWALKER(24)toonden aandato.a.detemperatuur vaninvloedkan
zijn opdeaantasting.Bijkunstmatige besmettingblekeninzand groeienderesistente
plantenvandeerwt,bijeentemperatuur van27-30°C,aangetast teworden doorde
schimmel.Bijlupinewerddoormijeensoortgelijk verschijnsel gevonden.
16

Bij een watertemperatuur van 20°C (grondtemperatuur ± 1 9 °C) verliep de aantasting langzamer dan in de voorgaande proef; de tijdsduur waarin de aantasting
werdvervolgdwashier40dagen.Hetresultaatistezienintabel8.
TABEL 8. SPLITSINGSGETALLEN IN DEF 2VANENKELEKRUISINGEN VATBAAR x RESISTENT. WATERTEMPERATUUR20 °C
TABLE8. Segregation intheF2 ofsomecrossessusceptiblex resistant. Temperature ofwater20 °C.

Kruising
Cross
Cpl. 2
Dpi. 2
I
L2
F3

. . . . . .

Gevonden Observed

Berekendoi pgrondvan
deverwachting 3 : 1
Basedonexpectation 3 :1

Vrij
Healthy

Aangetast
Attacked

66
45
56
53
54

30
15
14
20
20

72
45
52,5
54,75
55,5

24
15
17,5
18,25
18,5

'274

99

277,75

93,25

Bij eenwatertemperatuur van 25°Cbleek dat dewerkhypothese waarbij een 3 :1
splitsing werd aangenomen, nietmeer opgaat. (Tabel9).
TABEL 9. SPLITSINGSGETALLEN VAN DEF 2 VAN ENKELEKRUISINGENVATBAAR X RESISTENT.WATERTEMPERATUUR 25 °C.
TABLE9. SegregationintheF2ofsomecrossessusceptiblex resistant. Temperatureof water25 °C.

Kruising
Cross
A6
A7
B1
El

. . . . . . . .

Gevonden Observed
Vrij
Healthy

Aangetast
Attacked

38
45
71
60

53
47
51
47

224

198

Berekend op grond vande
verwachting 3 : 1
Basedon expectation 3 :1
68,25
69
91,5
80,25
309

22,75
23
30,5
26,75
103

Bijhogeretemperaturentradeenverdereverschuivingop;bij29°Cwerdenalleplanten aangetast.
Uitdezeproevenblijktdusdatbijlupineeveneensdetemperatuurvangroteinvloed
isop deaantasting. Alleen bij dieproeven waardebodemtemperatuur ± 19 °Cwas,
zien wij splitsingsgetallen welkezeergoed overeenstemmen met deaanname vaneen
dominante,monogene overerving. Bijeentemperatuur van ± 21°Cvindt menreeds
meer aangetaste planten dan volgens de 3 : 1splitsing wordt verwacht. Bij ± 24°C
wordthetpercentageziekeplantennoghoger,terwijlbij ± 28°Calleplantenworden
aangetast. Devraagrijst,hoehetisgesteldmetdebodemtemperatuur ineen normaal
ontwikkeld lupinegewas.Deervaringenvandeafgelopen 5jaren oponze proefvelden
wijzen er op dat de nummers welke bij ± 19 °Cin de Wisconsintanks geen verwelkingsziektevertonen,ookindepractijk nietwordenaangetast.Debodemtemperatuur
schijnt dus niet of slechts korte tijd boven de gevaarlijke grens te stijgen. Het lijkt
verantwoord om de conclusie te trekken, dat althans voor Nederlandse omstandig17

heden deveredeling opresistentie eenmiddelisom deverwelkingsziekte in toom te
houden.
PHYSIOLOGISCHERASSEN

Van 1951afwerden,behalvein Roggel,door mijproefvelden aangelegd op Schouwen enbij Staphorst. Op dezeproefvelden werd vrijwel het gehelein 1950te Roggel
gezond gebleven materiaal aangetast, met uitzondering van R 161/50.Voorts bleven
een aantal lijnen uit in 1950 nog niet beproefde Portugese herkomsten gezond;
ditzelfde washetgevalmeteendeelvandemeeldauwresistenteW.H.20.
In devolgendejaren bleeksteedsdegroteovereenkomst tussenSchouwenenStaphorst, terwijl het proefveld Roggel geheel andere resultaten opleverde.
Wij spreken thansvan physio 1 en 2 x ), waarbij onder physio 1 de oorspronkelijke
isolatieRoggelwordt verstaan.
Vlakvoorhetterpersegaanvan dezepublicatieisdoor mijeenderde- physio3 ontdekt, welke een deel van de tegen physio 1en 2 resistente lijnen aantast. Dit
physiowordt eveneensindeomgevingvan Roggel aangetroffen.
Schematisch ishetgedragvandeverschillendephysio'salsvolgtaan tegeven.
B 147/53 R 164/50 B 170/53 Neven
physio 1
+
+
+
—
physio 2
-f—
+
—
physio 3
+ "
—
—
—
+ = resistent (resistant) — = vatbaar (susceptible)

Waarschijnlijk als gevolg van uitwendige omstandigheden, treden graduele verschillen op,indien hetzelfdephysioopuiteenlopendeproefvelden voorkomt; in grote
lijnengeeft dezeschematischevoorstellingechtereenbevredigendbeeldvandesituatie
in de practijk.'
Omtrent de overerving van de resistentie tegen physio 2 is nog weinig bekend.
Uit een proef in Wisconsintanks bleek datbijeenbodemtemperatuur van ± 20°C,
nainoculatiemetdeisolatieHanse(Schouwen),welkealseenvertegenwoordiger van
physio 2 is te beschouwen, eveneens in enkele F2'seen splitsing van ± 3resistent:1
vatbaarontstond(Tabel10).
TABEL 10. SPLITSINGSGETALLEN IN DE F 2 VAN ENKELE KRUISINGEN VATBAARX RESISTENT

TABLE 10.

Segregation intheF2ofsomecrossessusceptiblexresistant

Kruising
Cross
H947
H948
H 1027
H977

x

Gevonden Observed
Vrij
Aangetast
Healthy
Attacked

Berekendo Dgrond van
deverwachting3 : 1
Basedonexpectation 3 :1

48
125
45
88

9
50
13
26

42,75
131,25
43,50
86,50

14,25
43,75
14,50
28,50

306

98

303

101

)De aanduiding Fusarium oxysporumlupini-physio 1,en - physio 2 is in overleg met SAALTINK
(Instituut voor Phytopathologie)gekozen.
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In hoeverre bij physio 2 dezelfde invloed van hogere temperaturen bestaat als bij
physio 1,isnognietbekend.
Op een van onze proefvelden te Neer (L) isvastgesteld, dat physio 1 en 2 beide
voorkomen; op dit proefveld is uiteraard een genetisch onderzoek niet uitvoerbaar.
Hetisnietonwaarschijnlijk datditgemengdvoorkomenvrijalgemeenis.
Het verloop van het onderzoek heeft ons geleerd dat het aanvankelijk eenvoudig
schijnende probleemvanhet kwekenvaneen resistentvoederlupinerasvelemoeilijkheden met zich brengt. In het materiaal dat thans tot mijn beschikking staat, heb ik
eenvrij groot aantal resistentelijnen van bitterelupinegeisoleerd.In enkele F2en F 3
populaties van kruisingen tussen bittere- en voederlupine komen resistente alcaloidvrijeplantenvoor,zodatverwachtmagwordendatbinnenenkelejarenookvoldoende
resistentevoederlupinelijnen aanwezigzullenzijn.
Het spreekt welhaast vanzelf dat rekening gehouden wordt met de mogelijkheid
dat nieuwe physio's worden ontdekt, welke een groter of kleiner deel van de thans
resistentelijnen kunnen aantasten.
D. RESISTENTIETEGENMOZAIEKZIEKTE
INLEIDING

Denaammozaiekziekteisontleend aanhet optredenvanbladvlekken, waarbij het
grootste gedeelte van het blad lichter groen wordt en het geheel een bonte indruk
maakt; de bladeren zijn veelal geribbeld en smaller dan normaal. In velegevallen is
de bladversmalling zodanig dat vrijwel alleen de hoofdnerf overblijft. De stand van
bladeren en bladstelen ismeer opwaarts dan bij gezonde planten, zodat een spichtig
uiterlijk ontstaat (foto 6).
Daar zaadbesmetting kan voorkomen, kunnen secundair zieke planten ontstaan.
Hierbij zijn dusaandegeheleplantziekteverschijnselen waartenemen.Primairzieke
planten kunnen in degehelegroeiperiode ontstaan; debesmetting wordt door luizen
en mogelijk ook door aanraking overgebracht. Van primair ziekeplanten is,al naar
gelangvanhettijdstip vandebesmettingeengroterofkleinergedeeltevandeplantvrij
van de mozaiekachtigeverschijnselen. Voor het overige zijn de typische symptomen
bijsecundairenprimairziek gelijk.
Secundair en vroeg aangetaste primair zieke planten blijven klein en vormen
weinig of geen bloemen of zaad. Over het algemeen blijven primair zieke planten
langer bloeien; de bloemen hebben een viesgelekleur (lichter dan normaal), terwijl
de gehele plant langer groen blijft. De peulen vallen dikwijls gemakkelijk af; de afrijpingwordtvertraagd.Hetgevormdezaadiskleinenhoekigvanvorm.
Hetgroeistadium, waarin de ziekteverschijnselen optreden is van grote betekenis,
daar de mate van zaadovergang hierdoor wordt bepaald (SAALTINK niet gepubl.);
tot dusverreiseenvariatievan35%bijzeervroegetot0%bijlateaantastinggevonden. Dit isvan grote betekenis voor diegenen die gezondzaaizaad willen winnen en
uiteraard ook voor decontrolerende instellingen.
HETVOORKOMENVANRESISTENTIE

Hoewelermaatregelenbekendzijnomdeziekteintoomtehouden,blijft hetgewenst
naartypentezoekenwelkegeenofslechtsingeringe mate schade ondervinden van de
aantasting.Hetonderzoekdat tot nu toe werd verricht gaf de volgende uitkomsten:
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1. In het S.V.P.materiaal zijn geenplanten gevonden, welkeonder voor deziekte
gunstigeomstandigheden niet werden aangetast.
2. Dewildeherkomsten werdeninhet algemeen sterker eneerderaangetastdande
in het verkeer zijnde rassen.
3. Enkele lijnen afkomstig uit het Nederlandse landras vertonen resistentie enwel
indiezin,datzijlaterenminderhevigwordenaangetast danhetoverigeonderzochte
materiaal.
Op grond van dezewaarnemingen werden dezelijnen uit het landras nader bestudeerd. Het blijkt dat alleopvallende lijnen verkregen zijn uit het nummer 202/50.
Wat deaantastingvandezelijnen betreft, zijn devolgendepunten van belang:
1. Voor debloeiwerdentot dusverregeenmozai'ekziekeplanten aangetroffen.
2. Secundair ziekeplanten zijn evenmin gevonden.
3. Deverlagingvandeopbrengst alsgevolgvandeziekteblijkt zeerkleintezijn.
Het isaan te nemen dat dezelateaantasting tot gevolg heeft dat deovergangmet
zaad wordt uitgeschakeld of althans zelden zal voorkomen. Hoe groot het verschil
met normaal aangetaste vormen kan zijn, blijkt uit de gegevens van tabel 11 die
betrekking hebben opeenproef,intweevoud uitgevoerd,waarbij telkensdehelft van
elk veldje 15-20 dagen voor de bloei kunstmatig werd besmet met het virus. Deze
besmetting werd tot stand gebracht door perssap van zieke planten, te brengen op
bladeren van gezondeplanten welkevooraf (door wrijven met carborundumpoeder)
lichtwerdenbeschadigd.Indetabelzijndezaadopbrengsten vanenkelekenmerkende
objecten opgenomen. De grootte van de veldjes was 12m2. Na ± 14dagen was de
mozalekziektevoorheteerstwaar tenemen.Overhetalgemeen slaagdedeinoculatie
uitstekend,daarreedsinkortetijddeveldjesvanderassenWeikoII,VossenenNeven
geheelziekwerden.Denummers 202/50 landras 2 en4,werdenlater eninveelminderemate aangetast, terwijl in delijn 140-3535A-l een groot gedeeltevandeplanten
na deinoculatie eengezond uiterlijk vertoonden..
TABEL 11. INVLOEDVANAANTASTINGDOORMOZA!EKZIEKTEOPDEZAADOPBRENGSTVANENKELERASSEN
EN LIJNEN
TABLE 11.

Influenceofmosaicvirusattackonseedproductionofsomevarietiesandlines
Ras
Variety

Weiko II . . . .
Vossen
Neven
202/50 80Landras 2
202/50 81 Landras 4
140-3535A - l . ,

Niet
Gelnfecteerd Verliesingr.
seiHIectcerd
Non-inoculated Inoculated Loss in gr.
788
1076
1328
1250
1440
1398

517
915
882
1220
1422
1129

%verlies
% loss

Ill
161
d|/|p

30
18
169

In het ras Vossen washet percentage secundair ziekeplanten hoog, normaal isde
opbrengstvanVossenongeveergelijk aanNeven,zodatookdeopbrengstvandeniet
geinfecteerde veldjes een nadelige invloed ondervond. Uit de tabel blijkt dat de
opbrengstvandebeidelijnen uithetlandrasslechtsweinigverlaagdisdoordeziekte.
Dat dezelijnen welgeheelaangetast kunnenworden,Weekinhetvolgendejaar, waar
20

34
15
33
2,4
1,2
12

met elkaar werden vergeleken: het ras Neven, het landras Schouwen en nummer
202/50.
Het zaaien geschiedde op20April enal spoedigbleek dat secundair ziekeplanten
nietvoorkwamen in Neven en202/50;veelvuldigechter in het landras. Bijde beoordeling op 20Juni was het landras vrijwel volledig aangetast, Neven bevatte ± 15 %
ziekeplanten,nummer202/50wasnoggezond.
Op5Juliwashetmeestopvallende,het kleurverschil:zowelhetlandras alsNeven
waren lichtgroen van kleur, de bloemen waren lichter dan normaal. Stam 202/50
bevatte op 5 Juli een gering percentage zieke planten. Omstreeks 20 Juli was het
merendeel van de planten van 202/50 ook aangetast. De peulzetting en zaadzetting
warenbelangrijk beter danvanNevenenvanhetlandras.
Tot dusverre heeft de gelegenheid ontbroken om de overerving van de resistentie
na tegaan.Vaststaat echterwel,datenkelelijnen uit dekruisingspopulatie Pal.type
X 202/50later door mozaiekziekteworden aangetast, terwijl secundair ziekeplanten
totdusverreookindezelijnen nietzijngevonden.Hetonderzoekvannummer202/50
wordt voortgezet.
Daarnaast echter moet getracht worden om andere resistente vormen te vinden;
devolgendeargumenten dienenhierbijalsrichtsnoer:
1. Hetisgevaarlijk bijeenresistentieafhankelijk tezijnvaneentype.
2. Deresistentie,zoalsdezein202/50tot uitingkomt,iszekeralseenvooruitgang
te beschouwen, maar toch kan zij de kweker niet bevredigen; de selectieis moeilijk,
daar graduele verschillen optreden en bovendien is de kans niet uitgesloten dat in
bepaaldejaren de aantasting van dien aard is, dat toch overgang met het zaad kan
plaatsvinden.
Voor een voortzetting van het onderzoek leent het landras uit Schouwen zich
uitstekend; mozaiekziekte treedt hierin veelvuldig op, terwijl de telers voortdurend
hun eigen zaaizaad gebruiken. Hierdoor zijn gunstige voorwaarden voor het vinden
van resistente individuen aanwezig; als gevolg van de betere zaadproductie zullen
plantenwelkegezondzijngeblevennaarverhoudingsteedsmeerindetotaleoogstgaan
bijdragen.
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HOOFDSTUK IV

SNELLE JEUGDONTWIKKELING
INLEIDING

Gele lupine heeft, evenals vele andere vlinderbloemigen een tragejeugdontwikkeling. Deze „hongerperiode" duurt bij voorjaarszaai zeer lang; nadat het vierde tot
vijfde bladisgevormd, duurt het3-4wekenvoor eensterkegroeibegint.Eerst 50-60
dagen na deuitzaai wordt eengoedgesloten gewasverkregen.
V66rdietijd heeft hetonkruid ruimschootsgelegenheidzichteontwikkelen, terwijl
het gevaar voor structuurverval en verstuiving bestaat.
Bij de teelt van stoppellupine is, als gevolg van de hogere bodemtemperatuur, de
„hongerperiode" van kortere duur; nochtans is hier eveneens een zeer snelle grondbedekkinggewenst.
Hetbelangrijkstegevolgvandetrageontwikkelingisechter,datdeteeltvanstoppellupinebeperktistotdieveldenwelkevroegd.w.z.opzijn laatstomstreeks 1 Augustus
vooruitzaaigereedliggen.Ditbetekent datinhetNoordelijk gedeeltevanNederland
o.m.deroggestoppel teweiniggebruikt kan worden. Het isdan ook begrijpelijk dat
reeds sedert het begin van het veredelingsonderzoek gezocht is naar typen met een
snellerejeugdontwikkeling.
In 1929vond VON SENGBUSCH(32)eendergelijke plant;degunstigeeigenschapzou
op een recessieve factor berusten. Het typeisverloren gegaan, zodat dezedoor VON
SENGBUSCH als „Hochstamm" aangeduide vorm slechts als een aanwijzing voor het
bestaanvaneensnellejeugdontwikkeling kangelden.
In 1938verkreeg HACKBARTH(7)opnieuweensnelontwikkelendeplant;dezeplant
kwam voor in stam 8, en iswaarschijnlijk een mutant na 1928ontstaan; de daaruit
ontstane lijn werd „Frohwuchsige" genoemd.
Deze snellejeugdontwikkeling berust op een recessieve erffactor. HACKBARTH (8)
noemde het gen celer (eel); uit de kruising van de nieuwe stam (stam 7844) met het
rasWeikoIIishetrasWeikoIII 1ontstaan.
In 1946 ontdekte HACKBARTH (8) nogmaals een snel ontwikkelende vorm. Deze
nieuwevormkreegdeaanduidingstam 1686.Teronderscheidingvanstam7844wordt
stam 1686 „Hochwiichsige" genoemd. Het belangrijkste verschil met stam 7844 is
gelegenindenogsnellereontwikkelingendegroterelengtevandevolwassenplant.
ONDERZOEK NAAR HET VOORKOMEN VANSNELLEJEUGDONTWIKKELING

DelandbouwkundigewaardevanhetrasWeikoIIIdatalsenigevertegenwoordiger
van de typen met een snellejeugdontwikkeling tot mijn beschikking stond, was niet
geheel bevredigend. Er is daarom gestreefd naar het verkrijgen van betere rassen en
wel door het zoeken van nieuwe genotypen en door het kruisen van Weiko HI met
vormenuitheteigenmateriaal.
In 1948viel een Palestijnse wildeherkomst op,welke inhaargeheel een goede en
1

Weiko II is een witzadig voederlupineras, metnietopenspringende peulen; de zaadhuid wordt
niet hardschalig. Weiko III heeft dezelfde kenmerken, daarenboven nog een snellejeugdontwikkeling.
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vluggegrondbedekking bleektebezitten.Eenplantindezeherkomst blonk bovende
andere uit door een duidelijk snellejeugdontwikkeling. Deze gunstige eigenschap,
gepaard gaandemeteengoedegrondbedekking, kwamindenakomelingschap, weer
zeerduidelijk uit(foto 7);hetnieuwverkregen typewerd aangeduid alsPal.type.
Kruisingen vanPal.type x normaal, traag ontwikkelende planten geven eensnel
ontwikkelende F2 (foto 8).IndeF2komensnelentraag ontwikkelende planten voor
ineenverhouding van3 : 1 .(Tabel12).
TABEL 12. SPLITSINGSGETALLEN IN DE F 2 VAN KRUISINGENTUSSENPAL. TYPEENTRAAGONTWIKKELEN-

DESTAMMEN
TABLE 12. SegregationintheF2ofcrossesbetweenPal. typeandslowlydevelopinglines
Kruising
Cross

„
„
„

XL4
X 3535 A
X stam 8
X 202/50 landras
.

Berekendopgrondvan
deverwachting3 : 1
Basedon expectation
3:1

Snel
Rapidgrowth

Normaal
Normalgrowth

184
58
174
40
477

73
17
50
12
149

193
56
168
39
470

64
19
56
13
156

933

301

926

308

De terugkruising (Pal.t. x 3535A) x 3535A leverde een splitsing van 29 snel : 32
normaal op.Opgrondvandehiervermeldegetallenkanwordenaangenomen,datde
snelleontwikkelingvanhetPal.typeberustopeendominanteerffactor. Ditgenwordt
aangeduidmetRapidus(Rp)(LAMBERTS18).
Ook uit kruisingen tussen Pal.type en WeikoIII blijkt hoegroot het verschil in
erfelijke aanleg vandesnellejeugdontwikkeling vanbeide typen is.De Fx vandeze
kruising issnel ontwikkelend eniswatgroeitype betreft Pal.type.IndeF2 ontstaan
behalvedebeideoudertypen, alsnieuwevormen:traag ontwikkelende, dus normale
plantenenzeerijlevormen.Degenetischeverklaringhiervoorisalsvolgt:
Weiko III x Pal. type
rprpcelcel

RpRp CelCel

Fx Rp rpCelcel
geslachtscellen

RpCel

Rpcel

rpCel

rpcel

RpCel

RpRp CelCel
Pal. type

RpRp Celcel
Pal. type

Rprp CelCel
Pal. type

Rprp Celcel
Pal. type

Rpcel

RpRp Celcel
Pal. type

RpRp celcel
zeer ijl*

Rprp Celcel
Pal. type

Rprp celcel
zeer ijl*

rpCel

Rprp CelCel
Pal. type

Rprp Celcel
Pal. type

rprp CelCel
normaal

rprp Celcel
normaal

rpcel

Rprp Celcel
Pal. type

Rprp celcel
zeer ijl*

rprp Celcel
normaal

rprpcelcel*
WeikoHI

* Verylong,stemmy
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DetheoretischverwachteverhoudingindeF2wordt:9Pal.type :3zeerijl :3 normaal : 1 WeikoIII.Bijdetellingindergelijke F2populaties'doetzichde moeilijkheid
voor dat het hier gaat om verschillen in lengte, kleur en vertakking, waarbij sterk
afwijkende modificaties oorzaak kunnen zijn dat de verschillen tussen de typen
moeilijk waartenemenzijn.
Opgrondvandebijdeindelingondervonden moeilijkheden, zijn tellingendanook
alleenuitgevoerdineenaantalzeergelijkmatig opgroeiendepopulaties.Deresultaten
zijn vermeld intabel13.
TABEL

13. SPLITSINGSGETALLEN I ND E F 2 VAN KRUISINGEN TUSSENWEIKOIIIEN
PAL. TYPE

TABLE 13. Segregation inthe F2of crossesbetween WeikoIII XPal. type

Type
Type

Gevonden aantal
Observednumber

82
29
34
9

Zeer ijl (Very longt stemmy type)
Weiko III{Weiko III)

Berekend opgrond
vandeverwachting
9:3:3:1
Basedon the
9:3:3:1
ratio
85,5
28,5
28,5
9,5

In eenaantal lijnen, afkomstig vanplanten welkeindeF 3 waren uitgezocht werd
eenaantal uniforme, zeerijle typen vergeleken metPal.type,WeikoIIIennormaal,
uit dezelfde kruisingen (foto 9).Hierbij zijn uitsluitend lengtemetingen verricht (tabel14).
TABEL 14. LENGTEMETINGEN VANDEVERSCHILLENDE, UITDEKRUISING WEIKO ra X PAL.TYPE,VERKREGENLIJNEN
TABLE 14. Length ofthedifferent linesobtainedfrom thecrossWeiko III X Pal.type

Type
Type

Pal. type (Pal.type)
Weiko III(Weiko III)
Zeer ijl(Very longfstemmy type) . . .

Metingen op: measuredon:

Aant.planten
Number of
plants

17/5

10/6

25/7

240
120
155
37

16,4
17,1
27,5
11,2

34,1
35,8
53,6
28,7

68,1
70,1
79,5
63,5

In 1952vielen enkele uniforme lijnen, afkomstig van uitgezochte F2 planten, op
door delengtegroei vandevolwassen planten. Aan43planten werd eengemiddelde
lengtevan97,5cmgemeten, tegenover Pal.type72cm.
Bijzondere vermelding verdient noghetafwijkende gedragvandekruising met de
meeldauwresistente W.H.20.Dit type is gekenmerkt door een buitengewoon trage
jeugdgroei (zieverderpag.33);dezeisdominant tenopzichtevande„gewone"trage
ontwikkeling. Uitdekruising tussen Pal.typeenW.H.20ontstaat eenFx welkequa
type enjeugdontwikkeling intermediair is. In de F 2 zijn behalve de oudervormen
allerlei tussenvormen waar te nemen. Het echte W.H.20type komt slechts ineen
geringpercentagevandegevallenvoor(foto10).
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HOOFDSTUK V

ENKELE ANDERE BELANGRIJKE EIGENSCHAPPEN
A. ALGEMEEN

Deinhetvoorgaandebehandeldeeigenschappenzijnuitvoerigdoormijonderzocht,
omdat de verbetering hiervan voor de teelt het meest urgent was. Behalve deze, zijn
er een aantal voor de teelt eveneens belangrijke kenmerken, waaraan ten dele reeds
door anderen (VON SENGBUSCH, TROLL en KRESZ) aandacht besteed werd. In deze
gevallen is door mij aanvankelijk minder diepgaand onderzoek verricht, waarbij
desondankstochmeerofminderbelangrijkeervaringenzijnopgedaanofverbeteringen
verkregen.
B. NLET OPENSPRINGENDE PEULEN
INLEIDING

Bijhogetemperaturenenlagerelatievevochtigheid kanvanverafgerijpte gewassen
eendeelvan dezaadopbrengst verloren gaan, doordat depeulen openspringen.
Het ligtvoor dehand dat het van belang is,dat derijpingzo gelijktijdig mogelijk
verloopt.Eenongelijktijdige rijpingkanzijnoorzaakvindenintweeomstandigheden:
a. ongelijkmatige standenontwikkelingvanhetveld;
b. rassen,waarin het versehil in rijptijd van de bloeiwijzen van hoofd- en zijstengels
grootis.
Op het onder a genoemde kan men door cultuurmaatregelen invloed uitoefenen;
het onder bgenoemdevraagt hier in het bijzonder onze aandacht.
GELIJKTIJDIGEAFRIJPING

Bij het kweken kunnen rassen met een kleiner versehil inrijpingstijdvan trossen
vandehoofdstengel endievandezijstengels,wordenverkregen.Bijdehuidigerassen
zijn deze verschillen onder normale omstandigheden 7-10 dagen. In wild lupinemateriaalzijn enkeleverbeteringen gevonden:
1. Het Pal.type; er worden bij deze vorm met een snellejeugdontwikkehng, gemiddeld minder zijstengels gevormd enbovendien bloeien detrossen hiervan kort na
die van de hoofdstengels. Gemiddeld is het versehil hier 4-5 dagen. Op het kweekterreinvalteenPal.typetemiddenvananderetypendanookduidelijk op.
2. Enkele lijnen uit Portugese wilde herkomsten vertonen een soortgelijk beeld,
althanswat betreft deafrijping. Depeulen ontwikkelen zich bij dezetypen meer dan
bijdepractijkrassen, buitenhet bladgedeelte; bij eenbeoordeling van dezetypen zijn
allepeulenzichtbaarbovenhetblad.
De afrijping geschiedt hierdoor vlugger; de achterstand van de zijbloeiwijzen
bedraagt hier gemiddeld ± 4 dagen. Hierdoor is het gemakkelijk hetjuiste tijdstip
van deoogst te bepalen.
Eenafdoende oplossingvanhetprobleemisditechter niet;bij warm, droog weer
zijn ook bij vorengenoemde typen zaadverUezen niet te voorkomen, temeer waar
bedrijfsomstandigheden hetvaaknietmogelijk makenophetjuistemomenthetgehele
veldteoogsten.
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Hetisdanookvooralomdezeredendatmenheeftgezochtnaargenotypen,waarvan
depeulen mindergemakkelijk openspringen.
NlET OPENSPRINGENDE PEULEN

In 1936vond VON SENGBUSCH (27)een plant met niet openspringende peulen. Hij
hadvoorditdoeleengewasvanenkelehatotvernaderijping ophetveldlatenstaan
endaarin enkeleplanten opgemerkt,waaraan noggesloten peulenzaten.
Depeulenwerdennadeoogstnogonderworpenaaneendrogingineendroogstoof;
hierbij bleef slechts een plant, die later stam 3535A leverde, over. Uit meer dan
1millioenplantenwerddusslechtseenplantmetdegewensteeigenschapgevonden!
Het nietopenspringen vanstam 3535Aisvolgens VON SENGBUSCHenZIMMERMANN
(33)eengevolgvan een stevigeverbinding tussen beidepeulhelften door een sklerenchymgroep.
Op zich zelf is dit een vondst welke door VON SENGBUSCH verrassend genoemd
wordt. Opgrondvandetheorievandehomologereeksenvan VAVILOVzochthij naar
eentypemetnietopenspringendepeulen,zoalsbijdewittelupineendeerwt.Hierbijis
het gesloten blijven eengevolgvan debouwvan depeulwand. Bijstam 3535Aechter
zijn in de peulwand alle elementen welke tot het gemakkelijk openspringen van de
peulenaanleidinggevennogaanwezig.
Deaanvankelijke verwachtingvan VON SENGBUSCHdathijzoumoetenzoeken naar
verschillendecomponentenwelkeeerstnaonderlingekruisingtotniet openspringende
vormen aanleiding zouden geven, is door de verrassende vondst van 3535A niet
bewaarheid. Theoretisch kan worden gesteld dat het type, zoals het bij witte lupine
en erwt voorkomt in gelelupine eveneens aanwezig kan zijn; devraag is of men een
dergelijk type kan vinden. Dit is van practische betekenis, omdat stam 3535A niet
onder alleomstandigheden onverdeeld gunstigis.
Hetbezwaarvanstam3535Aisdatdepeulen,indienzijnietvoldoendedroog zijn,
ookbijhetdorsengesloten blijven.
Zaadverliezen van 30-40%zijn in Nederland, zelfs nadat de peulen twee keergedorst zijn, geen uitzondering. Nog nadeliger wordt de eigenschap, wanneer met de
maaidorsmachine wordt gewerkt. Devermeerderingvan lupinegebeurt in Nederland
overwegend op grote bedrijven, waar de bedrijfsvoering ingesteld is op gebruik van
de maaidorser. Dit kan bij een ras met niet openspringende peulen, zoals Weiko HI
aanleiding geven tot moeilijkheden, temeer daar van alle lupinerassen de peulen
gemakkelijk afbreken, zodat een ras met niet openspringende peulen toch gemaaid
moetwordenvoordeplanten doodrijp zijn.
Deeigenschapnietopenspringendepeulenvanstam3535Aberust opeenrecessieve
erffactor. TROLL (35) vond een vorm met niet springende peulen, waarbij het niet
springen op dezelfde anatomische afwijking berust als bij stam 3535A. Genetisch
schijnt de eigenschap niet door dezelfde factor bepaald te worden, daar kruisingen
vanhetnieuwgevondentypemet3535AindeFxplantenoplevertmetspringendepeulen.
Uit eigen onderzoek isgebleken dat er verschillen bestaan in de mate van het niet
openspringen.HetsterkstgeslotenzijndepeulenvanderassenWeikoIIenWeikoIII.
Uit kruisingen van dezerassen en stam 3535A met Pal.typeen Portugesewildeherkomsten, zijn door mij typen verkregen, waarvan onder dieomstandigheden waarbij
van degewonelupinerassen een hoogpercentage springt, depeulen gesloten blijven,
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maar gemakkelijk te dorsen zijn. Hierdoor kan zowel op het veld als bij het dorsen
zaadverlies geheel of grotendeels worden voorkomen. Dematevan het niet springen
staat onder invloedvanuitwendigeomstandigheden, zodat eennauwkeurig genetisch
onderzoek zeer moeilijk is.Voor de veredelaar echter is het voldoende te weten dat
nieuwerassen,waarin dezevormvoorkomt, tekweken zijn.
MOEILIJK OPENSPRINGENDEPEULEN

Behalvehetnietopenspringen,vermeldvanstam3535Aenvandehieruitverkregen
nieuwetypen,komenook nogvormenvoor van eengeheelander karakter. De lijnen
10/50 en 15/50 uit Portugees wild materiaal hebben peulen welke geen vergroeiing
van de peulhelften vertonen. Bij snelle droging in de zon echter springen van beide
lijnen depeulen niet open op de wijze, zoals dit bij lupine algemeen voorkomt. De
peulen blijven langgeslotenenopenen zichzonder ineenspiraalgedraaid teworden.
Depeulwandisdunner,depeuldroogtsnellerdanbijnormalevormen.
Teneinde meer exacte gegevens te verkrijgen, werd de volgende proef uitgevoerd:
In tweeoogstjaren werdvaneenaantal planten telkenseentrosrijpgeoogstenineen
openzakbij ± 35°Cgeplaatst.Omeenzogelijk mogelijk aantalpeulenteverkrijgen,
werden in demeestegevallen enkelepeulen verwijderd; depeulen werden dus steeds
bevestigd aan dehoofdas gelaten.
Intabel 15ishetverschilvandenummers Port. 10/50en 15/50metenkelenormale
vormen en WeikoIII te zien.
Decijfers indetabelgevenslechtsaan,hetaantalgeopendepeulen,zowelbijWeiko
IIIalsbijPort. 10/50en 15/50bleven dezadenvaakindepeul,zodatbijeennormale
wijzevanoogsteneengedeeltevanhet,indealsgeopendopgegevenpeulen,aanwezige
zaad nietverlorenzouzijn gegaan. Mijn voorlopigeindruk isdat decijfers, welkena
3-4 dagen zijn gevonden, in de beide oogstjaren het best de veldomstandigheden
weergeven.
TABEL 15. MATEVAN OPENSPRINGEN VAN PEULENVANENIGELUPINELIJNENBIJ35 °C
TABLE 15.

Degreeofshatteringinpods ofsomelupinelinesat 35°C.

c
Lijn
Line

45

3

a

^•4

*->
C

V.
<U

5

a a
< > :

Port. 10/50
Port. 15/50
L4
St. 8
Weiko III

150
150
150
150
150

Oogstjaar 1952
Year ofharvest 1952

Oogstjaar 1953
Year ofharvest 1953

«o

^3

Aantal peulengesprongen
na 1t/m 7dagen
Number ofpods
Shatteredafter 1to8days
1 2

2 4 7 18
7 9 15 27
25 75 114 137
17 63 97 131
2 2 7 9

P ^

o o
V.

a *>
*->
e 5

^™<

rt

< ^

a

35 46 59 160
42 49 62 160
150
160
147 147 147 160
9 9 9 160

Aantal peulengesprongen
na 1t/m 9dagen
Number ofpods
shatteredafter1 to 10days
1 2

7 12 15 19
8 11 18 22
32 69 115 151
12 27 57 91
00 1 1

6 7 8 9
41 53596062
35 41465055
160
154160
5 5 5 55

Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd, dat in allegevallen een zo gelijktijdig mogelijke rijping een groot voordeel is.Voor de gemiddelde Nederlandse omstandigheden ishet type,zoalsvoorkomt in Port. 10/50en 15/50 reedsin hoge mate
obgstzeker.
In verschillende andere landen echter, en ook in Nederland bij warm, droog weer
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tijdensderijping,biedt het gemakkelijk tedorsen typenaar hetvoorbeeld van3535A
een betere garantie, zodat over het algemeen de klemtoon van het onderzoek moet
liggenophet streven naar verbeteringvan stam3535A.
C. NlET HARDSCHALIGWORDENDEZADEN
INLEIDING

De zaden van gele lupine worden gemakkelijk hardschalig, hetgeen bij de teelt
talrijke moeilijkheden veroorzaakt. Het is dan ook niet te verwonderen dat VON
SENGBUSCH (28)reeds in de eerstejaren aandacht besteed heeft aan dezeongunstige
eigenschap.
De hardschaligheid treedt vooral op bij bewaring onder hogetemperatuur enlage
relatieve vochtigheid. Volgens ESDORN (2) is het verschijnsel reversibel, zodat na
kortereoflangeretijd bijaanvankelijk hardschaligezadentochkiemingkan optreden.
Zij nam in haar proeven soms kieming waar na 50dagen. Dit komt overeen met
mijn proefveldervaringen, waarinW.H.20na uitzaai op 1 April omstreeks 1 Augustus nog planten opkwamen. Bij depractijkrassen als b.v.Neven komen nog planten
op6-8wekennauitzaai.
VORMEN METNIETHARDSCHALIG WORDENDEZADEN
VON SENGBUSCH (28)vond een aantal planten, waarvan de zaden niet hardschalig

werden. Deze deugd schijnt in afwijking met de andere gevonden gunstige eigenschappen relatief vrijveelvuldigvoortekomen. ESDORN(2)vondbijhaar onderzoek,
dat niet was opgezet om niet hardschalig wordende typen te krijgen, eveneens reeds
verschillen.Zelfhebikverschillendelijnen uitPortugeseherkomsten gevondenwelke
inditopzichtgunstigafsteken bijdehuidigerassen.
VoorhetonderzoekwerdinnavolgingvanVON SENGBUSCH (28)hetzaadgedurende
10dagenineendroogstoofbij45°Cgeplaatst.Na dieperiodewerdhetzaadinwater
gebracht en dezwelling na een bepaalde tijd als norm voor niet hardschalig zijn beoordeeld. Deresultaten zijn tezienintabel16.
TABEL 16. HARDSCHALIGHEID VAN GEDURENDE 10 DAGEN BIJ 45 ° C . BEWAARDE ZADEN VAN ENIGE
LUPINERASSENEN-LUNEN
TABLE 16.

Hardnessofseedsofsomelupinevarietiesandlinespreservedfor 10daysat 45 °C.
Zwelling in % nai t/m 7dagen
Swelling in %afteri to 8days

Rasoflijn
Strain

Port. W.H. N 521 . .
N501. .
N533. .
„
R294. .
W.H. 20
Landras 1 - 2 0 . . . .
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i

1

2

3

4

5

6

7

48
44
6
65
100
72
88
0
0

80
72
30
70

86
84
70
78

86
86
72
81

86
92
74
81

86
92
74
90

86
92
74
90

86
92
74
90

—

—

—

—

—

—

—

90
91
0
2

96
91
0
25

100
94
2
37

—

—

—

—

97
4
51

100
4
62

—

—

4
65

8
71

Onbehandeld
kiemkracht%
Untreated
germination
power%
94
96
90
95
97
91
93
25
75

Indezetabellijkthet, alsofdeverschillen tussen deHjnenenrassen invelegevallen
kleinzijn. HetrasWeikoHI dat alsniethardschaligwordt beschouwd, isna7dagen
weinigbeterdanhethardschaligerasNeven.IndienmendenormvanVONSENGBUSCH
voorhetniethardschaligzijnaccepteert,moetwordenaangenomendateenpartijzaaizaad na 24 uur voor ± 75%moet zijn gezwollen.In ditgevalkomenderasverschillen beter tot uiting.
VON SENGBUSCH(28)geeft aan dat degunstige eigenschap berust op eenrecessieve
erffactor. Bij onderlinge kruising van Pal. type, Weiko III en de Portugese lijnen,
werden uitsluitend planten met niet hardschalig wordende zaden genomen. Bij het
niet hardschalig worden bestaan dus niet soortgelijke gevaren als bij de alcaloidvrijheid, waar bij de kruisingen tussen stam 8, 80en 102ongewenste bittereindividuen ontstaan.
D. ONBEHAARDEPEULEN
INLEIDING

Depeulenvangelelupinezijn evenalsdebladerenenStengelssterkbehaard. Onder
vochtigeklimatologischeomstandigheden kandezebeharingtotgevolghebbendatde
kwaliteit van het zaad eennadeligeinvloed ondervindt.
ONBEHAARDE PEULEN
TROLL(34)vond een type, waarbij depeulen in het begin van de ontwikkeling behaard zijn, maar dezeharen vlakvoor derijping verliezen. TROLL geeft aan dat deze

„onbehaarde" typen een betere kwaliteit zaad leveren dan de gewone behaarde
vormen. De eigenschap „onbehaarde" peul wordt bepaald door een recessieve
erffactor. HettypeheeftvoorNederlandvoordelen,welkeechternietoverschatmogen
worden.Deharen zijn langerenstaan dichter opdepeulgeplant, terwijl dikwijls een
deelnietafvalt, waardoor hetgunstigeeffect sterk vermindert.
Bovendien isbij mijn proeven gebleken dat dezevormvan onbehaardheid samengaat met een slechte zaadzetting, welke waarschijnlijk moeilijk te elimineren is. Uit
verschillende kruisingspopulaties heb ik 175 planten gezocht; slechts in 5 gevallen
wasdezaadzettingvoldoende.In 1954Weekin2vandenakomelingschappen hiervan
dezaadzetting normaal te zijn.
Wat het eerste bezwaar betreft, deelt KRESZ (17) mede dat in Mecklenburg het
onbehaarde type van TROLL niet geheel voldoet. KRESZ (17)vond in 1950een ander
type, door hem alskort behaard gekarakteriseerd. Dekorte haren vallen nietaf;het
type isvan het begin af door de korte beharing te herkennen. KRESZ neehit aan dat
dezeeigenschap door een recessief gen wordt bepaald; dit gen wordt aangeduid met
brevis.
In 1953werd door mijineenuiteenPortugesewildeherkomst afkomstige lijn een
soortgelijk kort behaard typegevonden.Dezelijn wasop5verschillende proefvelden
uitgezaaid; vande73planten hiervan waren 14kort behaard. Dezaadzettingwasbij
allegevondenplanten goed.Indenakomelingen kwamin 1954dekortebeharingopnieuwvoor dedag.
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E. HOGEZAADPRODUCTIE
INLEIDING

Bijhet begin van mijn onderzoek was de opvatting, dat voederlupine een groenvoedergewas is,waarbij dezaadteelt uitsluitend dient voor dewinningvan zaaizaad.
Dientengevolgewerdminderaandachtbesteedaandeverhogingvandezaadproductie
alszodanig.
Het wasimmersteverwachten dat eenuitgesprokenzaadtype minder geschiktzou
zijnvoordegroenvoederwinning, daareennegatievecorrelatietussenzaad-engroenvoederopbrengst waarschijnlijk is.Tijdens hetonderzoekbleekechter dater behoefte
bestaataanrassen,waarbijdezaadopbrengstprimairis.Opgrondhiervaniseenbegin
gemaaktmethetzoekennaargenotypenmeteenhogezaadopbrengst.
HET VOORKOMEN VAN ZAADTYPEN

In verschillende lijnen uit wildePortugese herkomsten, werden op het ooggunstig
afwijkende typen gevonden. Voor een deelzijn deze typen in het tegen verwelkingsziekteresistentemateriaal aangetroffen.
Alsvoorbeeld mogeb.v.geldendat delijn 1658/52in1953 gemiddeld29peulenper
tros aan de hoofdstengel bezat, tegenover Neven gemiddeld 18. De gemiddelden
werdenbepaaldaan45planten.
Zoalsreedsbijdebesprekingvanhetniet openspringen derpeulenismedegedeeld,
vallenvelePortugesewildevormen op,doordat depeulenboven derestvan deplant
uitgroeien, hetgeen voor de zaadwinning als een zeer gunstige eigenschap is te beschouwen.
Uit de combinatie van een Portugese lijn (R 164/50) met een voederlupine type
stam 8 werd nummer 164/50 alcaloidvrij verkregen. Daar deze lijn op het oog uitmuntte door een goedezaadopbrengst werd zij vergeleken met Weiko HI en Neven.
Dezeproefwasin3herhalingen aangelegd,opveldjesvan 12m2.
TABEL 17. ZAADOPBRENGSTVANENKELELUPINERASSEN
TABLE 17. Yieldofseedofsomelupine varieties

Ras
Variety

Weiko III
164/50 alcaloidvrij {Sweet) . .

Gemiddeldezaadopbrengstin
grammen/12m'
Average yield
ofseed in
grammes112 m%
1950
1710
2540

Uit deze tabel en eveneens uit veldwaarnemingen blijkt dat de selectie op hoge
zaadproductiezeergoedmogelijk isenvoordetoekomsteenruimeverhogingvande
gemiddeldezaadopbrengst magwordenverwacht.
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HOOFDSTUK VI

WAARDE VAN DE BESPROKEN EIGENSCHAPPEN EN VAN DE
VERKREGEN GENITEURS VOOR DE TEELT EN DE VEREDELING
INLEIDING

De hier te bespreken onderwerpen zijn dezelfde welke in de voorgaande hoofdstukken aan de orde zijn geweest. Thans echter wordt de nadruk gelegd op de betekenis voor de teelt en voor het kweken van nieuwe rassen. In het bijzonder worden
degeniteurs bezien in een algemeen licht, m.d.v. dat ook de andere landbouwkundig
belangrijke deugden of ondeugden worden genoemd. Op deze wijze hoop ik aanwijzingen te kunnen geven, welke kunnen leiden tot het kweken van nieuwe practijkrassen.Indeconclusievandithoofdstuk wordtdanookaangegevenwelkecombinaties
mijns inziens hiertoe de meeste kans bieden. De synthese van de verschillende componenten tot het doel:het nieuweras,staat hier dus op de voorgrond.
ALCALOIDVRIJHEID

Met de ontdekking van de alcaloidvrije planten door VON SENGBUSCH (32) is de
basis gelegd voor een gewas met vele nieuwe gebruiksmogelijkheden. Het zou mij
echter tever voeren deze volledig te bespreken.
De volgende beschouwingen vloeien uitsluitend voort uit het door mij gedane
onderzoek en hebben vooral ten doel na te gaan welke gevolgen de wijze van overerving van de alcaloi'dvrijheid voor teelt, winning van zaaizaad en veredeling heeft.
Dat uit kruisingen tussen voederlupinestammen, met verschillende genen voor
alcaloi'dvrijheid, bittere individuen ontstaan, isvan grote betekenis.
Degelelupinewordtweliswaartotdezelfbevruchtendegewassengerekend,maarde
ervaring heeft geleerd dat veelvuldig spontane kruisbevruchting voorkomt.VON
SENGBUSCH (32) meent, dat het percentage kruisbevruchting kan oplopen tot 60%;
HACKBARTH (6) vond in een proef bij dulcis ± 10%, bij amoenus ± 20% kruisbevruchting. Uit eigen waarnemingen blijkt, dat op de S.V.P. proefvelden in Wageningen gerekend moet worden op 25-30 %kruisbevruchting. In 1949kwamen op het
proefveld op 5 verschillende plaatsen veldjes met amoenus typen voor; per veldje
waren ± 200planten aanwezig; bij onderzoek bleken alleplanten alcaloidvrij te zijn.
Op het proefveld kwamen voorts ± 400 soortgelijke veldjes dulcistypen en ± 100
met bittere stammen voor. In 1950 werden gemiddelde monsters uit de als massa
geoogste veldjes van de amoenustypen uitgezaaid. Van de 1500 planten bleken 423
(28,2%)plantenbittertezijn.Inveldjesvanwitzadigetypenwelketeveldegemakkelijk
teherkennen zijn aan depigmentvrije bloemen werd eenpercentage kruisbevruchting
varierend van 22—31 % gevonden. 6 e normale bloemkleur is dominant ten opzichte
van de pigmentvrije; tellingen op het veld zijn eenvoudig uit te voeren. De cijfers
zullen al naar gelangvande omstandigheden, uiteenlopen.Daarvooral bijen enhommelsdebloemen bezoeken, is het waarschijnlijk dat deze verantwoordelijk zijn voor
het vrij hoge percentage spontane kruisbevruchtingen.
Teneinde het ontstaan van bittere individuen te voorkomen, eist de Nederlandse
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Algemene Keuringsdienst (N.A.K.) dat de afstand van een perceel voederlupine tot
eenperceelmetbitterelupine ofeen ander voederlupineras,minstens200metermoet
bedragen.Deervaringheeft echtergeleerd,datvoorstam-enkwekerszaad de afstand
groter moet worden genomen. In 1952werd door ons een perceel stamzaad van een
voederlupineras uitgezaaid op een afstand van ± 300meter van een perceel bezaaid
met bittere lupine. Tussen beide percelen was een bos gelegen, bestaande uit een
combinatie van hoogopgaande eiken en beuken en hakhout. Desondanks bleek in
1953dat in het voederlupineras J %bittere lupineplanten voorkwam;hetis moeilijk
aan tenemendat ditdoormutatieisontstaan.
Een consequentieis,dat niet alleen bijhetveredelingsonderzoek, maar ook bij het
kwekenvangelelupinehetvoortkwekingsmateriaal moetworden ingehuld.
Ten aanzien van de rassenkeuze en de veredeling kan nog het volgende worden
opgemerkt.Tot nu toeworden vrijwel uitsluitend voederlupinerassen geteeld methet
gendulcis. Het introduceren vanrassenmetanderegenen- hetzijamoenus,liberofeen
nieuw gevonden type- brengthetgevaarvoorbastaarderingendaardoorhetoptreden
van bittere individuen mee.Wanneer hierbij nogin aanmerking wordt genomen dat
dekeuring van voederlupine moeilijk en nog slechts in enkele landen goed geregeld
is, moet op dit ogenblik worden aanbevolengeenrasseninhetverkeertebrengendan
die,waarin de alcaloldvrijheid op het gen dulcis berust.Hetspreektvanzelf,datwanneer in de toekomst eetiras meteen ander genvan groter landbouwkundige waarde
gevonden zou worden, men de verbreiding hiervan niet in deweg mag staan.
Rassen waarin het gen dulcis voorkomt, bezitten het hoogste alcaloidgehalte, een
nadeel voor het gebruik als voedingsmiddel voor de mens. In Oost Duitsland komt
een voor menselijke voeding geschikt geacht ras voor op de Rassenlijst. In dit ras is
deerffactor liberverantwoordelijk voordealcalo'fdvrijheid. Eendergelijk raslijkt mij,
vooral in een land waar devoederlupineteelt een sterke verbreiding bezit en vrijwel
uitsluitend dulcis typen worden verbouwd, niet gewenst. Rassen met het gendulcis,
bezitten een alcaloidgehalte van 0,025%; rassen met het gen liber0,007%. Bittere
lupinebevat ± 1%alcaloiden.Eenvermengingvanhetliberrasmet2%bitterezaden
zal, wat het gehalte aan alcaloiden betreft, de waarde voor de mens reeds op het
niveaubrengenvandedulcisrassen.
Eenrasvoormenselijkevoedingbestemdzaldaarommijnsinzienssteedshetgenenpaar dd moetenbezitten maar dan gecombineerd metaa of11.
Alstweedevoorbeeldvaneenongewenstgebruikmagm.i.hetDeenseras„Reform",
worden genoemd. Het ras bezit de factor amoenus, zonder echter in enig ander opzicht boven de dulcis typen uit te steken. Het kwekersbelang mag misschien gediend
zijn met het in het verkeer brengen van een dergelijk ras, uit een algemeen oogpunt
gezien echter, moet de teelt van dit en soortgelijke rassen worden afgeraden, zolang
dealgemeen verbouwderassen het gend bevatten.
Behalveafspraken tussendekwekersomtrenthetgebruikvanhetgendulcis,dienen
ook de autoriteiten welke belast zijn met de erkenning van rassen, dezelfde weg te
volgen. Het streven in Duitsland om een scheiding tussen alcaloldvrij (tot 0,05 %
alcaloide)en alcaloidarm (tot 0,08%)te maken ism.i.onjuist. Zolang niet vaststaat
dat de verschillen betrouwbaar zijn aan te tonen en ook niet is uitgemaakt welke
invloed de uitwendige omstandigheden op het alcaloidgehalte hebben, is een dergelijke scheiding ontoelaatbaar. Wanneer menvaststelt welk gen in een ras verant32

woordelijk isvoor dealcaloidvrijheid, heeft men een objectieve norm, waaraan niet
getornd kan worden.
Het verdient verder aanbeveling dat internationaal normen worden vastgesteld
omtrent hettoetelatenpercentagebitterezadenineenpartijvoederlupine.
Vermenging of ongewenste kruisbevruchting met bittere lupine kan het best voorkomenwordendoorbepaaldegebiedenaantewijzenvoordezaadwinningvanbittere
rassen.InNederland zouheteiland Schouwen daarvoor zeergeschikt zijn.
RESISTENTIE TEGEN MEELDAUWAANTASTING

In Nederland kan de aantasting van stoppellupine ernstige vormen aannemen.
Hoewel nauwkeurigeopbrengstvergelijkingen tussenw£lennietaangetastelupineniet
uitvoerbaar zijn, kan geschat worden dat inernstige gevallen een opbrengstdepressie
van 50%voorkomt. Dezeschattingenzijnuitgevoerd in kruisingspopulatieswaarwel
en niet aangetaste, aanvankelijk identiek schijnende typen werden vergeleken.
Behalve op de groottevande opbrengst, oefent meeldauw een ongunstige invloed
uit op de kwaliteit van het product. Over het geheel genomen is de ziekte weinig
opvallend, maar niettemin schadelijk voor de groenvoederteelt.
Voor de zaadteelt daarentegen kan het optreden van meeldauw een voordeel zijn.
Somstreedt deaantasting reedsin deeerstehelft van Juli op enveroorzaakt heteen
snel afsterven van de bladeren. Hierdoor wordt de rijping versneld en de kwaliteit
van het zaad ondervindt een gunstige invloed.
In hoofdstuk II werd medegedeeld dat de Spaanse wilde lijn W.H.20 resistent is
tegen meeldauwaantasting; voordat dit was geconstateerd, was om verschillende
redenen algroteaandacht aanW.H.20besteed.
Alsgeniteur voorhetkwekenvanrassen meteenhogeproductieaan groenemassa
isdit nummervanzeergrotebetekenis.
W.H.20vormteengrootaantalzijstengels.Bijhetbeginvandebloeiheeft deplant
gemiddeld een hoogte verkregen van ± 20 cm; de zijstengels staan onder een dusdanigehoekdateenalleenstaandeplantvrijwel eenhalvebolvorm heeft.
Bij kruising yan W.H.20 met WeikoIII blijkt in tegenstelling tot alle andere gevallen dat de slechtevertakking van WeikoIII door W.H.20verbeterd kan worden.
De Fx van de kruising W.H.20 x WeikoIII heeft het groeitype van W.H.20; de
F2 splitstzichineenverhoudingvan3traag : 1 snelontwikkelend (tabel18).
TABEL 18. SPUTSING VAN DE F 2 VAN DE KRUISING WEIKO ra X W.H. 20
TABLE 18. SegregationintheF2ofthecross WeikoIII X W.H. 20

Aantalpi.
Snel ontw.
Traag
Numberofpi. Rapid growth Slow growth
741

171

570

Berekendop grond vande
verwachting 1: 3
Basedonexpectation 1 :3
185

556

De 570 traag ontwikkelende planten zijn overwegend W.H.20typen welke zijn
gekenmerkt door de buitengewoon langzame jeugdontwikkeling; er komen echter
ook planten in voor met de „normale" tragejeugdontwikkeling. De snel ontwikkelende typen hebben w£l de kleur van WeikoHI, maar zijn dikwijls beter vertakt.
Nauwkeurige tellingen zijn moeilijk door de sterke modificeerbaarheid bij deze
eigenschap, waardoor een genetische analyse op bezwaren stuit. Vergelijking van
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WeikoIII met lijnen afkomstig uit zaad van F2 en F 3 planten van de genoemde
kruising wekken de verwachting, dat als groenvoederproducenten een aantal typen
WeikoHIzullenovertreffen. Eenbezwaar,dattot dusverrenogniet is overwonnen, is
de late rijping en de vatbaarheid voor mozai'ekziekte.Hoezeer het vertakkingstype
van W.H.20van invloed is bij de veredeling blijkt uit verschillende kruisingen; een
karakteristiek voorbeeld hiervan isdekruising tussen Pal.typeenW.H.20.In lijnen
afkomstig vanafzonderlijk geoogsteplanten uit de F2t/m de F4zijn typen gevonden
welkebehalve een snellejeugdontwikkeling een goede vertakking bezitten. Ook hier
zijn de verwachtingen wat betreft het productievermogen aan groene massa hoog
gespannen. Bovendien komt binnen W.H. 20resistentie voor tegen aantasting door
Fusarium oxysporumlupiniphysio 1 en2.
Alsnadelen vanW.H.20moetenworden genoemd:
a. Een hoog gehalte aan alcaloiden; in vergelijking met andere wilde herkomsten
en landrassen wordt bij deverschillende JJK methoden steeds een sterkere reactie
verkregen, terwijl ook de smaak onaangenamer is.
b. De trage jeugdontwikkeling is sterk geprononceerd; na de opkomst volhardt
W.H.20inhetrozetstadium, zonder veelstengelstrekking tot hetbeginvan debloei.
Degeheleplantblijft a.h.w.tegendegrond gedrukt.
c. Devatbaarheid voor mozai'ekziekteiszeer groot; deaantasting treedt vroeg op
en, zoalsin dergelijke gevallenmagwordenverwacht,ishet percentage zaadovergang
hoog. Het isvrijwel onmogelijk door selectie van W.H.20tot aan deoogst gezonde
plantentebehouden.
d. Het zaad wordt gemakkelijk hardschalig; onder normale oogstomstandigheden
wordthetgrootstegedeeltevandezadenhardschalig.
RESISTENTIE TEGEN VERWELKINGSZIEKTE

Bijdeverwelkingsziekte isdeschadezeer opvallend.
De verspreiding kan door de op het veld achterblijvende delen van zieke planten,
door het gebruik van compost en stalmest, waarin stro en kaf van zieke planten is
verwerkt en door besmetzaaizaad geschieden (RICHTER 20).Ook ishet mogelijk dat
verspreiding op stuivendegronden door dewind tot stand komt; bij eenruilverkaveling kan een gezond perceel worden besmet door de toevoeging van een besmet
perceel.Deschimmelkanjarenlang indebodemoverblijven, ookwanneerindie tijd
geenlupineophetperceelwordt geteeld.Eenperceel,waaropeen kleine haard aanwezig is, kan indien veelvuldig lupine wordt verbouwd, in enkele jaren volledig
besmet zijn.
De aantasting kan dusdanige vormen aannemen, dat een perceel als hoofdgewas
geteelde lupine volledig verloren gaat. De in vroege stoppels gezaaide lupine kan
ernstigeschadeondervinden.Alleenbijzeerlatezaai(na ± 5Augustus)isdeschade
veelal gering; in 1953trad echter ook daar duidelijke schade op, waarschijnlijk als
gevolgvan devrij hoge temperaturen.
Het optreden van verwelkingsziekte wordt sterk in de hand gewerkt door onvoldoendevruchtwisseling; bovendien echterzijn ernogonbekendefactoren inhetspel,
zodathetmoeilijkisalgemeengeldenderichtlijnen vooreenvruchtopvolgingtegeven.
Over het geheel genomen is de aantasting door de verwelkingsziekte na 1945 in
omvang duidelijk toegenomen. Gevreesd moet worden dat binnen enkele jaren de
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gronden welkegeregeldvoordelupineteeltwordengebruikt,inmeerofminderemate
metdezekwaalzijn behept.
In 1953werddeziekteinvrijwel alleNederlandsezandgebieden aangetroffen. Zeer
ernstig is de verspreiding in Limburg en.in het duingebied op Schouwen. Daar bestrijdingsmaatregelen ontbreken en deziektevelejaren in de grond kan overblijven,
is het kweken van resistente rassen het aangewezen middel om tot een oplossing te
komen.
Alsgevolgvanhetbestaanvaneenaantalphysio'sisvanhetdoormijin1950gevondenresistentemateriaalweinigovergebleven.Vande 23tegenphysio1 resistentelijnen
isslechts1 eveneensresistenttegenphysio2.Laterisin6anderelijnenresistentietegen
physio 1en 2 gevonden. Een deel hiervan wordt door physio 3 echter aangetast.
Hierdooriseenverliesaangeniteursontstaan,welkenietuitsluitendzijninvloeddoet
gelden op het resistentieprobleem, maar ook van betekenis is voor andere eigenschappen. Debasis,waarop gewerktwordt, iszo smal geworden dat uitbreidingvan
het materiaalzeergewenstis.
Voorzichtigheidshalvezalmenookbijrassenwelkeresistentietegendedriephysio's
bezitten, een goedevruchtwisseling in acht moeten nemen. Hierdoor zal de kans op
onaangename verrassingen worden verkleind en kan verspreiding vanFusarium
oxysporumlupiniwordentegengegaan.
RESISTENTIETEGEN MOZAIEKZIEKTE

Opgrondvanhetinhoofdstuk IIIgeschetste,ishetmogelijk bepaalde maatregelen
te treffen, waardoor de schade als gevolg van mozaIekziekte sterk kan worden verminderd.
a. Het percentage zieke planten is bij vroege uitzaai kleiner dan bij een latere
zaaitijd. TROLL(36)vergeleektweezaaitijden (tabel19).
TABEL 19. VIRUSAANTASTING OP23-8-1939 IN % VAN HET AAN-

TAL PLANTEN, NA UITZAAI OPVERSCHILLENDEDATA
TABLE 19.

Virusattack on 23-8-1939 in % of the number of
plants,aftersowingatfollowingdays:

Ras
Variety

Zaaitijd . Sowingdate
4/4

18/4

4/5

19/5

9,3
47,4

19,1
48,9

14,9
57,2

38,3
94,8

Terloops zij hier nog gewezen op het verschil in aantasting tussen stam 8en 102.
Hoewel er geen Nederlandse cijfers beschikbaar zijn, wijzen alle ervaringen er op
datdestrekkingvandezegegevensookvooronslandgeldigis.
b. Gezond zaaizaad d.w.z.zaad afkomstig van eenperceel,waarop geen mozaIekziektevoorkwam;ditbetekentdatgeenseeundairziekeplantenkunnen ontstaan.
c. Selectietevelde;bijlupinekomtditneerophetvroegverwijderen vanseeundair
zieke planten. Theoretisch is deze methode goed, in de practijk echter slecht uitvoerbaar.Aanzeerjongeplantenishetziektebeeldmindergemakkelijk teherkennen,
terwijlookdoorhetgroteaantal,gemakkelijkplanten over het hoofd worden gezien;
veelalzijnziekeplantenkleinerdannormaal.Deselectiezalnaarmijnmeningbeperkt
35

moeten blijven tot het kwekerszaad en de superelite; de kweker echter dient zorg te
dragen dat uitsluitend gezond zaaizaad onder zijn verantwoording in het verkeer
wordt gebracht.
Nadat in de afgelopen jaren vooral in Limburg, de mozaiekziekte dusdanige vormenaannam,dat verschillende telersvan dezaadteelt van lupinemeenden temoeten
afzien, isthans gebleken dat door hetgebruik van gezond zaaizaad de mozaiekziekte
sterk kan worden teruggedrongen. De nabouw van partijen afkomstig van percelen,
waarop geen mozaiekziekte voorkwam, bleef in Limburg gedurende twee achtereenvolgendejaren gezond. Het isdaarom noodzakelijk dat op grote schaalinplaatsvan
hetoude,besmettezaaizaad,doordeN.A.K.goedgekeurdepartijen origineelzaaizaad
worden gebruikt.
Het kweken van resistente rassen wordt bemoeilijkt door het grillig optreden van
deziekteenhetontbreken vaneengoede,nietteomslachtigeinoculatiemethode.Ook
het niet aanwezig zijn van geniteurs welkegedurende de gehele groeiperiode zonder
ziekteverschijnselen blijven iseenhandicapvoordekweker.
SNELLEJEUGDONTWIKKELING

In hoofdstuk IV is opgemerkt, dat de trage ontwikkeling van de gele lupine een
groot bezwaar isvoor degeheleteelt en voor dievan stoppellupine in het bijzonder.
De vondst van het Pal. type is besproken, waarbij duidelijk is gemaakt dat er grote
verschillen bestaan tussenhetsnelontwikkelenderasWeikoIIIenhetPal.type.
DezeverschillenzijnvandienaarddatmethetPal.typevoordeNederlandselupineveredeling een nieuwephaseisingetreden.Alsuitgangsvorm voor verdereveredeling
zijn deperspectieven vanhetPal.typegroot.
Dat met het Pal.typeook direct voor depractijk nieuwemogelijkheden verkregen
zijn, bewijst reeds de opname van de rassen Palvo eh Bipal in de Rassenlijst 1953.
Voortszijnbijhet Instituut voorRassenonderzoek op dit ogenblik uitsluitend uit het
Pal.typeverkregennieuwerasseninonderzoek.Alsargumentvoorhetgebruikmaken
van wilde vormen bij de veredeling, blijkt het Pal. type zeer kenmerkend.
Omverschillende redenen wordt door mij voor deveredeling aan het Pal.type de
voorkeur gegeven. Bijdenu volgende bespreking van deeigenschappen van het Pal.
typezalopenkeleplaatseneenvergelijkingwordengemaaktmetWeikoIII.
1. Er is een groot verschil in waarde als kruisingsouder. Bij een kruising tussen
Weiko III en andere nummers - met uitzondering van W.H.20 - was het uiterlijk
vandeindevolgendegeneratiesontstane,snelontwikkelendelijnenvrijwel geheeldat
vanWeikoHI.BijhetPal.typeechterkomtinvelegevallendeinvloedvandeandere
ouder in denakomelingen duidelijk uit. Voor vertakking en bladrijkdom geldt dit in
zeer sterke mate; beide eigenschappen zijn voor de productie aan groene massa van
betekenis.
2. Het Pal.type bezit evenals Weiko III niet hardschalig wordende zaden. Er
bestaanechterverschillenwelkevoordeteeltnietzonderbelangzijn.Hethardschalige
rasNevenishiervoorvergelijking opgenomen(tabel20en21).
Het verschil in opkomstsnelheid werkt na en heeft o.m. tot gevolg een snellere
vorming van de eerste bladeren; de grondbedekking wordt hierdoor vervroegd.
3. DekleurvandebladerenisandersdanvanWeikoHIenvandemeeste,normaal
ontwikkelende vormen. De uitgangs wilde herkomst is in dit opzicht als geheel af36

TABEL20. GEMIDDELDE OPKOMST NA UITZAAI OP 28/3-1953. UITGEZAAID ZIJN TELKENS 600 ZADEN
TABEL20. Numberofplants emergedon28j3-1953. Sown600seedsofeach variety

Ras
Variety
Pal. type . . . .
Weiko III. . . .

Tellingen op:

Countedon:

14/4

17/4

20/4

22/4

25/4

1/5

425
205
132

447
249
170

479
448
302

448
341

464
380

473
402

TABEL21. GEMIDDELDE OPKOMST NA UITZAAI OP2/7-1953. UITGEZAAID ZUN TELKENS 600 ZADEN
TABLE21. Numberofplants emergedon2/7-1953. Sown600seedsofeachvariety

Tellingen op: Countedon:

Ras
Variety
Pal. type
Weiko III
Neven •.

6/7

7/7

8/7

9/7

14/7

473
232
196

509
419
323

483
379

488
388

397

wijkend. Binnen het Pal. type varieert de kleur tussen helder groen en grijsgroen.
Gedeeltelijk is de kleur te verklaren door de veelal iets sterkere beharing van het
Pal.type.
4. De stand van de bladeren is bij het Pal.type afwijkend; de bladstelen staan
verticaler, de blaadjes zijn minder gespreid. De onderkant van de blaadjes is bij het
Pal.typevan boven af tezien.
5. EenbezwaarvanhetPal.typeisdatdeneigingtotlegerengroterisdanvanenig
andertype;binnenhetPal.typebestaaninditopzichtverschillen.Bijeenzwaargewas
kan dit aanleiding geven tot moeilijkheden en verliezen. Op lichte zandgrond komt
deze eigenschap niet tot uiting; een aanwijzing dat bij de lupineveredeling selectie
opdelichtstegrondennietaltijd eenvoordeelis.
6. Het begin van de bloei is vroeger dan van Weiko III. Deze eigenschap is aanwezig in de gehele wilde uitgangsvorm. Binnen het type komen variaties voor; de
vroegst bloeiende lijnen zijn gemiddeld 5-6 dagen, de laatst bloeiende 2-3 dagen
eerderinbloeidanWeikoIII.
Vergeleken metNevenzijn dezeverschillen resp.6-8 en4-5 dagen.Bijeenlijnvan
het Pal.type beginnen alle planten vrijwel gelijk te bloeien, terwijl ook de bloeiperiode korter van duur is.
7. Het verschil in rijptijd isgroot. In tabel 22zijn de verschillende oogstdata vermeld; in de grafiek zijndeverschillendepercentagesopeencumulatievekrommeverwerkt.
TABEL22. OOGSTDATA VAN ENKELELUPINERASSEN
TABLE22. Date of harvestof somelupinevarieties

Ras
Variety
Pal type . . . .
Weiko H I . . . .
Neven

% planten geoogst op:

% plantsharvested on

10/8

12/8

14/8

19/8

23/8

17,5
2,0
0,0

39,8
21,7
3,2

7,1
9,6
2,9

35,6
57,9
70,0

8,7
8,4

29/8

11,5

37

%

100

90

SO
/

/ -

70
/

/

60
/

/
#

50

40

/

/
«

Pal.type

/

30

WeikoIII
_ • • _ • • Neven

20

10

Datum 10/8

12/8

14/8

16/8

18/8

20/8

22/8

24/8

26/8

28/8

30/8

Opeenonzerproefvelden moestin 1952hetPal.type7dageneerderdanWeikoIII
en 10dagen eerder dan Neven worden gemaaid. Opzichzelf isdeeigenschap vroegrijpheid een groot voordeel. In eendroge,warmezomerechter kan deoogst van het
Pal.type op zeer lichte grond reeds omstreeks 1 Augustus verwacht worden. Het
gevaarvoorhet openspringenvandepeulenishierdoor sterkvergroot. Merkwaardig
isverder dat innattejaren,waarin bij gelelupineveel„doorgroei"optreedt, hetPal.
typegelijkmatig rijpt engemakkelijker zijn bladverliestdan deandererassen.
8. Devatbaarheid voorFusariumoxysporumiszeergroot;ditkenmerkisaanwezig
in de gehele uitgangsvorm. Op de proefvelden waren alleplanten van de Palestijnse
herkomstreedsafgestorven,toenbijNevennogslechtsdeeerstesymptomenoptraden.
9. Het 1000k.gewicht isgemiddeld hoger dan van WeikoHI (resp. ± 155-160en
± 140). Hierdoor is bij gelijke zaaizaadhoeveelheden een vergelijking tussen beide
typen tegunstigvoorWeikoIII.Tot dusverreisditbij allegrotereproevenhetgeval
geweest; uit deresultaten van enkeleproeven waarbij het aantal planten per eenheid
van oppervlakte van beide rassen gelijk was, blijken de gevonden opbrengstverschillentussenPal.typeenWeikoIIIinderdaad groter.
Het Pal.typealszodanig heeft reeds in korte tijd belangrijke invloed gehad op de
veredeling in Nederland. Voor verdereverbetering van het rassensortiment biedt het
nogruimeperspectieven.
Voorts kunneji hier de zeer ijle vonnen uit de kruising Pal.type x WeikoIII
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worden genoemd.Voorzeerlatestoppelzaai zijn dezevormenreedsbruikbaar, maar
doorcombinatiemetgoedvertakkendetypen(W.H.20)zijnzijnogteverbeteren.De
bouwstenenmoetenookhierechteropdejuistewijzewordengebruikt, omtotrassen
tekunnenkomen,welkeinopbrengstbovenalleandereuitmunten.
NlET OPENSPRINGENDE PEULEN

Hetiszondermeerduidelijk, dateentype,waarbijzaadverliezenvoor,tijdens ofna
deoogsttoteenminimumbeperktblijven,voordezaadteeltvanzeergrotewaardeis.
In Nederland doet het openspringen zich het meest gelden in de Zuidelijke provincies;in deanderezaadteeltgebieden, waar derijping meestalin eenlatere periode
valt, is dekans op verliezen minder groot. Toch kunnen ook daar in sommigejaren
ernstige verliezen optreden; in 1947 waren in Drente b.v. op enkele perceeltjes in
2dagen tijds 50-75%van depeulen opengesprongen. Een nieuwefactor welkein de
laatste jaren het gevaar heeft vergroot, is het kweken van vroeger rijpende rassen.
Daartegenover staat dat, dank zij het bestaan van typen met niet openspringende
peulen of met peulen welke minder gemakkelijk openspringen, het gevaar voor
zaadverliezen kan worden verminderd waardoor een der bezwaren welkemen heeft
tegenvroegerassenzalzijn opgeheven.
Wanneerwijerinslagen,omdecombinatievanvroegrijpheid, niet openspringende
peulen (welke echter gemakkelijk te dorsen moeten zijn) en hoge zaadopbrengst in
eenras teverenigen,zal deteeltvan zaad voor veevoederdoeleinden eenveelgrotere
betekeniskunnenverkrijgen dantotdusverrehetgevalis.
NIET HARDSCHALIG WORDENDE ZAADHUID

Hetgemakkelijk hardschaligworden van dezadeniseenvandemeest opdevoorgrondtredendeongunstigeeigenschappenvandegelelupine.Alsgevolghiervanmoet
de droging en bewaring van het zaaizaad met zorg gebeuren. De laatstejaren is het
grootste gedeelte van het Nederlandse zaaizaad kunstmatig gedroogd; er is hierbij
opgemerkt datdekwaliteitgemiddeld slechter isdandievan„natuurlijk" gedroogde
partijen.
Voor de teelt heeft het voorkomen van hardschalige zaden enkele onaangename
gevolgen.
Deopkomstvaneenperceelkanzeeronregelmatigzijn, watbetekenteen blijvende
ongelijkmatige stand eneen ongelijktijdige bloeien afrijping.
De onkruidontwikkeling kan minder gemakkelijk worden tegerigegaan, ook al
omdatdebepalingvanhetjuiste tijdstipvoor debestrijding moeilijk is.Voorts ishet
gevaar aanwezig dat demozaiekziekte in sterkeremate opgaat treden; eenlateopkomst betekent in feite hetzelfdealseenlatezaaidatum(ziepag.35),terwijl in eenopgroeiend gewas eventuele, laat opgekomen secundair zieke planten, niet opgemerkt
worden.
Bij hardschaligheid, welke langer dan een jaar duurt, kan vermenging van verschillende rassen optreden. Opslagvan bittere planten in voederlupine percelen isin
de eerstejaren een der oorzaken geweest van de snelle toename van het percentage
bittereindividueninvoederlupine.
In Nederland wordt er naar gestreefd uitsluitend nieuwe rassen, welke geen hardschaligwordendezadenbezitten,tekweken,
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ONBEHAARDEPEULEN

Uit proefveldgegevens is delaatstejaren steeds gebleken, dat de kwaliteit van het
zaad uit de onbehaarde genotypen gemiddeld beter was dan die van de behaarde.
Ertreedtminder schotop,terwijl dekleurveelalfrisser is.
Hoe deze eigenschap zich onder practijkomstandigheden zal gedragen, is nog niet
tezeggen,aangezienalsgevolgvandeslechtezaadzetting,tot dusverrenietvoldoende
zaad voor beproeving oppractijkschaal beschikbaar was.
HOGE ZAADPRODUCTIE

In hoofdstuk V is reeds medegedeeld dat cr een negatieve correlatie zou kunnen
bestaan tussen opbrengst aan groene massa en die aan zaad. Deze veronderstelling
winttemeeraanwaarschijnlijkheid, daardegevondenzaadtypenzonderuitzondering
vrij smalbladige,weinig vertakkende planten bezitten. Een ras met een hoge zaadopbrengstisdusinhetalgemeenmindergeschiktvoor groenvoederwinning.
Een belangrijke vraag isvoorts of gestreefd moet worden naar een hoog- of naar
een laag 1000-korrelgewicht van het zaad. Het voordeel van een hoog 1000-korrelgewichtisdateenrelatieflaagbastgehaltewordtverkregen,waardoor hetgehalteaan
voedingsbestanddelen hoger zoukunnenworden.Eenbevestigingvandezeveronderstellingistot dusverre niet verkregen. Dein hoofdstuk Vgenoemde Portugese lijnen
hebbenjuist een zeer laag 1000-korrelgewicht (gemiddeld ± 25%lager danNeven);
een betrouwbaar verschil in chemische samenstelling met grofzadige typen is echter
nog niet gevonden. Er wordt naar gestreefd om uit de combinatie van Pal.type
(gemiddeldeenhoog1000-korrelgewicht)metverschillendePortugeselijnen,dehoogst
opbrengende, snel ontwikkelende lijnen te isoleren. Eerst daarna kan een nadere
beschouwing over de invloed van het 1000-korrelgewicht op de chemische samenstellingwordengegeven.
CONCLUSIE

Het voorafgaande samenvattend kan van het in Nederland aanwezige kweekmateriaal hetvolgendegezegd worden.
VandetypenmeteensnellejeugdontwikkelingverdienthetPal.typebijdeopbouw
vannieuwerassendevoorkeur.Hierbij moeteropgeletwordendat,behalvedesnelle
ontwikkeling, een dusdanige vertakking en bladontwikkeling aanwezig is, dat de
rassen onder alleomstandigheden eenhogere opbrengst aan groenemassa opleveren
dandetraagontwikkelenderassen.HiertoelijktdecombinatiemetW.H.20demeest
belovende; behalve deze zijn enkele lijnen uit kruisingen van Pal.type met landrasnummers en stam 3535Avan betekenis.
Het iseen gelukkige omstandigheid dat geniteurs met resistentie tegen meeldauw,
verwelkingsziekte en mozaiekziektekwaliteiten bezitten, waardoor hun waarde voor
het verkrijgen van practijkrassen nog wordt verhoogd.
Ikvestigdeer deaandacht op,dat deeigenschap niet hardschaligwordendezaden,
inelknieuwrasaanwezigmoetzijn; uitdekruisingen metPal.typeisdithetbestete
verwezenlijken.
Wil Nederland rassen op de internationale markt kunnen brengen welke een
algehelewaarderingkunnen genieten,danzalvoorlopighet nietopenspringen opeen
wijzezoalsditwerdbeschrevenvanhettype3535A,inderassenaanwezigmoetenzijn.
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Ook hier weer is kruising met het Pal.type demeest aangewezen weg. Het op korte
termijn verkrijgen van de „verzwakte" niet openspringende peulin practijkrassen is,
tenzij degeluksfactor meegaat spreken,niet waarschijnlijk.
Het blijft echter een taak voor de kweker om te zoeken naar de geschetste, „verzwakte" 3535A-typen in zijn populaties. Eveneens is het van belang te streven naar
goede rassen met onbehaarde peulen.
Deveredelingvandegelevoederlupinestaat,watbetreft hetuitbuitenvandekansen
voor opbrengstverhoging, op dit ogenblik nog in haar kinderschoenen. Voorlopig
behoeft dekweker zichgeengrotezorgen temaken,dat hij bij het inkruisen van bepaalde eigenschappen, moet toegeven in de opbrengst. In een groot aantal gevallen
zullen uit de kruisingspopulaties, welke met een ander doel worden gemaakt, lijnen
geisoleerd kunnen worden, welke wat betreft de opbrengst aan groene massa beter
zijn danbeideoudersendebestaanderassen.
BijdeS.V.P.zijn kruisingen gemaakt tussen Pal.typesenW.H.20,teneindesnelle
ontwikkeling, niet openspringende peulen en niet hardschalig wordende zaden, te
combineren metmeeldauwresistentie engoedevertakking.
Hiernawordtdekruisingvandebeste lijnen mettegenverwelkingsziekteresistente
lijnen gemaakt.
Als laatste phase beschouw ik voorlopig de kruising met typen met onbehaarde
peulen.
Indien reedsvroeg, in de F2-planten, een begin gemaakt wordt met deselectie op
productievermogen, kunnen binnen vrij korte tijd lijnen waarin bovendien alle
genoemdegunstigekenmerken zijn verenigd, tegemoet worden gezien.
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HOOFDSTUK VII

NADERE BESCHOUWING OVER DE VERSCHILLENDE BRONNEN
WAARUIT NIEUWE RASSEN VERKREGEN KUNNEN WORDEN
INLEIDING

In het vorige hoofdstuk is gesproken over het kweken van practijkrassen, waarbij
wordt gedacht aan genotypen ofeenpopulatievangenotypen,welkezodanigeeigenschappen bezitten dat zij door de teler worden geaccepteerd en zo mogelijk worden
verkozen boven alleandere rassen.
De kweker zoekt naar de beste combinaties van vele gunstige eigenschappen, al
moet hij dikwijls een of meer ongunstige kenmerken op de koop toe nemen. Prof.
DORST stelt dat elk ras a.h.w. een compromis is, het is niet alleen de kunde van de
kweker,maarookeenkunstomuitdeveelheidvanzijnmateriaaljuistdiecombinaties
tekiezenwelkedezoevengenoemdewaarderingvandetelerzullengenieten.
Wij hebben echter geziendat omtekunnen kiezen dekweker debeschikking moet
hebbenovermateriaal,waarinverschilinerfelijke aanlegaanwezigis;dezeverschillen
kunnen van nature aanwezig zijn, zoals b.v. bij in het wild groeiende planten, landrassen of soms ook in gekweekte rassen, maar zij kunnen ook door kruisingen of
eventueel door kunstmatige mutaties verkregen worden. In vele gevallen moet de
opbouw van een ras stap voor stap geschieden. Hiertoe moeten de afzonderlijke
eigenschappen nauwkeurig bestudeerd worden ener wordt gebruik gemaaktvanmateriaal, waarin behalve de zeer waardevolle eigenschap vanuit een landbouwkundig
oogpunt gezien, slechts onbruikbare kenmerken aanwezig zijn.
In velegevallen isin het inheemsemateriaal degewensteeigenschap niet aanwezig
enismenaangewezen opgeniteursuitanderelanden. Somskanmenzichbepalen tot
dezelfde botanischesoort,dochinanderegevallenmoetmenzijn toevlucht nementot
andere soorten, terwijl er ook talrijke voorbeelden bekend zijn van kruisingen tussen
verschillende geslachten.
Op dezeplaats zij reeds medegedeeld dat pogingen zijn gedaan om Lupinus luteus
te kruisen met L. angustifolius en L. albuswelke beide een aantal gunstige eigenschappen bezitten. Zowel onze pogingen als die van anderen zijn nooit gelukt.
Voorlopig moet men dus bij deveredeling van devoederlupineuitgaan van de soort
L. luteus zelf.
De moderne plantenveredeling gaat voor het speuren naar waardevolle genen tot
ver buiten deeigenlandsgrenzen en devraag rijst in hoeverre delupineveredeling dit
voorbeeld moetvolgen.
HET LANDRAS

Wanneerwijdeontwikkelingsgeschiedenis inNoordwest Europa nagaan,blijkt dat
van ± 1840af gelelupine als landbouwgewas wordt geteeld. Bij dezeteelt heeft een
herkomst, waarschijnlijk uit Portugal afkomstig, in Duitsland het begin gevormd.
Voor zover mij bekend is, is het gehele landrasmateriaal hieruit voortgekomen;
hierbij behoort ook het huidigeNederlandse landras,waarvan het uitgangsmateriaal
in de eerste wereldoorlog uit Duitsland is ingevoerd. Het staat wel vast, dat in de
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bedoelde Portugese herkomst niet de gehele genetische verscheidenheid, welke in
Portugalvoorkomt, aanwezigisgeweest.
BijdeverbreidingvandeteeltinWestEuropaisindeloopderjareneenverarming
aangenenopgetreden, terwijl het verschil in klimatologische omstandigheden binnen
het teeltgebied niet zogrootis,dathierdooreenuiteenvalleninvelelocalelandrassen
zou wordenveroorzaakt. Eenbelangrijke verschuiving overdegeheleliniezalechter
m.i.veroorzaakt zijn door de ongelijkmatige afrijping en het openspringen van de
peulen.
Bij de zaadteelt van gele lupine zal de teler het oogststadium steeds zo gekozen
hebben, dat hij het hoogste rendement zou kunnen verwachten. Dit moment ligtnd
de rijping van de vroegste vormen. Van deze vroegrijpende vormen zal een groot
gedeeltevan depeulen bij deoogst reeds gesprongen zijn. Dit verschijnsel heeft zich
tientallen jaren achtereen herhaald, zodat geleidelijk de vroegrijpe vormen zijn verdwenen. In de afgelopen 7jaar heb ik in het Nederlandse landras geen vroegrijpe
typen gevonden.
De veronderstelling, dat het huidige landras type een gevolg zou zijn van selectie
op een grote productie aan groene massa, is niet aannemelijk. Immers, bij groenbemesting wordt geenzaad gewonnen enzou er dus doelbewust geselecteerd moeten
zijn oplaatrijpheid enbladrijkdom. Vaneendergelijke selectieismijuit deliteratuur
nergensietsgebleken.
Terwijl dushetlandras van debitterelupinegeengroteverscheidenheid van genen
zal bezitten, is bij de voederlupine het uitgangsmateriaal zelfs terug te brengen tot
weinigeplanten.AchtereenvolgenskomenuitDuitslandrasmateriaal uitdeomgeving
van Miinchebergvoort: deeerstevoederlupineplanten (waaronder delatere stam8),
stam 3535A met niet openspringende peulen en stammen met niet hardschalig wordendezaden.
Uit devoederlupine stam 8zijn alsmutaties tevoorschijn gekomen: eenwitzadige
vorm en een vorm met een snelle jeugdontwikkeling. Enkele combinaties van de
hierbovengenoemdeeigenschappenhebbengeleidtotderassenWeikoIIenWeikoIII,
welkeinDuitsland thansvrijweluitsluitendinhetverkeerzijn.
Samenvattendmeenikdeconclusietekunnentrekken,datsterkinhetoogspringendeverbeteringen, hetzij door lijnenselectie uit het landras, hetzij door kruisingen
tussen typen uit het landras en verschillende voederlupinerassen, niet te verwachten
zijn. Dit neemtnatuurlijk nietweg,dat b.v.debladrijkdom van het landras een aantrekkelijke eigenschap isvoor degroenvoederrassen en deresistentie tegen mozaiekziektevoor degehele teelt van grote betekenis kan zijn. Het blijft daarom van groot
belangdelandrassenzogoedmogelijkinstandtehouden,ookalomdatdekansophet
ontstaan van mutaties steeds aanwezig is. Bovendien heeft het landras nog waarde
voor die gebieden, waar wildschade optreedt.
HET WILDEMATERIAALUITHET OORSPRONGSGEBIED

Wij dienen thans onder ogen tezien, hoe het is gesteld met de wilde herkomsten,
afkomstiguithetgenencentrum.
Voor gelelupine omvat dit genencentrum: Portugal, Spanje, Italie, Palestina, het
Westelijk deelvan het Noord-Afrikaanse kustgebied en de eilanden Sicilie, Sardinie
en Corsica.
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Over het algemeen is onze kennis omtrent de wilde vormen van gele lupine nog
fragmentarisch. In de bekende werken van DE CANDOLLE (1) en SCHIEMANN (23)
wordt degelelupinein het geheelniet genoemd. MERKENSCHLAGER(19)onderzocht
in Italie, Sicilie,Griekenland en Palestina hetvoorkomenvan wildelupine;FISCHER
(3)verzameldelatermateriaalinItalieenSicilie.KLINKOWSKI(15)deedditinPortugal,
Spanje enlangsdeNoord-Afrikaanse kust. In geenvan degevallenishet onderzoek
volledig geweest. KLINKOWSKIzegt hiervan zelf dat hij weliswaar het gehelegebied
heeft bezocht,maarditslechtsoppervlakkigkondoen.Aangenomenmagdusworden
dat alleen een fractie van het werkelijk aanwezigewildemateriaal gevonden is.Nog
kleiner is het gedeelte dat grondig op zijn waarde als geniteur voor de veredelingis
onderzocht.
Uit alles blijkt dat de vormenrijkdom zeer groot is, al blijft de variatie over het
geheelvandienaard,datdewildetypenoppervlakkiggezienvrijgroteovereenkomst
metdeincultuurzijnderassenvertonen.Klimatologischeenbodemkundigeverschillen
in het oorsprongsgebied kunnen op korte afstand aanleiding geven tot zeer uiteenlopendegenotypen met betrekking tot velerleieigenschappen.
CONCLUSIE

Wanneerwijschematischweergeven,welkeeigenschappenindeverschillendevoor
dekwekerbeschikbarebronnenzijngevonden,blijktwelzeerduidelijk, hoebelangrijk
hetwildemateriaalthansreedsisgeweest.

Verkregen eigenschap Propertiesobtained

Alcaloldvrijheid{Alkaloidfree)
Snellejeugdontwikkeling {Rapidyouth growth)
Niet openspringendepeul {Nonshatteringpods)
Niet hardschalige zaden {Seedswithsoft seedcoat)
Onbehaarde peul {Glabrouspods)
Vroegerijping {Earlymaturity)
Resistentie tegen verwelkingsziekte (physio 1)
Resistanceto Fusarium oxysporumlupinirace1
Resistentie tegen verwelkingsziekte (physio 2 en 3)
Resistanceto Fusarium oxysporumlupinirace2 and3 . . .
Resistentie tegen meeldauw {Resistance to mildew)
Resistentie tegen mozalekziekte{Resistance to mosaic disease)
ZJQCT sterke vertakking {Heavilybranched)
Hoge zaadopbrengst {High seedproduction)
Gunstige plaatsing van de peulen{Favourablelevelofpod
insertion)
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wildform
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Het in Nederland aanwezige beperkte sortiment van wild materiaal biedtweinig
kansenvoorhetvindenvannieuwewaardevolleeigenschappen.
Hierbij komt nog, dat de ervaringen met de resistentie tegen verwelkingsziekte
reeds hebben aangetoond dat het gevaarvoor verliesaangenenmateriaal,tijdens het
onderzoek, groot is. Men moet steeds een rijke voorraad materiaal achter de hand
hebben omtegen onaangenameverrassingengewapend tezijn.
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Hetisdaaromnoodzakelijkopkortetermijn indeoorsprongsgebieden systematisch
te zoeken naar de nog aanwezige vormen. De technische moeilijkheden welke zich
hierbij voordoen zijn niet groot, met dien verstande dat het instandhouden en het
onderzoeken vanhetverzameldemateriaal eenzeeromvangrijk werkis,maarbijeen
goede outillage geen onoverkomenlijke moeilijkheden oplevert. Een bepaald gebied
zal voor een volledig onderzoek enkele jaren na elkaar moeten worden bezocht.
Dergelijke verzamelreizen zullen vrij langdurig zijn, mede doordat in afgelegen
gebiedenmoetwordengezocht.
Demoeilijkhedenwelkezich voordoen,liggen dan ook sterkinhetfinancielevlak;
gelelupineisin geen enkel land zo belangrijk, dat voor verzameling opgroteschaal,
met daaropvolgende beoordeling en instandhouding, gemakkelijk fondsen tevinden
zijn.
Het lijkt mij dan ook nodig, dat dit probleem in Europees verband wordt bezien;
het gehele onderzoek van de wildevormen zou zo geregeld kunnen worden, dat de
instituten of particuliere kwekers in de verschillende landen hiervan profijt zouden
kunnen trekken.
Met klem zij er op gewezen, dat met de verzameling zo spoedig mogelijk moet
worden begonnen daar de ontwikkeling van de landbouw in de landen rondom de
Middellandse Zee zodanig is, dat een belangrijke achteruitgang van de in hetwild
voorkomendevormenmoetwordenverwacht.
Alleen door een uitgebreide verzameling van materiaal uit het genencentrum zal
mendekwekerdewegkunnen wijzen enhemmateriaal kunnen verschaffen vooreen
vruchtbare voortzetting van zijn veredelingswerk.
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SAMENVATTING

1. Van de alcaloi'dvrije stammen 8, 80en 102gevonden door VON SENGBUSCH, is
hetinhoofdzaak deeerste,welkegediendheeft ompractijkrassen teverkrijgen. Door
mij werden in het landras van Schouwen 19alcaloi'dvrije planten gevonden. Bij een
dezer genotypen berust dealcaloidvrijheid nietopeendergenenwelkeindestammen
van VON SENGBUSCHvoorkomen. Bij onderlinge kruisingvan devier hier genoemde
lijnen ontstaan bitterehybriden;eengedeeltevandenakomelingen iseveneens bitter.
2. InnummerW.H.20,afkomstig van wildelupine uit Spanje, isresistentie tegen
meeldauw{ErysiphepolygoniD.C.)gevonden. Deresistentie wordt bepaald door een
dominanteerffactor, doormijaangeduid metEr.
3. Bij het onderzoek naar het voorkomen van resistentie tegen verwelkingsziekte
(Fusarium oxysporum lupini) werdeenaantal genotypen,welkeopeenbepaald proefveld en ook bij kasproeven niet werd aangetast, op andere plaatsen ziek. Van de
schimmelzijn thansdriephysio's ontdekt. Erzijn lijnen gevondenwelkeresistent zijn
tegen dedriephysio's.
Geblekenisverderdatdebodemtemperatuur vangroteinvloedisopdeaantasting.
Tot ± 20°Cvertonen de resistente planten geen aantasting en bij kruising van resistente genotypen met vatbare, vindt men bij physio 1 in de F 2 splitsingen, welke
ongeveer de verhouding 3 resistent : 1vatbaar vertonen. Bij hogere temperaturen
neemt de aantasting toe en bij 27°C worden zowel de resistente als de vatbare
volledig ziek. Op grond van de ervaringen in de afgelopen 5jaren, op zeer uiteenlopende proefvelden, mag worden aangenomen, dat in een goed ontwikkeld lupinegewasdebodemtemperatuur, althansinNederland, nietofslechtskorteretijd, boven
de gevaarlijke temperatuursgrens uitkomt. De gevonden resistentie is daarom van
grotewaardevoor deteelt.
4. Bijdemozai'ekziekteisresistentiegevondenineenlijn uithetNederlandse landras. Deze resistentie is hierdoor gekenmerkt, dat in tegenstelling tot de vatbare
planten,deziekteeerstoptreedttijdens ofnadebloei.Door dezelateaantastingisde
schadeaandeopbrengstgeringerdannormaal,terwijltotdusverregeenovergangmet
hetzaadwerd aangetroffen.
5. Uit een Palestijnse wilde herkomst is een nieuw type met een snellejeugdontwikkelinggeisoleerd. Degunstigeeigenschapberustopeendominanteerffactor, (door
mij Rapidus (Rp) genoemd) in tegenstelling tot het Duitse ras WeikoHI,waar een
recessief gen de snelle ontwikkeling bepaalt.Combinatievan beidegenengeeft transgressiein delengtegroei.
6. Bij het niet openspringen van de peulen, het niet hardschalig worden van de
zaadhuid en het onbehaard zijn van de peulen werden nieuwe genotypen ontdekt,
welketen delealseenvooruitgang ten opzichtevan dereedsbekendemogenworden
beschouwd.
7. In Portugees wild materiaal werden enkele zeer goede zaadproducenten opgemerkt.
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8. Nagegaan wordt welkelandbouwkundige betekenis kan worden toegekend aan
de verschillende behandelde eigenschappen. Tevens wordt besproken hoe de combinatievan deverschillende gunstigeeigenschappen iste verwezenlijken.
9. De bronnen, waaruit voor de veredeling kan worden geput, zijn: gekweekte
rassen, landrassen en wilde vormen. Aangetoond wordt dat de wilde herkomsten de
beste kansen voor verdere vooruitgang bieden. Er wordt op gewezen dat het noodzakelijk is op korte termijn zo veel mogelijk wild materiaal te verzamelen en maatregelen te nemen om de landrassen in stand te houden. Aanbevolen wordt dit inter• nationaal teorganiseren,zodatdeverschillende landen debeschikking kunnen krijgen
overeenzogroot mogelijk aantal geniteurs.
SUMMARY
1. INTRODUCTION

Yellow lupine was cultivated as an arable crop not before 1840; mainly for green
manure, partly for animal feeding. When it appeared, however, that it contained
poisonousalkaloids,theuseoflupinefor feeding decreased considerably.
In 1928,VON SENGBUSCHfound someplants with a very lowalkaloid content. This
discovery established the basis for the development of sweetlupine.No attention had
been given to the breeding before that year. Since then the discovery of VON SENGBUSCHmarked the beginning of an extensive research into many other characteristics
aiming at the improvement of this legume.The principal properties will be discussed
here.
2. FREEDOMFROMALKALOIDS

Several workers have paid attention to the breeding of alkaloid-free varieties. In
1927, VON SENGBUSCH (32) began his research following BAUR'S opinion that such
types would exist, on the basis of the homologous series of VAVILOV (37). After
testing some 750000 plants, VON SENGBUSCH found 3 virtually alkaloid-free plants.
Thelinesderived from theseplantswerecalled line8,80and 102.
HACKBARTH and VON SENGBUSCH(9) made crosses and it proved that the F x of
crosses between each of these lines and bitter lupines produced bitter plants. The F 2
alwayssegregatedintheratio3bitter : 1 sweet.The crosses 8x80, 8x102 and 80x
102 likewise produce a bitter F x ; the F 2 segregated in a ratio 9 bitter:7 sweet. This
led to the conclusion that in each of the lines the freedom of alkaloids is determined
byanother recessive gene.These genes were called dulcis,amoenus and liber,respectively.Anexampleofthecross8x80 ispresented onp. 6. The three lines stillcontain
traces of alkaloids.An attempt isbeing made to find types with a still lower alkaloid
content than inline 102,usingthemethod of KLAWITTERandVONSENBUSCH(14).Itis
expected that the combinations aadd, aall and ddll, to be obtained by crossing, will
contain so few alkaloids that they are suitable for human consumption. Apart from
thelinesfound byVON SENGBUSCH, IVANOVetalin Russia,havesuccessfully searched
for non alkaloid types, using their own method. In the Netherlands, the present
writer has isolated 19 new alkaloid-free plants from a local variety. In one of them
(V351),thefreedom ofalkaloids isnot determined by dulcis, amoenusor liber (table
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1,p.8). Measures should nowbetaken tomaintainlandracesandwildforms,when
newgeneswhichdetermined freedom from alkaloidsaresearched for inthe future.
3. RESISTANCE TOVARIOUSDISEASES

a.General
Anumberofdiseasesofwhichweknowbutlittle,occurinlupine.Controlmeasures
for thefungus diseasesmildewandwiltareunknown.Thedamagecaused bymosaic
diseasecan bedecreased bycultural measures. However, the search for resistance in
thesecasesisthebestwaytoobtainimprovement.
b. Resistancetomildew
Common mildew (ErysiphepolygoniD.C.)occursfrequently in yellow lupine. The
attackcanbeobservedinthefieldfrom thebeginningofJulyonwards.Agreyish felt
ofmycelium cancover thewholesurface, which in seriousinstances can result in the
destruction of the plants. However, the damage is mostly restricted to a growth
inhibition and consequently to a reduction in yield. The attack can occur in any
growth stageoftheplant.In heated glasshousesan artifical inoculation was not imperative. When grown in thefield,the presence of plants already attacked greatly
promotes the rapidity with which the disease can spread.
KLINKOWSKI (16) found resistance in wild material from Portuguese origin; the
inheritanceoftheresistanceappeared tobeintricate.
Thepresentwriter'sinvestigations showed that aline(W.H.20)from wild Spanish
origin was resistant in thefield.All the F^s from the crosses with this line likewise
remainedhealthy,whileintheF 2asegregationoccurredagreeingwiththeexpectation
3resistant: 1 susceptible (table2,p. 11). Inglasshousetrialstheresistance appeared
to apply to the whole growing period and a monogene dominance of the favourable
character was also established (table3and4p. 11-12).The gene for resistance is indicated by Er in this publication.
In 1953,a long moist period caused regrowth in lupine and resistant plants were
slightly attacked. Under normal conditions in the glasshouse, however, the offspring
of these plants showed again a segregation 3 : 1 (table5, p. 13). So far only one
physiologicalraceofthefungus hasbeenestablished.
c. Resistance towilt disease
This disease is caused by Fusarium oxysporum lupini. The first disease symptoms
are observed at a soiltemperature ofabout 15 °C.The stemcanentirely turn spongy
withinafewdaysandthewholeplantwithers.Thevesselsbecomebrown.
WUTTKE (40) found resistance in 1940, but the isolated plants were lost later on.
Thepresent author found resistancefor thefirsttimein 1950.InPortuguese material
23lineswereencountered ofwhichsomeremainedcompletelyhealthyandotherswere
partly attacked (table6, p.15).
Thetestingcan takeplacein thefield,provided that it iscompletelyinfested; only
then the results are sufficiently reliable for practical purposes. Genetical analysis
in thefieldhowever, are often not reliable, sinceseveral other causes may eliminate
a part of the resistant plants. It is possible to work under constant conditions in
Wisconsin tanks.The young plants are placed in the tanks at a water temperature
of about 21°C, after inoculation with the fungus. All susceptible plants of the F 2
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resulting from crosses between resistant and susceptible are attacked about 1month
after inoculation. From table7, p. 16 and 8, p. 17 it can be seen that the segregation approximately agrees with the ratio 3 resistant : 1susceptible. Higher temperatures will shift theratio; at a temperature of 25°C the segregation is quite different (table 9,p. 17)and at 29°C all plants are attacked.
Further experiments with a'greater number of trialfieldsestablished that at least
3 physiological races are concerned. With respect to resistance to wilt thelinescan
be divided into4groups(seediagram,p.18).
d. Resistance tomosaicdisease
Thenameisduetotheoccurrenceofmottledleaveswhicharetypical symptoms for
thisdisease.Often a narrowing of theleavescan beobserved and theattacked plants
show a stemmyappearance. Sinceinfection can be transmitted by seed, seed-borne
diseased plants occur. Plants infected on the field can originate during the entire
growingperiod.Contamination istransferred byliceandprobably alsobycontact.
Diseasedplantswhichareseed-borneinfected orearlyattacked onthefield,remain
smallandyieldonlyfewornoseeds.Theplantsremainlongergreenthannormaland
flower withalightercolourandoften duringalongerperiod.Thestageofdevelopment,
whenthediseasebecomes visible, is of the utmost importance for the degree of seed
transmission.No plantswerefound inthebreedingmaterialwhichwerenot attacked
under conditions which are favourable for the disease. Some lines derived from the
Dutch landracehaveactuallybeenfound, whichsofar haveonlybeenattacked after
flowering time.Seedtransmission hasnotbeenestablishedinthistype.Thereduction
inyield isunimportant in theselines (table 11,p.20). Onlylittleisknown about the
inheritance. Further improvement istheobject aimed at.
4.

R A P I D YOUTHDEVELOPMENT

Yellowlupinedevelopsveryslowlyinthefirststagesafter emergence.Thispresents
theweedswithanampleopportunitytodevelopfreely whiletexturedeterioration and
wind erosion are promoted. The cultivation of the slowly developing varieties as a
stubble crop is restricted to thosefieldswhichcanbeready for sowing at approximately the 1stofAugust.
HACKBARTH(7.8)found atypewitharapidyouth development and from this form
the variety WeikoIII has originated.
The present writer found a rapid growing type(termed bythe author Pal.type)in
plants from Palestine origin. The quick growth in WeikoIII is due to one recessive
gene, in the case of the Pal.typeit is due to one dominant gene.This dominance is
shown in table 12,p.23,and indicated by the author as Rapidus (Rp.). In the cross
between the Pal.type and WeikoIII, apart from the two parent types, a slowly
growing type and a very long, stemmy type are produced in the F2. The genetical
explanation ispresented on page23; thegenefor rapid development of WeikoIII is
indicated by eel An example of a segregation has been presented in table 13,p.24;
the4typesderived from onecrossareshownintable 14, p. 24.
Crosses between the Pal.type and W.H.20show different results.W.H.20grows
very slowly and isheavily branched. This typeisdominant with respect to a normal
slow development. The Fx of Pal. typexW.H. 20 is intermediate and in the F2
transitional forms arealsoproduced, apart from theparents.
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5. SOME OTHER IMPORTANT FEATURES

a. General
In this section a number of characters are discussed which we investigated on a
smaller scale.
b. Non-shatteringpods
The pods easily shatter under high temperatures and low relative moisture content of the air. The losseswhich may be suffered can begreatly reduced by breeding
varieties with an even maturity. The Pal. type and a number of lines derived from
Portuguese material are such evenly ripening forms. VON SENGBUSCH (27)found one
plantwithnon-shatteringpods(3535A)whichwascharacterized byasolid connection
of both pod halves by means of a sclerenchymatic layer. This type remains so tightly
closed in the Netherlands, that losses are suffered in threshing when the pods are not
completely dry. Easily threshable pods within this type are being searched for.
Favourably looking plants havebeen obtained from crosses between 3535A and wild
material. In Portuguesewild forms, lineswerefound ofwhich thepodsremainclosed
for a longtime.Thedegreeofshatteringcanbeseenfrom table 15,p.27,inwhich the
variety Weiko III has been included as an example for the type 3535A and the lines
L4andSt.8withshatteringpods. Theaverageconditions ofthefieldare approximated
by thefiguresrecorded in our experiments after 4days(table 15,p.27).
c. Nonhard-coatedseeds
VON SENGBUSCH (28) found types with non hard-coated seeds. Later the present
writer also isolated a number of lines with soft-coated seeds. In table 16, p.28,
Weiko III has been included as a standard for non hard-coated seedsand Neven as a
standard for hard seeds.The seedscan bejudged after 24hours ofimmersion. When
75%oftheseedsareswollen,thetypesareconsidered assoft-coated. Non hard-coated
seedsonlywere found in the offspring of crosses between Weiko III, Pal. type and
Portugueselines.
d. Glabrouspods
TROLL (33) found a type with glabrous pods. Later KRESZ (17) found a shorthaired form which may have advantages. The present writer isolated a new shorthaired type. In the Netherlands the seed set of the glabrous type of TROLL is bad.
Thewriterisolated somefertile linesafter crossingwith other forms.
e. Highseedproduction •
Apart from the varieties for green fodder, it is advisable to aim at the breeding of
varieties with a high seed producing capacity.There isa negativecorrelation between
theyield ofgreenmatter and theyield of seeds.Anumber oflinescreating favourable
impression in thisrespect have been found in Portuguese material. Highly productive
lineshave already been isolated after crossing with fodder lupine (table 17,p.30).
6. EVALUATION OF THE CHARACTERS DISCUSSED AND OF THE MATERIAL OBTAINED
FORCULTIVATIONANDBREEDING

Allthesubjects to bediscussed havebeen mentioned in theforegoing sections.The
breeding material and thevarious characters will now be analysed in a general sense.
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a. Freedomofalkaloids
The way of inheritance in the line 8, 80and 102which was described above, has
important consequences for the cultivation and breeding of lupine. Self-fertilization
dominatesinyellowlupine,butaccordingtotheauthor'sexperience cross-fertilization
can occur for 25-30% in the Netherlands. Consequently, a minimum distance of
200m between the varieties should be maintained when the crop is grown for seed
production.Inbreedingitshould be considered that, throughout the world, varieties
with the gene „dulcis" are almost exclusively cultivated. The cultivation of varieties
with other genesshould beavoided, unlessit might appear that suchavarietywould
meanasignificant improvementinanother respect.
Whenintroducing newvarietiesitisdesirabletoindicatethegenesdetermining the
freedom from alkaloids.Thisstandard isbetter than settingastandard inwhich,asis
thecasein Germany, avarietyiscalled free from alkaloids whenthecontentislower
than0,05%.Aslongasithasnotyetbeenproved that thecontentcanbedetermined
in a reliable way and since it is unknown whether and to which extent external
conditionsaffect thiscontentsuchanormasusedbyGermanworkersisinadmissible.
b. Resistance tomildew
The losses caused by this attack can amount to 50%; in glasshouses it may even
beworse.W.H.20whichisresistant, produces agreat manylateral branches.Thisis
duetodominantgenes,hencethistypeisanexcellentparentincrosses.
c. Resistance towilt disease
The damage caused by wilt can be very serious. It can spread rapidly and an
infested field is unfit for lupine growing for many years. A good crop rotation can
checktheoccurrence ofthedisease.Attacks haveconsiderably increased oflate.
As a consequence of the existence of at least 3physiological races the number of
resistant lineshasgreatlydecreased inthecourseofyears.Out of23lines,which are
resistanttorace 1,onlyoneisresistant torace2.Later,resistancetorace 1 and2has
beenfound in6lines,part ofwhichisalsoattacked byrace 3.Thebasisfor breeding
therefore, has become narrow, so that new material should be searched for. Much
attention should also be given to crop rotation in resistant varieties to prevent the
occurrence of newraces.
d. Resistance tomosaic disease
This diseasecan bechecked byearly sowing, the use of seed derived from healthy
fields and by selection in thefield.Thecreation of resistant varieties ishampered by
the capricious occurrence of this disease and the lacking of resistance during the
wholegrowing period.
e. Rapidyouth development
ThePal.type(ofwhich thevarieties Palvoand Bipalhavebeen placed on the List
ofVarietiesofFieldCrops)isveryimportant for thebreedingintheNetherlands.The
typeisveryattractiveasaparentand,comparedwithWeikoIII,itsresultsincrossing
aregenerallymore favourable.
Thenonhard-coated seedsofthePal.typegerminatequicker than thoseofWeiko
III and thevarietyNeven withitshard-coated seeds (table20,p.37). Thisresultsin
anearliercoveringofthesoil.
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Thetendencytolodgeisstrongerthaninotherforms,butdifferences inthisrespect
havealsobeenestablishedwithinthePal.type.
ThePal.typeflowersveryearlyand ripensquickerthanWeikoIIIandNeven(table
22,p.37).
NON SHATTERING PODS and NON HARD-COATED seeds facilitate

and improve the

cultivation considerably.
Littleexperience has sofar been gained intypeswith GLABROUSPODSand in forms
withaHIGHSEEDPRODUCTION.
To summarize this section the conclusion can be drawn that, in the Netherlands,
an attempt isbeingmade to create highly productive varieties based on thePal.type
and on such types with a rapid youth development, resistance to mildew, wilt and
mosaic disease, non-shattering pods (which are easily threshable), non hard-coated
seedsandglabrouspods.
7. FURTHER DETAILSONTHESOURCESFROMWHICHNEW VARIETIESCANBE OBTAINED

The material of local varieties isgenerally rather uniform, thevariation in growth
type being slight.Theplants areleafy and of late maturaty. Theland races probably
originated from one source. In the cultivation in North Western Europe a gene
reduction hastakenplaceinthecourseofyears.Thiswasnotfollowed byabreak up
into many different types.The origin of thelateripening typecan beexplained from
the method of cultivation. In seed growing, the early ripening types had already
shattered during the harvest, sothat a general and gradual shift to late maturity has
taken place. This assumption seems more likely than the supposition that a certain
selection would havecaused leafiness and late maturity.
Inthebreedingoffodder lupine,mattersareevenworse:hereisonlyanarrowbasis
of few plants. The following lines have been found in material from local varieties:
line 8(80and 102),line 3535A and some lines with non hard-coated seeds.A white
seeded and a rapidly developing form has been derived from line8.
Thewildformsfrom thecentreoforiginarefortunately offering morechances.The
variationwithinthevastareaofSpain,Portugal,Italy,theislesofSicily,Sardinia and
Corsica and the western part of the North African coastal area is great, however
closetherelation ingrowth typebetween thegeneral growth form and thecultivated
forms maybe.
From the diagram on p.44can be seen how important the wild forms have so far
beenfor thebreeding.Moreover, onlyasmallpart oftheactuallyexistingforms have
been collected. Therefore, wild material should becollected at short notice and on a
large scale. It is advisable to organize thiscollection on an international footing, so
that manycountriesmayusethese forms for their breeding work.
Only a comprehensive collection of wild speciesfrom thecentre of origin canpresent the breeder with material for a fruitful continuation of his work and lead the
waytoimprovement.
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FIG. 1. MEELDAUWRESISTENTIE; LINKS VATBAAR, RECHTS RESISTENT W.H. 20.

Mildew-resistance. Left susceptible, right resistant W.H. 20.
(FotoPlantenziektenkundige Dienst)

FIG. 2. MEELDAUWRESISTENTIE; LINKS VATBAAR, RECHTS RESISTENTE PLANT UIT EEN
F 2 POPULATIE.

Mildew-resistance. Left susceptible\ right resistant plant from a F2 population.
(FotoPlantenziektenkundige Dienst)
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F I G . 4. VERWELKINGSZIEKTE; IN HET MIDDEN EEN VATBARE LIJN, BIJ HET BEGIN VAN DE
AANTASTING, RECHTS EEN RESISTENTE LIJN.

Wiltdisease. Centreasusceptiblelineat thebeginningofattack; righta resistantline.
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F I G . 5. VERWELKINGSZIEKTE; WISCONSINTANKS VOOR RESISTENTIEONDERZOEK.

WI// disease; Wisconsin tanksfor testingresistance.

FIG. 6. MOZAIEKZIEKTE; LINKS VROEG AANGETASTE PRIMAIR ZIEKE PLANT, RECHTS
GEZOND.

Mosaic disease. Left earley attacked primarily diseasedplant', right healthy.
(FotoPlantenziektenkundigeDienst)

FIG. 7. RECHTS HET EERSTEVELDJE VAN PAL. TYPE IN 1949; LINKS
WEIKO I I I .

Rightthefirstplot ofthePal.type in1949; left Weiko 111.

>

FIG. 8. DOMINANTIE VAN DE SNELLE JEUGDONTWIKKELING VAN PAL. TYPE, RECHTS PAL. TYPE, LINKS
LANDRAS. IN HET MIDDEN FJ VAN DE ONDERLINGE KRUISING (DE ZEER WEELDERIGE GROEI IS EEN
GEWOON VERSCHIJNSELIN DE F J .

Dominance of therapidyouth developmentof thePal. type. Right Pal. type, left local variety.
CentreFx ofthemutualcross{theabundantgrowthisnormalinthe F^).
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FIG. 9. WEIKO HI X PAL. LIJNEN UIT AFZONDERLIJK GEOOGSTE F 3 PLANTEN VAN DEZELFDE KRUISING; 967 ZEER IJL, 968 NORMAAL.

Weiko 111 X Pal. linesfrom seperatly harvested Fz plants of the same cross;
967 very long and stemmy, 968 normal.

FIG. 10. PAL.TYPE x W.H.20.RECHTS(1962)F 3 LIJNMETSNELLEJEUGDONTWIKKELINGEN
GOEDEVERTAKKING. IN HETMIDDEN EEN RIJW.H. 20(1961), GEHEELLINKS NEVEN.

Pal. type X W.H. 20. Right (1962) F3linewithrapidyouth development and good
ramification. Centre one row W.H. (1961). Left Neven.

STELLINGEN
I
Voor deveredelingvan lupine, oplangetermijn gezien,is het gewenst om de pogingen soortskruisingen tot stand te brengen, op grote schaal voort te zetten.
II
De stichtingvan eenlupineinstituut onder internationaalbeheer,zouvoordeteelt,
deveredeling en het gebruik van debelangrijkste soorten eengroot voordeel zijn.
Ill
Een kartering van in Nederland voorkomende physio's van Fusarium oxysporum
lupini zal een inzicht kunnen geven in de vraag of, en zoja, welke uitwendige omstandigheden vaninvloedzijn ophetoptreden vanverschillendephysio's.
IV
Het gebruik van D.N.C. (dinitrocresol) als onkruidbestrijdingsmiddel toegepast,
vlak voor de opkomst, zal de oogstzekerheid van gele lupine bevorderen (Verslag
proefboerderij Heino).
V
Bij dewaardebepaling van landbouwgronden, in het bijzonder bij ruilverkaveling,
moet meer rekening worden gehouden met de aanwezigheid van in de bodem overblijvende ziekteverwekkers.
VI
In velelandbouwbedrijven bestaan gevaarlijke tegenstellingen tussen de instelling
van deboer en dievan deboerin.
VII
De selectionist moet in hoge mate vrij worden gelaten bij het uitwisselen van gedachten,enkweekmateriaalmetzijncollegaeenbijhetpublicerenvanzijn resultaten.
VIII
Devondsten van CLAUSENmetPotentillaglandulosageven steun aan deopvatting,
dat kruising van rassen uit geografisch ver uiteengelegen gebieden in de veredeling
gunstigeresultaten kan opleveren. (CLAUSEN,J.: Stages in the Evolution of plant
species,p.72e.v.).
Bescherming van veredelingsmethoden door octrooiering is sterk af te keuren;
beschermingvandekweekproducten doormiddelvanoctrooiofmerkisinstrijd met
het algemeen belang.
X
Het is nietjuist om op grond van het werk van MICHURIN de leer van MENDEL
te verwerpen.
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