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Bij het kweken op resistentie tegen roest- en meeldauwziekten bij granen in WestEuropa, dient meer aandacht te worden geschonken aan soortskruisingen.

n
Overheidsbemoeiingenmogenhet in het verkeer brengen van „multilinevarieties"
nietbelemmeren, terwijl bovendien dekwekervrij moetzijn, binnen zekere grenzen,
desamenstellingervan te wijzigen.

in
Degenetischeanalysevaneigenschappen alskouderesistentieenwinter-enzomertypevantarwe(Triticumaestivum),dietot dusverreonbevredigenderesultaten heeft
opgeleverd, verkrijgt door het gebruik maken van aneuploidevormen nieuwemogelijkheden.

rv
Toetssortimenten ter determinatie van physiologische rassen dienen aangepast te
wordenaan zichwijzigende omstandigheden.

Bijhetzoekenvannieuwegewassenenmogelijkhedenvoordelichtezandgronden,
dient meer aandacht te worden geschonken aan wintervonnen dan aan droogtetolerante zomervormen.
VI
Ondanks mogelijkheden tot bekalking van zure gronden, is onderzoek naar tolerantie tegen lage pH bij rassen van landbouwgewassen gewenst.
VII
Hetproevenmateriaal vanAslanderpleitnietzozeertegenhetgebruikvankalk,als
welvoorhetgebruikvanorganischestof terverhogingvandeproductiviteitvanzure
gronden.
VIII
Degenen, die op grond van ervaringen in de plantenveredeling, pleiten voor het
kruisenvanveeslagenterverkrijgingvaneengunstigheterosis-effect, houdenteweinig
rekeningmet degrotevariabiliteit binnen dezeveeslagen ende technische en economischeproblemen, welkeeen dergelijke werkwijze met zichmeezou brengen.
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VOORWOORD
Dat ik het hier gepubliceerde onderzoek onder de leiding van U, Hooggeleerde
heb mogen verrichten, is voor mijn wetenschappelijke ontwikkeling van
grootbelanggeweest.Voorhetfeit,datUalsDirecteurvandeStichtingvoorPlantenveredeling,mijbijhetbestuderenvanditonderwerpnietalleeneengrotevrijheid hebt
gegeven,dochditonderzoektenvoilehebtgesteund,benikUveeldankverschuldigd.
De groteencritischebelangstellingvoor dehierbehandelde onderwerpen dieik van
U, alsmijnleermeesterindeplantenveredeling, inveelvuldigegesprekken hebmogen
ondervinden,isvoor mijvanzeerveelwaardegeweest.
Zeergeleerde FEEKES, veel heb ik aan U te danken. Uw enthousiasme voor - en
grotekennisvan deproblemenvandeteeltenveredelingvangranen, detarwein het
bijzonder, zijn voor mij een grote stimulans geweest. De door U geboden gelegenheid, de„West-Europa-reis"in 1953meetemaken,waarbij ik kon profiteren van de
groteervaringen van U, Dr. LEIN en Dr. BROEKHUIZEN,isvan groot belang geweest
bij mijn onderzoek naar dewinterhardheidenhet groeirhythmevan granen. Dat dit
onderzoek in het kader van het ,,10-jaren plan voor graanonderzoek"van de Stichting Nederlands Graancentrum op ruime schaal mogelijk isgemaakt, is ook voor
eenbelangrijk deel aan U te danken.
Het Bestuur en de Directie van de Stichting voor Plantenveredeling ben ik zeer
erkentelijk voor de mij geschapen werkmogelijkheden. Vooral de geboden gelegenheid, kennis te nemen van het veredelingsonderzoek in diverse landen en contacten
teverkrijgen metdebuitenlandsecollegae,hebik op hogeprijs gesteld.
Zonder de hulp van de medewerkers van mijn afdeling zou dit proefschrift niet
zijn geschreven. Hierbij denk ik niet alleen aan de vele werkzaamheden, welke verricht dienden te worden ter verkrijging van de nodige gegevens, doch ook aan de
extra medewerking welkenodigwastijdens hettot stand komenvan dezedissertatie.
In het bijzonder de dames J. W.DE VISSER en M. JANSEN en de heren die het onderzoek vrijwel vanaf het begin hebben medegemaakt, te weten J. F. BENTHEMen
A. VANESSEN, benikdan ookveeldank verschuldigd.
Zeer erkentelijk ben ik voor de geboden hulp en gastvrijheid van verschillende
kweekbedrijven in ons land. Zonder namen te noemen, spreek ik hier de wens uit,
datdezeprettigeenvoormijzowaardevollecontactenbestendigd blijven.
Tenslotte een woord van dank aan hen van wieikverder hulp bij het verscbijnen
van dit proefschrift heb mogen ondervinden. Van hen wil ik noemen de heren Dr.
MORRISONen UILENBURGvoor deEngelsevertalingvandesamenvatting en de heren
POSTSR.enPOSTJR.respectievelijk voordevervaardigingvandefoto's entekeningen.
DeN.V.KoelvriesteDenHaag,eninhetbijzonder deHeer MEIJER,dankikvoorhet
bescbikbaarstellenvanenkeletechnischegegevensvandevriesinstallaties.
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HOOFDSTUK I

INLEIDING
In vele landen wordt in sommigejaren grote schade ondervonden door het uitwinterenvan granen.Vooral bij tarweengerstkomt ditverschijnsel veelvuldig voor.
Depraktijk heeft sedertlangdeervaring opgedaan,dat schadehetsterkst optreedt na
strenge winters, doch tevens is reeds lang bekend, dat het aantal graden vorst geen
nauwkeurige maatstaf vormt voor de mate van uitwintering. Hoewel lage temperaturen wel de voornaamste oorzaak voor schade vormen, zijn er nog tal van andere
omstandigheden diehun invloed kunnendoen gelden.
Eentweedereedsoudepraktijkervaring is,datertussendediverserassengroteverschillen bestaan. Van tarwe zijn rassen bekend, die vrijwel zonder risico van uitwinteringgeteeldkunnenworden,terwijlerooktalvanrassenzijn,waarvanhetgewas
na ongunstigewintersgeheelofgrotendeelsverloren gaat.Opheteerstegezichtmoge
hetvreemdlijkendatmendergelijkerassennogsteedsincultuurhoudt,dochbijnadere
beschouwing is dit toch zeer begrijpelijk. In vele landen doet zich het feit voor, dat
winterharderasseninopbrengstachterblijven bijdeminderwinterharderassen;reden
waarommenhetgevaarvanuitwinteren opdekooptoeneemt. Langejaren heeft men
b.v.inNederland opgroteschaaldewinterzwakkeWilhelmina-enJulianatarwe verbouwd, terwijl winterharde rassen als Mendelen Carsten Vmaar een klein areaal in
beslag namen. Alleen na winters met strenge vorst zag men tijdelijk weer enige uitbreidingvan dezerassen,dochna minder strengewinterswerdenzijgrotendeelsweer
verdrongen door meerproduktieve.
Menismeerofminderbewustuitgegaanvandevolgendegedachte:winterhardheid
gaatgepaard metgrotekoudebehoefte enlatevoorjaarsontwikkeling; dezelatevoorjaarsontwikkeling istevensoorzaak,datderassennietdegrootsteproduktiviteit kunnen bereiken. Duidelijk komt dit ook tot uiting in de stelling, voorkdmende in het
proefschrift van J. DOEKSEN (1941), welke luidt: „Bij het kweken van tarwerassen,
waarbij gebruikwordt gemaakt van dethans in cultuur zijnde vormenvan Triticum
vulgarezalmeneropmoetenrekenen,datgroterewinterhardheid steedsgepaardgaat
metlagereopbrengst."Indiendezeopvattingjuistis,zoudittevensbetekenendatvoor
ditprobleemgeenafdoende oplossingzouzijntevinden.Detarwetelerzoudansteeds
voordekeuzeblijven staan:
ofwinterhard metdervingvanenigeprocenten opbrengst,
6f minderwinterharde rassen methogeproduktie, doch dezekerheid dat na een kortereoflangerereeksvanjarenuitwintering optreedt.
Verschillende kwekersen onderzoekers hebbenzichechter bij dezegedachte moeilijkkunnenneerleggen.Zijhebbenoptheoretischegrondenbeweerd,datgrotewinterhardheid, late voorjaarsontwikkeling en minder hoge opbrengst niet onverbrekelijk
verbondenzijn. HetrasHeineVII,datenigejaren geledeninkortetijd eengrootdeel
vanhetNederlandsetarwe-areaalinbeslagnam,leverthetbewijs,dateen behoorlijke
winterhardheidweldegelijkistecombinerenmeteenvrijsnelle voorjaarsontwikkeling
engoede opbrengst. In hoeverresnellevoorjaarsontwikkeling vaninvloed is op hoge
produktiviteit, is moeilijk proefondervindelijk vast te stellen, doch gegevens van
1

FEEKES(26)wijzenerop,datdebetekenisvandezeeigenschapnietmagworden onder-

schat.
Tendelekanhetprobleemwaarschijnlijk toteeneenvoudigevraagwordenteruggebracht;namelijk ofgrotewinterhardheidgepaardkangaanmetsnellejeugdontwikkeling. Met anderewoorden, kan decorrelatie grotewinterhardheid entragejeugdontwikkeling,diemeninhetWesteuropesetarwesortimentaantreft worden doorbroken?
Dezevraag,dieinhaarkortheidergeenvoudiglijkt,istochvaneeningewikkeld karakter. Het woord winterhardheid omvat meer dan kouderesistentie1 en deze laatste
eigenschap kan al naar deomstandigheden sterk varieren enisdusin wezeneenzeer
relatief begrip.
Bijdewintergerst is desituatieten aanzien van degenoemde problemen sterk verschillendvandiebijdetarwe.InhetWesteuropesesortimentkomengeenrassenvoor,
diezeerstrengewinterskunnendoorstaan,tenzijhetgewaswordtbeschermddooreen
sneeuwlaag. Onder minder rigoureuze omstandigheden komen echter tussen de
praktijkrassen nogwel degelijk verschillen in winterhardheid naar voren. Een grote
matevan koudebehoefte, zoalsvelewintertarwerassen bezitten,wordt bij wintergerst
niet gevonden.
Gezien de bovengenoemde problemen, behoeft het geen verwondering te wekken,
dat sedertlangdeuitwinteringvan granen bijveleneenonderwerp vanintensievebestuderingisgeweest.Vooralbijhen,diedirectofindirectbijdeveredelingvanwintergewassen zijn betrokken, is dit het geval. Vele publikaties, dieverschillende facetten
vanuitwinteringsoorzakenbelichten,getuigenhiervan.WatEuropabetreft, zijnvooral
in Zweden (AKERMAN en medewerkers), Duitsland (verschillende medewerkers van
InstitutenteHalleenMiincheberg)enRusland(o.a.TUMANOV)uitvoerigestudiesverricht over talvan factoren, dievan belangzijn voor dewinterhardheid van graangewassen.
Ondanks de uit deze onderzoekingen verkregen resultaten, zijn er verschillende
redenenaantevoerenvoorhetfeit, datdeaandachtvoorproblemen, samenhangende
metwinterhardheid, nietisverminderd.Invelelandenleeft dezebelangstelling onverflauwd voort ofiszelfsversterkt.
Eenvan deredenenis,datuit tot nutoeverkregen resultaten duidelijk isgebleken,
dat hettebestuderen onderwerp eenzeercomplexestructuur heeft, zodat vele onderdelenervan niet, of nog onvoldoende zijn onderzocht.
Een andere is wel, dat de kweker wegens diverse oorzaken, o.a. de veredeling op
resistentie tegenziekten, steeds meer gedwongen wordt eenzeer gevarieerd materiaal
voor zijn kruisingsprogramma's tebenutten. Dit feit maakt kennis van degevaren of
demogelijkheden, diedetegebruikenkruisingsouderstenaanzienvanwinterhardheid
bieden, noodzakelijk. Hetgevolgvandevermeldecomplexestructuur vanhet winterhardheidsprobleem en de wensen, die de kwekers en de practijkvstellen, maken het
onderwerp dusdanig uitgebreid, dat het voor een onderzoeker vrijwel onmogelijk is,
hetin alzijn veelzijdigheid uitvoerig te bestuderen.
Daarhetwinterhardheidsonderzoek slechtseenonderdeelvandemijtoevertrouwde
taakvormt,diendeikeenkeuzetemakenuit hetgeheel.Dezestudieisdan ook voornamelijk gericht op het verzamelen van gegevens,welkevan belang zijn voor deverx
)Indezepublikatieishetalgemeengebruikelijke woordkouderesistentie gebezigd,ookingevallen,waarinhetwoordkoudetolerantiemisschiendevoorkeurzouverdienen.

edeling. Het terrain van de studie naar de oorzaken van de resistente toestand werd
slechtsdanbetreden, alsditnoodzakelijk werd geacht.
Wat depraktische gevolgenvanhet uitwinteren vantarweengerst betreft, kan het
volgendekorte overzicht worden gegeven: in Noord-West Europa treedtgemiddeld
eensindevijfjaren belangrijke uitwintering op.Volgens FEEKES(26)bedraagt degemiddelde schade voor Nederland f 1.700.000perjaar, hetgeen bijna het drievoudige
zou zijn van de verliezen, dietezamen door gele, bruine en zwarte roest worden veroorzaakt. WASSENAAR,KORTEWEGenVos(106)schattendeuitgewinterde oppervlakte
vantarwenadewinter 1953/54in onsland op ongeveer27000ha endievangerst op
ongeveer 13400 ha. Daar per ha de schade, veroorzaakt door verlies aan zaaizaad,
nieuwegrondbewerkingen en opbrengstderving,opzekerf200kanwordengetaxeerd,
bedraagt detotale schadevoor genoemde winter minstens f8.000.000. Hierbij is dan
nog geen rekening gehouden met de schade, aangebracht aan gewassen, die onvoldoende hadden geleden om ondergeploegd te worden, doch geen normale opbrengst
konden geven.De oogstdepressies, dievrijweljaarlijks, vooralaan deminder winterharde rassen van tarwe engerst door dewinter worden toegebracht, zijn moeilijk te
schatten.
AUFHAMMER(9)geeft voor West-Duitsland de volgende schade, veroorzaakt door
uitwinteringindewinters 1946/47en1953/54:
uitwinteringin% bij . . .
1946/47
1953/54

tarwe
19
25

gers
34
67

In totaal schat hij, dat in West-Duitsland gemiddeld per jaar ongeveer 10% opbrengstverlies door winterschade optreedt. Dit verlies zou door verbouw van meer
winterharderassennietgeheeltevermijdenzijn,dochvolgensAUFHAMMERzekertotde
helft kunnen worden teruggebracht.
AKERMAN (3) vermeldt voor Zweden, na enkele strenge winters, de uitwintering
(1940, 1941,1942en 1947metalsschaderesp. 17,23, 14en22%)enberekent verder
degemiddelde oogst na zachtewinters op ongeveer 3200kg/ha en na strenge winters
op2100kg/ha.
Duidelijk blijktuitdezegegevensdegroteverliezendienogsteedsdooruitwintering
wordt veroorzaakt en het mag dan ook alleszins verantwoord heten, dat in diverse
landenhetkwekenvanmeerwinterharderassen opgroteschaalwordt nagestreefd.
Bijhet opstellenvanhetwerkprogramma voortarweengerstvandeStichtingvoor
Plantenveredeling, werd defactor winterhardheid alseen belangrijk onderdeel opgenomen.Hieropwerdextradenadruk gelegd,toenhet Bestuur endeDirectiein 1951
besloten tot aanschaffing van eenvriesinstallatie,teneinde kunstmatig de kouderesistentie van diverse gewassen te kunnen bepalen. Het directe doelvan de aanschaffing
van devriesinstallatie, namelijk hetaan deNederlandse kwekerster beschikkingstellen van kweekmateriaal met een goede kouderesistentie en de mogelijkheid voor
kwekershunjongelijnen opdezeeigenschaptelatentoetsen,konnietworden bereikt
zondereendeelvanhetonderzoektebestedenaandeproblematiekvandewinterhardheid.
Inhetvolgendezaleenoverzicht worden gegevenvanderesultaten van het kouderesistentieonderzoekindejaren 1950tot 1956.Hetwasvoormijeengelukkigeomstan-

digheiddatdestrengewinters1953/54en1955/56degelegenheidboden,laboratoriumuitkomstentevergelijken enaantevullenmet veldwaarnemingen.
Enkelevoorlopigeverkregenresultatenwerdendoor mijinhetkader vandeWerkgroepen kouderesistentieonderzoek en klimaatresistentieonderzoek van de Stichting
Cocobro(laterStichtingNederlandsGraancentrum)gepubliceerd.Nadatinhetvoorjaar 1954 een zeer goede overeenkomst tussen de resultaten, verkregen in de vriesinstallatieendeveldwaarnemingenwasgeblekenwerduitdefondsen vanhet 10-jarenplan voor graanonderzoek een tweede vriesinstallatie aangeschaft. Hierdoor is het
mogelijkgewordenvoldoendeaandacht teblijven bestedenaan defactor kouderesistentiein de sinds 1954 sterk uitgebreide kruisingsprogramma's voor wintertarwe en
-gerst. Hierin worden velekruisingsouders met een geringe winterhardheid gebruikt,
b.v. zomervormen met resistentie tegen diverse ziekten en Zuidelijke rassen ter verkrijging vaneenvlottevoorjaarsontwikkeling enkort enstevigstro.Het gebruik van
dergelijkegeniteurskangevarenopleverenvoordewinterhardheid,redenwaaromaan
denoodzaakvanselectieopdezeeigenschapnogeensextraaandachtmoetwordengeschonken.

HOOFDSTUK I I

ANALYSE VAN HET BEGRIP WINTERHARDHEID
Uitwinteringsschade kan door vele verschillende factoren worden veroorzaakt.
Voor bestudering van dit verschijnsel is een analyse van het begrip winterhardheid
dringend noodzakelijk. Volgens BECKER, FUCHS en JAPHA (13) kan de optredende
schadeopdevolgendewijzeworden verdeeld:
I. directevorstschadeenweldoor:
a. directeafkoeling vandeplant,
b. gecombineerde uitwerking van koude en uitdroging (bij „kale" vorst en sterke
wind),
c. afwisselend optreden van vorst- en dooiperioden.
II. indirecte vorstschade, dievoornamelijk aan de plant wordt toegebracht viainwerking van vorst op de grond:
a. mechanischebeschadigingenvanwortel-en bladgedeelten:
1. hetz.g.opvriezen,waarbij doorveranderdebodemtoestand beschadigingen aan
hetwortelstelselontstaan.Ditverschijnselkanoptredenbijafwisseling vanvorst
endooi.Tevensishetmogelijk, dat deplant wordt blootgelegd, zonder belangrijkebeschadigingenaanhetwortelstelsel,waarnauitdrogingkan optreden.
2. beschadigingen van het bladgedeelte door gronddeeltjes, dietijdens droogweer
door sterkewindwordenmeegevoerd.
3. wortelbeschadiging door vorstscheuren in de grond.
b. vorming van een ijskorst op de grond en om de plant, b.v. door regenval op bevrorenbodemofbevriezingvansneeuwwater,datdoordebevrorengrondnietkan
wegzakken.
III. sneeuwschade; hoewel een sneeuwlaag een beschermende werking kan uitoefenen (geringere temperatuurschommelingen en gemiddeld hogere temperatuur),
kaninvelegevallensneeuwschadelijk zijn.Directesneeuwschadekanvooral optreden
bij eenzeercompactepakkingvan desneeuw.Eendikkesneeuwlaag kan door luchtafsluiting verstikkingsverschijnselen veroorzaken, waardoor deplant wordt verzwakt
endoor diverseparasieten (sneeuwschimmels) kanworden aangetast.
Demate,waarin schade optreedt, isverderafhankelijk vaneensamenspelvanvele
factoren. Het verloop van de weersomstandigheden, waarbij de temperatuur een belangrijke rol speelt, is van grote invloed. Naast dezaaidatum bepaalt grotendeels de
temperatuur het groeistadium, dat de plant in het najaar kan bereiken en zoals later
zal worden aangetoond, is dit van groot belang voor de winterhardheid. Behalve de
temperatuurminimaenhuntijdstip van optreden,zijn de temperatuurschommelingen
vanbelang.Vooraldetemperatuurgedurendedeperiode,directvoorhetoptredenvan
devorst is belangrijk voor het afharden van deplanten. Verder kunnen o.a. van betekenis zijn: destructuur endevochtigheidstoestand van degrond.Door middelvan
debemesting kan dewinterhardheid somsin zekere mateworden beinvloed, waarbij
eeneenzijdigeN-bemestingoverhetalgemeennadeligwerkteneengoedeKenPvoor-

zieninggunstig.Daaralleeneengezondeplantzichhetbestekanverwerentegendiverse ongunstige omstandigheden, is hetvanzelfsprekend, dat dezaaizaadkwaliteit niet
uit het oogmagworden verloren.
Het ingewikkelde karakter van de uitwintering en het onregelmatig optreden van
strenge winters, bemoeilijken de selectiewerkzaamheden door middel van normale
proefvelden.Bovendienwordtbijeenstrengewinterdewaardevaneenbeoordeling op
winterhardheidinsterkematebepaalddoorhetverloopvandeweersomstandigheden,
eenvroegintredendevorstzalgeheelanderegevolgenhebben,daneenkoudeperiode
inhetvoorjaar, sneeuwvalkan alsstorendefactor optreden, enz.Hetisdus verklaarbaar, dat vele pogingen zijn aangewend om methoden of verschijnselen te vinden,
welkehetmogelijkmakenconclusiestetrekkenomtrentdeteverwachten winterhardheidvanrassenenselectiemateriaal.Zondermeerisduidelijk,datdergelijke methoden,
willenzijbruikbaar zijnvoorhetgesteldedoel,hunbasismoetenvindenineenofmeer
factoren van hetcomplex winterhardheid.
Afgezien vangebieden,waardeuitwinteringvoornamelijk wordtveroorzaakt door
indirecte vorstschade, vertonen resultatenvan kouderesistentiebepalingen een goede
overeenkomst met deuitkomsten in het veld. In velelanden zijn of worden dan ook
vriesinstallaties gebouwdterbepalingvandekouderesistentievanwintergewassen. In
hoofdstuk IIIzaldezemethodeuitvoerigwordenbesprokenenzaleenoverzichtworden gegevenvan factoren, dievaninvloedzijn opdekouderesistentie. Omhet kunstmatigekarakter van dekouderesistentiebepaling zoveelmogelijk tevermijden, biedt
hetvoordelendeplantenophunnatuurlijkestandplaats,dusinhetveldte..vriezen".1
Aanditideeisenkelemalenpraktischeuitvoeringgegevenenweldoorhetconstrueren
van transportabele vriesinstallaties zonder bodem, die over de planten worden geplaatst.LOEWELenKARNATZ(66)gebruikteneendergelijkeinstallatieterbepalingvan
de vorstresistentie van jonge vruchtbomen. Deze installatie heeft een inhoud van
2 x 2 x 2 metereneengewichtvan3500kg! JOHANNSONenTORSELLwerktenmeteen
vriesinrichting, die een afmeting heeft van l x l x l meter en eengewichtvan200
kg.Demethodelijktkostbaarendetoepassingervanisafhankelijkvanweerenbodemtoestanden.
Zoalsreeds is opgemerkt, spelen bij uitwintering in velegevallen andere oorzaken
dan de directevorstschade een rol. Zo delen HAYESen IMMER(39)mede, dat na uitvoerige proeven in Minnesota, weinig overeenkomst bleek te bestaan tussen uitwinteringenderesultatenvanvriesproeven.Afwisselend dooienvorstnadewinteren
inhetbijzonder opvriezenbeschouwenzijalsdevoornaamsteoorzakenvanuitwintering. In Midden- en Noord-Europa worden wintergewassen dikwijls voldoende beschermd door eensneeuwlaag, zodat deweersomstandigheden in het vroege voorjaar
meer beslissend voor de ..overwintering" zijn. Volgens JAPHA (49) veroorzaakte de
extreemkoudeensneeuwrijkewinter 1928/29betrekkelijk weiniguitwinteringsschade,
dochnazachtewinters,gevolgd door een ongunstigvoorjaar kan groteschadevoorkomen.
Zoalsbij„sneeuwschade"isvermeld,kandeplantdooreensneeuwlaagwordenbeschermd,dochindatmilieuwordt deplantgemakkelijkaangetast doorschimmelsals
*)Kortheidshalve zal in het vervolg over het vriezen van planten worden gesproken, ter vermijdingvaneenuitdrukking als„het blootstellen aanlagetemperaturen".

Fusariwn, TyphulaenSclerotinia. Dematevanresistentietegendezeschimmelsisdan
ookvaakdebepalendefactor voor overwintering.
InMidden-enOostFinlandisvolgensJAMALAINEN(48)degrond vannovember tot
eind april met sneeuwbedekt enin Noord Finland isdit hetgevalvan oktober tot in
mei.Indezegebiedenworden dewintergranen zelden door dealdaar optredendelage
temperaturenbeschadigd.Vandetarwerassen OlympiaenVarmawordt vermeld, dat
zeeenzekere resistentie tegen Fusariwn nivale bezitten. In Noord Zweden is volgens
EKSTRAND (24) Fusariwn nivale een van de belangrijkste oorzaken van uitwintering,
vooral bij eensneeuwdek op onbevroren grond.
In Japan treedt Typhula vooral opingebieden metzwaresneeuwvalen Sclerotinia
meerin streken met betrekkelijk weinig sneeuw. TOMIYAMA(100)vermeldt resistentie
tegenTyphulaenSclerotiniabij detarwerassen Akasabishirazu no. 1,Norirt no.8,en
Dawsonno.1.
Vanenkeleziektenisbekend, dat zedekans opuitwintering verhogen. Eenhevige
meeldauwaantasting doet deplant verzwakt dewinter ingaan. Te Versailles werd bij
infectieproeven met Cercosporella herpotrichoidesbij wintertarwe geconstateerd, dat
aantasting door dezeschimmels deuitwintering bevordert. Ustilago nuda heeft eveneenseenverzwakkende invloed op dekouderesistentie, terwijl dit ook geconstateerd
konwordenbij tarwenaeenherfstaantasting door Septorianodorum.
Daarhetopvriezeninvelegevalleneenbelangrijke oorzaakvanuitwinteringsschade
is(o.a. 12, 53,60),hebbenveleonderzoekersgetracht eenverbandtevindentussende
gevoeligheid voor opvriezen enerzijds en eigenschappen als spreiding, aantal kiemwortels,anatomischebouw, dikteenrekbaarheid van dewortels anderzijds.
HESS(40)steldebijenkelewintergerstrasseneenverband vasttussendewinterhardheid en de wortelspreiding. De rassen, die weinig bestand tegen opvriezen bleken te
zijn, vertoonden een verticaal gerichte wortelontwikkeling en de rassen die weinig
leden,een meerhorizontaal gespreide wortelontwikkeling.
VolgensJAPHA(49)en LAMB(60)bestaatergeensamenhangtussenresistentietegen
opvriezeneneigenschappenvandewortels. KINBACHERen LAUDE(52)vermeldeneen
laboratoriummethode ter bepalingvan degevoeligheid voor opvriezen.
Naast het bovengenoemde is verder veelvuldig gezocht naar morfologische kenmerkenofandereeenvoudigvasttestelleneigenschappen,dieeenbetrouwbare maatstaf voor de beoordeling van de winterhardheid vormen. Een dergelijk verband zou
voordekwekersvanwintergranenvangrotebetekeniszijn.Totnutoestaathenechter
eendergelijkenalgemeengeldendhulpmiddelbijdeselectienietterbeschikkingenhet
moetzeerwordenbetwijfeld, ofdatooitgevondenzalworden.Ditneemtnietweg,dat
bij vele rassen en groepen van rassen van wintergranen een verband bestaat tussen
winterhardheid enandere gemakkelijk vast testellen eigenschappen; hiervan kunnen
worden vermeld:
1. koudebehoefte,
2. snelheid van de voorjaarsontwikkeling,
3. bladstand,
4. diepteligging van deuitstoelingszone.

1. VERBANDKOUDEBEHOEFTE ENWINTERHARDHEID

Hetisgebleken,daterbijvelerasseneenverbandbestaattussendematevankoudebehoefte en degraad vanwinterhardheid, en welin die zin, dat een grote koudebehoefte gepaardgaatmeteengoedewinterhardheid. Het uitzaaien vanwinterrassenin
hetvoorjaar, waarmedeeenindrukkanwordenverkregen omtrent de koudebehoefte,
isdan ook welaangewend alsmiddelter bepaling van de vermoedelijke winterhardheid.Na onderzoekvangroterassencollecties,zoals o.a. uitgevoerd door STRAIB (95)
endewerkgroep Kouderesistentieonderzoek van deStichting Cocobro (19),isechter
gebleken dat genoemd verband voor velerassen, zowel van tarwe als van gerst, niet
aanwezigis.Naastzuiverezomertarwerassenmeteenvrijgoedetotgoedewinterhardheid (o.a. enkele Canadese zomertarwerassen) werden wintertarwerassen gevonden,
diedecombinatiegrotekoudebehoefte engeringewinterhardheid bezaten.
Ingrotelijnenkunnendewintertarwerassen tenaanzienvan deeigenschappenwinterhardheid en koudebehoefte in groepen worden verdeeld. Zo vertonen de meeste
Noordeuropese wintertarwerassen naast een grote koudebehoefte een goede winterhardheid. DeRussischeendaarmedenauwverwanteAmerikaanse wintertarwerassen
zijnvooreengrootdeelzeerwinterhard, dochbezittenveelaleen geringerekoudebehoefte. VeleWesteuropese wintertarwerassen worden daarentegen gekenmerkt door
een in verhouding tot de geringere of matige winterhardheid, grote koudebehoefte.
Hoeverdezeeigenschappenbijtarwerassenuiteenlopen,blijkt duidelijk uitdevolgendetabel,waareenaantalrassenzijningedeeldvolgensdemethode FEEKES(25),nl.van
herfst-totapriltarwe,terwijltevensdekouderesistentiewordtvermeld:
TABEL 1 (TABLE 1).

Koudebehoefte
Low temperature requirement
Herfsttarwe . . .
Januari-I-tarwe .
Januari-H-tarwe .
Februari-I-tarwe .
Februari-n-tarwe
Maart-I-tarwe . .
Maart-II-tarwe .
April-I-tarwe . .

Rassen
Varieties

Kouderesistentie
Cold-resistance

Heine VII
Panter
Juliana
Mado
Staring
Ministre
Ukrainka 0246
Cappelle
Nord
Novokrumka 0102
Etoile de Choisy
Stepnjatschka
Novokrumka 0258
Yga
Bersee
Can. 3842
Peko

7
6
5
5
5
4
7
4
3/4
7
4/5
7
7
3/4
3
6/7
3

2. VERBANDSNELHEIDVANVOORJAARSONTWIKKELINGENWINTERHARDHEID

Parallel met het zojuist behandelde, blijkt een verband tussen trage voorjaarsontwikkelingengoedewinterhardheid, slechtsaanwezig tezijn in bepaalde groepen van
rassen(19,108).

VeleNoordeuropese wintertarwerassen bezitten de combinatie goede winterhardheidentragevoorjaarsontwikkeling eneengroot aantal Franse rassenis gekenmerkt
door eenvlotteontwikkelingeneengeringe winterhardheid.
Daarentegen zijn er onder de Zuid-Oosteuropese en Noordamerikaanse wintertarwerassenveletevinden,dienaasteenvlottevoorjaarsontwikkeling beschikken over
eengoedewinterhardheid. Bij onderzoek van grote rassencollecties kunnen verscheidenedergelijketypengevondenworden.Zovertoonden na destrengewinter 1953/54
enkele Finserassen, diezeerwinterhard bleken tezijn, eenvlotte voorjaarsontwikkeling. Dit laatste verschijnsel hebben deze Finse rassen waarschijnlijk te danken aan
enkeleZuid-russischetarwerassen, diein Finlandin combinatiemet Finse landrassen
alskruisingsouders zijn benut.
JAPHA (49) constateerde, dat in Oost-Pruisen vele wintertarwerassen ondanks een
goede overwintering dikwijls in hetvroegevoorjaar doorlaat optredende vorst sterk
werden beschadigd. Deze geringe „voorjaarsresistentie" werd vooral gevonden bij
Hongaarserassen.Deconclusiewordtgetrokken,datrassenmetvroege ontwikkeling
gevareninhouden voor laat optredende vorst. WIENHUES(108)waarschuwt tegen een
generaliserende opvattingindeze.In 1951,toenteVoldagsenuitwinteringinhetvroege voorjaar optrad waren winterharde vroeg ontwikkelende rassen hiervoor niet gevoeligerdandelate.AlleenonvoldoendewinterhardeWesteuropeserassenledentoen
sterk onder delaat optredende vorst.
KRETSCHMER (56) ziet de voorjaarsresistentie meer als een vorm van droogteresistentieenisvan mening,dat deeigenlijkekouderesistentiehierbij geenbelangrijke rol
speelt.
Datdroogteinhetvroegevoorjaar dikwijls vaninvloedisopdeuiteindelijkeoverwintering kanin depraktijkveelvuldigworden waargenomen. In deherfst 1953zaaidenweteWageningen eenaantalwintergerstlijnen, zowelopkleigrond, als op droge
zandgrond.Direct na dekoudewinterwerd opbeidegrondsoorten eenvrijwel gelijke
overwintering geconstateerd. Tijdens een paar weken met schraal, droog weer, dat
directopdevorstperiodevolgde,verminderdehetaantalplanten opkleigrond vrijwel
niet,terwijl het overgebleven aantal opzandgrond tot 10a20%terugliep.Alleovergeblevenplantenblekennieuwewortelstevormen;delengtehiervanwasopkleigrond
meestalaanzienlijk groterdanopzandgrond.Demeesteplanten,dietijdensgenoemde
periodeopzandgrondafstierven, blekenwelnieuwewortelstehebbengevormd, doch
de lengte was tot een paar mm beperkt gebleven. Op iets lagere plaatsen, waar de
grond minder was uitgedroogd, en de planten meer beschut stonden, waren deze
nieuwewortelsgoedontwikkeldenongeveerevenlangalsdieopkleigrond.
3. BLADSTANDENWINTERHARDHEID

Tussendebladstandvanjongeplanten(zoalsduidelijk tezienistegenheteindevan
dewinter)en dewinterhardheid, blijkt volgensdiverse onderzoekingen (o.a. 13,110)
geenbetrouwbarerelatietebestaan.BijbestuderingvaneenNoord-enWesteuropese
rassensortiment wordt eenglobaalverbandgevonden enwelin diezin,dat eengoede
kouderesistentie in het algemeen samengaat met een liggende bladstand, terwijl een
geringe resistentie gepaard gaat met een opgerichte stand; de spreiding is echter vrij
groot.Velewintertarwerassenuitanderegebieden,o.a.Rusland,Z.O.EuropaenAmerika,vertonen evenwelde combinatie van erecte bladstand engoede winterhardheid.

4. DlEPTELIGGINGVANDEU1TSTOELINGSZONEENHETVEGETATIEPUNT

VolgensTAVCAR(97)heeft dediepteliggingvanhetvegetatiepunteengroteinvloed
op dewinterhardheid enweldusdanig, dat een diepereligging gepaard gaat met een
groterewinterhardheid. Erzijn rassenvanwintergranen waarbij zich, onder normale
groeiomstandigheden, hetvegetatiepunt bovendegrondoppervlaktebevindt. Volgens
TAVCARZOUbijselectieopwinterhardheiddeliggingvanhetvegetatiepunteengoedte
gebruikenkenmerkvormen.Hierbijdientechterweltewordenbedacht,zoalso.a. ook
KLEIN (54)mededeelt,dat deliggingvan deuitstoelingszone en hetvegetatiepunt wel
inzekerematespecifiekvooreenraszijn,dochtevenszeersterkmodificeerbaar;licht,
temperatuursomstandigheden,zaaidiepte,korrelgrootte ensnelheid van ontwikkeling
nahetzaaienzoudenhierbijvaninvloedzijn.
Uithetbovenvermeldeblijkt,datergeenabsoluutverbandbestaattussendewinterhardheidendevier genoemdeeigenschappen. BijhetNoord- enWesteuropese sortimentvantarwerassenbestaanveelalglobalerelatiestussengoedewinterhardheid enerzijdsenlatevoorjaarsontwikkeling anderzijds.
Daar eenvlotte ontwikkeling gewenstisin verband met deproduktiecapaciteit en
vroegegrondbedekking, heeft devermelde ongunstigecombinatie van eigenschappen
de tarweverbouwers in Noord-West Europa tot voor kort altijd voor een moeilijke
keuzegeplaatst.Eenbeterinzichtindemogelijkheden, diedenatuur indezebiedt,zal
ongetwijfeld leidentot hetcreerenvanpraktijkrassen, diededoor delandbouwer gewensteeigenschappen, namelijk vluggevoorjaarsontwikkeling, hoog opbrengend vermogeneneengoedewinterhardheid bezitten. Hetgenoemderas HeineVIIlevert het
voorbeeld datdezecombinatieteverwezenlijkenis.
INDIRECTEMETHODENTERBEPALINGVANDEKOUDERESISTENTIE

Volledigheidshalve,alzullenzenietnaderwordenbesproken,dienennogeenaantal
methodentewordengenoemd,volgenswelkeopindirectewijzeeeninzichtindekouderesistentiekanwordenverkregen.Debelangrijkste bepalingen zijn:
1. SUIKERGEHALTE VAN DEPLANT

Het suikergehaltevandeplantgeeft eengoedeindrukvandematevan kouderesistentie(o.a.2,5,29,55,79).Dezemethodegeeftbetereresultatenbijtarwedanbijgerst
(15,16). Tijdens de fotofase is er volgens SHESTAKOVen SERGEEV(94)geen verband
meertussen het suikergehalte endekouderesistentie.
2. DROGE-STOFGEHALTEVANDEPLANT (o.a. 29)
3. OSMOTISCHEWAARDEVAN HET CELVOCHT(o.a. 17)
4. ELEKTRISCH GELEIDINGSVERMOGENVANHET CELVOCHT (o.a. 16, 17, 21)

Deindirectemethodenbezittenhetvoordeel,datzeeenvoudigeruittevoerenzijndan
dedirectebepalingvandekouderesistentie.Metdezelaatstemethodewordtechtereen
meer volledig beeld van dekouderesistentie verkregen, dan met een van de indirecte
methoden. Eenanderbezwaaris,datzijnietkunnenworden gebruikt omop eenvoudigewijze,ongewensteplantenuiteenpopulatieteverwijderen. Ditintegenstellingtot
de directe methode, die voor dit doel zeer goed als selectiemiddel kan worden gebezigd.
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Tenslottedientnogeenmethodetewordengenoemd,diealleeninstrekenkanworden toegepast waar iederjaar voldoende strenge vorst voorkomt omeen zekere uitwintering te kunnen veroorzaken, doch waar een sneeuwlaag de planten beschermt.
Doordeplantenvrijtehoudenvansneeuwwordenzedirectaandevorstblootgesteld.
Dezewerkwijze wordt in delaatstejaren inverschillende landen toegepast, o.a. Zuid
Duitsland (42),Zwitserland en Oostenrijk.
Hoewel er dus talrijke factoren zijn, welkehet al of met uitwinteren bei'nvloeden,
mag nimmer uit het oog worden verloren, dat de in het genotype aanwezige aanleg
vooreengrotematevankouderesistentienietkanwordengemistomeengoedewinterhardheid te verkrijgen.
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DE DIRECTE BEPALING VAN DE KOUDERESISTENTIE
Het onderzoek naar de kouderesistentie, door deplanten in een vriescel aan lage
temperaturenbloottestellen,wordttegenwoordig,zoalsinhoofdstuk Iisvermeld,in
velelandentoegepast. Demethodeisechterkostbaar, daar alleenbetrouwbareresultatenwordenverkregen alsdevriescelaanhogeeisenvoldoet. Binnendevriesruimte
mogen geen of slechtszeer geringe verschillen in temperatuur voorkomen. Om deze
redenen isbij debouwvan devriescellenvan de Stichtingvoor Plantenveredeling de
voorkeurgegevenaaneenvriescelmetgeringehoogte.Deruimten,waarindeplanten
aanlagetemperaturen wordenblootgesteld, zijn 50cmhoog, 40cmbreed en 2,15 m
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Fig. 1. Dwarsdoorsnede van de vriescel (schaal 1:20)
(Crosssectionof thefreezing compartment)

lang.Ventilatorenzorgenvooreengoedeluchtcirculatie,zonderwelkeeengelijkmatige
temperatuurnietmogelijkis.
Deplantenkunnenvoorhetvriesprocesuitdegrondwordengenomen,hetgeenals
voordeel heeft, dat veelplantenmateriaal in een kleineruimte kan worden gevroren.
Het nadeel hiervanis, dat zoweldebeschermendeals de schadelijke werking van de
grond buiten beschouwingworden gelaten. De kouderesistentie van de wortels is in
velegevallengeringer dandievanhetbladgedeelte.Omdenatuurlijke toestand zoveel
mogelijknatebootsen,wordendeplantenbijonzewerkwijzenietuitdegrondgehaald.
Zewordengevrorenindekistjeswaarinzezijnopgekweektenwaarindeovergebleven
planten voorlopig kunnen blijven. In dekistjes,waarvan de afmetingen binnenwerks
43 x 27 x 10cmbedragen,wordenzevenrijenvan20plantengekweekt.Indevriescel
kunnen 16kistjes,intweeverdiepingenvan8,meteentussenruimtevan 12cmworden
geplaatst,zodatperserie 112rijtjes van20planten kunnenworden gevroren.
12
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{Upper side of thefreezing compartment)
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Het verloopvan devriesproef geschiedtin devolgende fasen:
Fase

"Tijdsduur

Temperatuur

1

24uren
24uren
ca. 16uren
3-4uren
24uren

tot - 2° C
v a n - 2 ° C t o t - 6°C
van - 6°C tot -14°C
ca. -14°C
van-14°CtotO°C

2
3
4
5

Daarna worden deplanten ineenkoeleruimtegeplaatst; gestreefd wordt naar een
temperatuur van 5—10°C.Detemperatuur van dezeruimteiszeerbelangrijk, daar de
uiteindelijkeresultatenhierdoorsterkwordenbeinvloed,inhetbijzonderalsdekouderesistentiewordt uitgedrukt inhet percentage overlevende planten.
Dekouderesistentiekanookwordenbepaalddoorhetschattenvandemate,waarin
deplantendoordekoudebehandelingzijnbeschadigd.Hierbij wordtgeletop:
1. hetoptredenvandodepunten ofzonesindejongebladeren.
2. dematevaninfiltratie;beschadigdebladdelenwordendonkergroen doorschijnend,
daar deintercellulaireruimten metvocht zijn gevuld.
3. deontwikkelingvannieuweblaadjes;dezekaneerstenkeledagennadebeeindiging
vandevriesproef worden vastgesteld.
Hetschattenvandebovengenoemdekenmerkendientenigemalentegeschieden.De
eerste schattingkan vrijwel direct na debeeindigingvan devriesproef plaats hebben,
terwijlverderb.v.nogna6-7en12-14dagenvoordetweederesp.derdekeerkanworden beoordeeld. Het is noodzakelijk in iedere vriesproef enkele bekende standaardrassen op te nemen, bij voorkeur varierende van weinig tot goed kouderesistent.
Wordt nl. bij devriesproef eenzeerlagetemperatuur gekozen,danworden bij debeoordelingvan0-10(0= alleplantendood, 10= alleplanten onbeschadigd)denummersmeteengeringerekouderesistentie ineentesmaltraject, b.v.van0-2,samengedrongen. In de weinig tot middelmatig kouderesistente groep treedt dan te weinig
differentiatie op.Wordtdaarentegen eenminderlagetemperatuur gebruikt, danvindt
menweinigdifferentiatie indemeerkouderesistenterasseneneengrotespreidinginde
minderkouderesistentevormen.
Bij een vriesproef dient grote aandacht te worden geschonken aan de omstandigheden,waaronder deplanten,alvorensaan dekoudebehandelingteworden blootgesteld,hebbenverkeerd. Debelangrijkste zijn wel:
1. temperatuur,
2. daglengte.
HARDING

Deuitslagvandekouderesistentieproefisinsterkemateafhankelijk vandeharding,
diedeplantheeft kunnenverkrijgen. Dehardingstoestand wordtvooralbepaald door
detemperatuur, diegeheerstheeftindeperiodevoorhetvriezen.Dehardingverloopt
het meestgunstigbijlagetemperatuur enhogelichtintensiteit. TUMANOV(102)vond,
dat degunstigste omstandigheden voor hardingworden verkregen bij zonnigweeren
eentemperatuur omhet vriespunt.
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Aangezien de weersomstandigheden gedurende de winter niet constant zijn, volgt
hieruit,dat dehardingstoestand van dete onderzoeken planten eveneensaan variatie
onderhevigis.Ditlevertmoeilijkheden voorhet onderzoek op,daarmenbijdetoete
passenbehandelingrekeningdienttehoudenmetdehardingstoestand. Naeenperiode
metzachtweerdienendeplantenbijminderlagetemperaturenteworden gevroren dan
naeenkoudeperiode.
Teneindedezemoeilijkhedentevermijdenenvoordekouderesistentiebepalingaltijd
te kunnen beschikken overplanten in zoveel mogelijk gelijke hardingstoestand, is bij
devriesinstallatie van de Stichting voor Plantenveredeling tevens eenhardingsruimte
gebouwd.Alvorensdeplantenaandevorstbloottestellenwordenzeindezehardingsruimtegebracht. Hierin(zieafb. 1)kunnen drieseriesvan 16 kistjes worden geplaatst
enwelbijeentemperatuur van+ 2°C.AlsverlichtingzijnTL-buizenvan25Watt op
40cmhoogtebovendekistjes aangebracht.Boventweekistjes bevindenzichtweeTLbuizen,waarmede eendaglengtevan 12urenwordtgegeven.Volgens KNEENen BUSH
(55)is de daglengte bij deze lage temperatuur waarschijnlijk niet belangrijk voor de
hardingstoestand. In proeven van ANDERSSON (5) werd door vermindering van daglengteeengeringereafhardingssnelheid verkregen. Uit eigenproevenisgebleken, dat
deplanten onder degenoemdeomstandigheden na driewekeneengunstigehardingstoestand verkrijgen.
Overhethardingsproces alszodanigiszeerveelgepubliceerd (o.a. 3,5, 101);ikzal
hierop niet nader ingaan. Wel dient nog te worden gewezen op het onderzoek van
ANDERSSON (5)volgens hetwelk tussen derassen aanzienlijke verschillen in hardingssnelheid enuiteindelijk tebereiken hardingsgraad bestaan.
Behalvedehardingbijlichtentemperaturenjuistboven0°C,onderscheidtTUMANOV
(102)eentweedehardingsproces, dat plaats zouvindeninhetdonker en bij temperaturen beneden0°C;dezehardingzou geeneffect hebbenindien deplanten gejarowiseerdzijn. Hieruit zou dan tevensvolgen, dat dezewijzevan hardingvoor Westeuropeseomstandighedeninvelegevallenvanweinigbelangzalzijn.Gewassen,dieopnormale tijd zijn gezaaid beeindigen namelijk vrijwel geheel of geheel hun thermophase
voor hetintreden vandekoudeperiode.
Volledigheidshalvedientverdernogtewordenopgemerkt,datdehardingstoestand
begunstigd wordtdooreenbeperktewatervoorziening vandeplant.
ONTHARDING

Ontharding,hetgeengepaardgaatmetverliesvankouderesistentie,kanoptweeverschillendemanierenplaatsvinden.Bijdeenevormgeschiedthettegengesteldevanhet
hardingsproces (vgl. 13,stoffwechselbedingte Enthartung),deandereisgebonden aan
de ontwikkelingstoestand van de plant (entwicklungsbedingte Enthartung). Tijdens
het hardingsproces, dus bij lagetemperaturen, wordt deassimilatie minder sterkgereduceerd dan deademhaling,waardoor een overschot aan assimilaten ontstaat, dat
dehardingstoestand bevordert.Bijhogeretemperaturenneemtdeademhalingsintensiteitsterkertoe,dandievandeassimilatie(5)enonthardingtreedtop.Indenatuurkan
ditverschijnsel optreden gedurendezeerzachtewinterperioden enna beeindigingvan
dewinter. Dezevorm van ontharding kan weer ongedaan worden gemaakt door een
nieuweperiodevanharding.
Detweedewijzevan ontharding heeft integenstellingtot deeersteeenonherroepe15

lijkkarakter,daardeterugganginhardingstoestand hierisgebondenaandeontwikkelingstoestand vandeplant.Gedurende de thermofase neemt, al naarmatedejarowisatiegraadwordtverhoogd,dekouderesistentieaf. Jarowisatieresulteertinverliesvan
hardingsmogelijkheid(13,44,59,81,102).TUMANOV(102)vonddevolgendeverschillen
inoverwinteringtussenplantenvanongejarowiseerdengejarowiseerdzaadopgekweekt.
% overlevende planten

Zaaitijd

Ras

•
vroeg
laat
vroeg
laat

Moskov 02411

gejarowiseerd

ongejarowiseerd

16
12
7
0

92
94
93
96

Dit aspectnuisvan grotebetekenis,daar praktisch al onzewintergerst-enwintertarwerassen,nanormalezaaitijd,ineenbijna ofgeheelvollediggejarowiseerd stadium
aandewinterwordenblootgesteld (ziehoofdstukIV).
Teneindedeinvloed vandejarowisatiegraad opdekouderesistentie vaneen aantal
Noord- enWesteuropese wintertarwerassen te leren kennen, werden in deherfst van
1952devolgendeproeven uitgevoerd.
PROEF I

juist gekiemd zaad bij +2°C,
van half oktober tot half november temperatuur ca.
10-15°C,
harding:
2 weken bij 2°C, daglengte 12uren,
4urenbij-15°C,
vriezen:
beoordeling kouderesistentie: Otot 10,0 = alleplanten dood
10 = alleplanten onbeschadigd.
Vaniederraswarenachtrijtjes van20planten opgenomen.

wijze vanjarowisatie:
opkweken der planten:

TABEL 2 (TABLE 2)

Ras (variety)

1. Juliana . .
2. Ministre .
3. Alba . . .
4. Staring . .
5. Bersee . .
6. Pevele . .
7. N o r d . . .
8. Maximum
9. Renfort. .
10. Prima . .
11. Eroiica . .
12. Heine VII.
13. Carsten V .
14. Heine 476 .
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Kouderesistentie na jarowisatie gedurende
Coldresistance after vernalizationfor
6 weken (weeks)

3 weken (weeks)

2
2
2
2-3
1-2
2
1-2
2
5
7
8
6-7

1-2
2-3
2-3
3
1-2
6
2-3
2
6
7
8
7
7-8
8-9

1

PROEF II

Voorbehandeling zie proef I, opkweken der planten van eind oktober tot begin
december.
harding: 2weken bij 2°C,
vriezen: 4uren bij -14°C (Tabel3).
Een dergelijke, in het voorjaar van 1954uitgevoerdeproef, vertoont het volgende
effect vandejarowisatieopdekouderesistentie.
PROEF III

Zaaidatum 18februari.
harding: vanaf 22maart bij 2°C,
vriezen: van 5t/m 9april, vier uren bij -13,4°C(Tabel4).
Uit de resultaten van de drie proeven blijkt, dat bij de genoemde tarwerassen de
kouderesistentie slechts in enkele gevallen door dejarowisatiegraad in sterke mate
wordtbei'nvloed.TedienopzichtevallenhetsterkstopdetarwerassenPeveleenEtoile
deChoisyendebeidewintergerstrassen.
TABEL 3 (TABLE 3)

Kouderesistentie na jarowisatie gedurende:
(Coldresistance after vernalizationfor:)
Ras (variety)

2. Alba
5. Carsten V
6. Heine VII
7. Heine 476

13. Etoile de Ch

17. M.C. 245

.

8 weken
(weeks)

6 weken
(weeks)

4 weken
(weeks)

2 weken
(weeks)

3
3
3
2
7
7
8
5
3
3-4
1-2
5
3
8
8
8
4-5
6

3-4
3-4
3
3-4
7-8
7
8-9
6-7
4
4
2
6
4-5
8-9
8
8
6
5-6

4
4
3-4
4
8
7
9
7
4
4-5
3
7
5-6
9
9
8
6
6

4
4
4
4
7-8
7
9
7
4
4
3
6-7
5-6
9
9
7-8
6
6
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TABEL 4 (TABLE 4)

Kouderesistentie najarowisatie gedurende:
Coldresistance after vernalization for:

Ras (variety)

1. Carsten V
2. Heine VII
3. Heine 476
5. Ministre
6. Pevele
7. Nord
8. Can. 3842
9. Can. 3847
11, Novi Sad Banatka
12. Etoile de Choisy

'. . .

8 weken (weeks)

2 weken (weeks)

1
7
7
4
4

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

3
6
6
7
6-7
4
4
4-5

HOFFMANN(44)concludeertuitresultatenvansoortgelijke proevenmetwintergerst,
dat herfstuitzaai van gejarowiseerd zaad een goede methode is omin zachte winters
toch de winterhardheid te kunnen bestuderen. Deze methode wordt in het volgende
hoofdstuk uitvoerig besproken.
Enkele onderzoekers o.a. HOFFMANN(44) en RUDORF(81)betrokken in dit onderzoekookenkelerassenvanzomergranenenvondenhierbijeveneenseenvermindering
van de kouderesistentie najarowisatie. Daar de planten in dit geval geen, of eengeringekoudebehoefte hebben,wilHANSEL(34)dezevermindering van kouderesistentie
zoekeninbeschadigingvandekiemwortelstijdens dejarowisatieennietindeinvloed
vandejarowisatietoestand opdekouderesistentie.Tevensvraagthijzichaf, ofdedoor
hemnajarowisatie geconstateerde beschadigingen aan kiemwortels wellicht eveneens
bij wintergranen ten dele verantwoordelijk zijn voor de vermindering van kouderesistentie. Hiertegen kan worden aangevoerd, dat het zeergoedmogelijk is,planten
volledigtejarowiseren,zonderdatdedoor HANSELgeconstateerdebeschadigingenvan
kiemwortels optreden. Bovendien bezitten velezomervormen van granen eenzekere,
zij het meestgeringe, koudebehoefte, hetgeen b.v. het gevalis met het door RUDORF
(81)onderzochteras HeinesKolben. GRAHL(32)isvanmeningdat dejarowisatietoestand geeninvloed op dekouderesistentie kan hebben. De vermindering van kouderesistentieberustvolgenshemlouter opbeschadigingvandeplant,welkeveroorzaakt
wordt door delagetemperaturen tijdens dejarowisatiebehandeling.
Gezienderesultatenvandiverseonderzoekers(o.a.44,81,102)endieverkregenuit
dehierbovenvermeldeproefnemingen, lijken deverklaringenvan GRAHLwelergsimplistisch. Ditvooral, daar zijn kouderesistentiebepalingen gebaseerd zijn op proeven,
uitgevoerdmetplanteninhetcoleoptielstadium.Uithetnavolgendezalblijken, datde
kouderesistentie in ditjonge stadium slechtsin bepaalde gevallen overeenkomst vertoontmetdieinverderestadia.
Na beeindiging van de thermofase kan de plant, indien aan eisen van voldoende
lange dag en hogere temperatuur wordt voldaan, tot de fotofase overgaan. Deze
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fase is gekenmerkt door een veelgeringerehardingsmogelijkheid. Hetminimum aan
kouderesistentie tijdens het begin van de fotofase kan echter somsnog aanzienlijk
zijn, hetgeen b.v. volgt uit resultaten van dein Hoofdstuk IV besproken zaaitijdenproeven.
Tenaanzienvan onthardingbestaangroterasverschillen, hetgeenalvolgtuitdebesprokenproeven,waarbijhetrasPeveletijdens hetvoortschrijden van de thermofase
snelaan hardingsmogelijkheid verliest. LAUDE (62)vond bij de bestudering van ontharding bij zes tarwerassen verschillen in snelheid van ontharding. Het ras Harvest
Queenvielhierbij opdooreengeringeresnelheidvanonthardingenhetbehouden van
eenbetrekkelijk hogegraad van kouderesistentie. Het zeer winterharde ras Minturki
verloor daarentegenindezelfdeproefzeersnelzijn kouderesistentie.
Bijeenin 1953uitgevoerdeproef,omdeonthardingbijeenaantaltarwerassen nate
gaan, werden de volgende resultaten verkregen. De kisten met planten stonden gedurendedewinterbuiteninhetveld.Tot 18 februari washetkoud weergebleven met
nachtelijke minimumtemperaturen tot -10°C en dagelijkse maxima tot +5°C, zodat
aangenomen kan worden, dat de planten in een goedehardingstoestand verkeerden.
Dehelftvandeseriewerdomdezetoestandzogoedmogelijktebewarenop20februari
in de hardingscel geplaatst, de andere helft bleef buiten, tijdens welkeperiode enige
groei plaatsvond. De gemiddelde dagelijkse maximum temperatuur gedurende deze
periode was 11,9°C, degemiddelde dagelijkse minimumtemperatuur -f-2,8°C. Op 3
maartwerdendebeideseriesindevriescelgeplaatstengedurendedrieurenbij-13,8°C
gevroren.
TABEL 5 (TABLE 5)

Kouderesistentie (coldresistance)
Ras(varieties)

2. Alba

. . . . . . .

6. Heine VII
8. Werla^ . . . . . .
9. Silber . . . . . . .
10. Heine 476
12. Dir, Journee . . . .
13. Nord
15. Magdalena . . . .
16. Renfort . . . . . .
17. Etoile de Choisy . .
18. Immendorfer Kolben
19. LassersDickkopf. .
20. Eroica
21. Ergo . . . . . . .

planten uit de hardingscel
(plantsfrom thehardeningroom)

planten van het veld
(plantsfrom the field)

4
4
4-5
4
7-8
6-7
2-3
8
8
8-9
6
63
3
3
5
5
8
7
8
8

2
1
1
1
4
4
0
6
6
6
4-5
3
, 0
0
0
3
4
7-8
6-7
7
8
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Uit dezeresultatenblijkt, dat vooraldegroepvandeminderwinterharde rassenin
sterkematezijn onthard. Devierwinterharde Oostenrijkse enZweedserassen hebben
hun kouderesistentie grotendeels behouden. In deze proef spelen waarschijnlijk de
beidevoornaamstevormenvan ontharding eenrol, namelijk onthardingdoor hogere
temperaturen en ontharding door verder voortgeschreden ontwikkelingstoestand.
Tegenditlaatsteprocesvan ontharding zijn b.v.deZweedserassen,die uitgesproken
langedag-typenzijn, beter bestand (92).
SCHMALZ(92)concludeert uit zijn onderzoek dat dedaglengtebehoefte van een ras
kan worden gebruikt om winterharde vormen te vinden, die zo lang mogelijk hun
kouderesistentiebehouden.Doorinhetvoorjaar dedaglengtekunstmatigtevergroten,
kunnenrassenwordenuitgezocht, diehieropweinig ofnietreageren ofm.a.w.nietof
slechts langzaam in de fotofase overgaan. De consequentie van een dergelijke
selectieisechter, dat extreemlange-dag-typenworden uitgezocht, dieeentrage voorjaarsontwikkeling hebben.
Aangezien temperatuur endaglengte samenwerken enbeide alnaar destreek sterk
kunnen uiteenlopen, draagt dekouderesistentie envooral devoorjaarsresistentie een
sterkregionaalkarakter.InZwedenenOosteuropa b.v.,blijft hetinhetvoorjaar lang
koud enzodradetemperatuur zohoogwordt, dat groeikan optreden,isdedaglengte
ook zodanig, dat zelfs bij de extreem lange-dag-typen de ontwikkeling verder kan
voortschrijden. Tot dezetijd is de kouderesistentie verzekerd gebleven door de rusttoestand, waarin de plant moest blijven. Voor ons land is een dergelijke langdurige
voorjaarsresistentie niet nodig. Tevens hebben de meeste Noordelijke rassen het
nadeel, dat ze in ons land in het voorjaar langeenkruipendgroeitypebezitten.Hetzelfde geldtvoor onzeNederlandse tarwerassen, indien deze naar Zuidelijke landen
worden gebracht. Omgekeerd vertonen in het algemeen rassen uit Zuidelijke landen
een vlottere voorjaarsontwikkeling dan de in Noordelijke landen inheemse rassen.
Vele Franse rassen, die de voor ons land gewenste combinatie van vlotte ontwikkeling en hoge produktiviteit hebben, beschikken echter niet over een voldoende
winterhardheid.
Veletarwerassen,waarbijwelindeeersteplaatsZuid-oosteuropeseenAmerikaanse
genoemd kunnen worden, bezitten de combinatie goede kouderesistentie en snelle
voorjaarsontwikkeling. Bovendien is de koudebehoefte van deze rassen aanzienlijk
geringer dan van de huidige Noord-Westeuropese rassen met gelijke winterhardheid
(20).Demeestextremevormvandittype,hetwelkwijhebbengevondenishetCanadese
zomertarweras Can. 3842,dat in de winter 1953/54 op onze proefvelden een winterhardheid vertoonde, gelijkwaardig aan dievan rassen als Heine VII en Carsten Ven
daarnaast eengoedeontwikkelinginhet voorjaar.
Naast de reeds genoemde factoren wordt de kouderesistentie beinvloed door
het groeistadium van de plant, hetgeen o.a. blijkt uit de resultaten van devolgende
proef.
Een 14-taltarwerassen werd in 1954 op de volgende data uitgezaaid: 17sept., 27
sept., 7okt.en 18okt. Dezaaidiepte voor allezaaisels bedroeg 2cm. Op 23 oktober
werden alle series in de hardingscel gezetbij 2°C. Deverschillende zaaisels hadden
toen devolgendegroeistadia bereikt:
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gezaaid 17September: 3blad-stadium,
„ 27 September: jong 3blad-stadium,
„
7oktober: 2 blad-stadium,
„ 18oktober: vandemeesterassenenkelecoleoptielenjuistbovendegrond.
Gevroren werd van 8t/m 12november enwel bij -13.2°C,gedurende4uren. De
resultaten warenalsvolgt:
TABEL6 (TABLE6)
Rassen(varieties)
1. Novi Sad 1439 . .
2. Jugoslav Bankut
3. Novi Sad 2778 .
4. C 33 . . . .
5. Panter . .
6. Silber . . .
7. Heine 51 .
8. Can. 3842 .
9. Can. 3843 .
10. Reliance .
11. Magdalena
12. Etoile de Ch.
13. Berzataka . .
14. Ukrainka 024 6

Herkomst
(origin)
Jugoslavia
ss

»>
Finland
Belgie
Duitsland
)»
Canada
»»
»
Frankrijk
s»

Rusland
s»

Zaaidata (sowingtime)
17-IX

27-IX

7-X

18-X

7+
7
7-8
9
6+
7
8
6+
6-7
5
5
68
8

6
678
3
7
6+
65
4
3
3
8
8

6-7
5
4
72
6-7
6
5-6
4
3
3
2
8
8-

3
4
8
2
1
1
2
5
6
3
3
2
6
5

Duidelijk blijken uit deze gegevens de aanzienlijke verschillen in kouderesistentie
tussen de verschillende groeistadia. Sommige rassen reageren hier sterk op, andere
daarentegen minder. In het algemeen neemtdekouderesistentie vanhetjongere naar
hetouderestadiumtoe.Inhetcoleoptielstadiumblijkenverschillenderassen,diein een
ouder stadiumgunstigeresultaten geven,zeerweinigkouderesistentie tehebben.
SUNESONen PELTIER(96)geven resultaten van soortgelijke proeven met de Amerikaanse tarwerassen Blackhull, Minturki, Nebraska 60 en Kawvale. De kieming en
groeivonden bijtemperaturen van 60en77°Fplaats.
Aantal dagen van
opkomst tot harding
1-5
1-5
7-12
7-12
14-19 . . . . . . .
14-19 .
21-26
21-26 . . . . . . .

Gemiddeld %•overlevende planten
Temp.

Blackhull

Minturki

Nebr. 60

Kafovale

60
77
60
77
60
77
60
77

91
74
25
37
33
22
34
51

95
82
49
63
36
50
53
65

93
83
39
64
52
48
76
78

88
69
37
58
43
58
60
63

Deresultatenvandezeproefwijkeninzoverrevandevorigeaf, dathierhetjongste
stadiumisgekenmerkt doordegrootstekouderesistentie.Deanderegroepenvertonen
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dezelfdetendensalsdievanonzeproef,nl.eentoenamevankouderesistentiebijoudere
groeistadia.Hoewel SUNESONenPELTIERgeenomschrijvingvangroeistadiageven,kan
worden aangenomen, dat de groep 7-12 dagen overeenkomt met het een- tot jong
twee-bladstadium.Naar deouderegroeistadia enweltot enmethetdrie-bladstadium
neemtdehardingsmogelijkheid toe.Hetgroteverschiltussen deresultaten van beide
proevenligtin dekouderesistentie in het coleoptielstadium.
Enkelelater door mijgenomenproeventer bepalingvan dekouderesistentie in het
coleoptielstadium gevendevolgende resultaten.
voorbehandeling: vanafzaaienenkeledagenbij12-15°Cenvervolgenstweewekenin
dehardingscel bij 2°C.
Tijdens het vriezen bevonden de meeste coleoptielen zich juist enige millimeters
boven degrond.
PROEF I

zaaidatum 17oktober 1954,
van 23 oktober tot 3novemberbij 2°C,
vriezen: drieuren bij -13,8°C,
beoordeling derkouderesistentie geschiedde 10-12dagen na hetvriezen, na plaatsing
bijca. 10°C(0= alleplantendood, 10= alleplantenonbeschadigd)(Tabel7).
PROEF II

zaaidatum 16december 1954,
van 24december '54tot 7januari '55bij2°C,
vriezen: vier uren bij-13,5°C (Tabel8).
TABEL 7 (TABLE 7)

Rassen(varieties)

1. Heine 51

. . . .

3. Panter
4. C 33
5. Novi Sad 2778 . .
6. Jugoslav Bankut .
7. Novi Sad 1439 . .
8. Can. 3842 . . . .
9. Can. 3843 . . . .
10. Reliance . . . .
11. Magdalena . . .
12. Etoile de Ch. . .
13. Berzataka . . . .
14. Ukrainka 0246 . .
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Herkomst
(.origin)
Duitsland
»>
Belgic
Finland
Joegoslavie
»»
>i

Canada
»
99

Frankrijk
M

Rusland
»»

Kouderesistentie in het
coleoptielstadium
(coldresistance in the
coleoptile stage
2
1
1
2
8
4
3
5
6
3
3
2
6
5

Gem. kouderesistentie
in ouder stadium
(average coldresistance
inolderstage)
8
7-8
6
8
7
6-7
6
6-7
7
5
4
5
7
7

TABEL 8 (TABLE 8)

Rassen(varieties)

Herkomst
(origin)

1. Heine VII . . . .
2. Staring . . .
3. Mado. . . .

Duitsland
Nederland

5. Olympia . .

Finland

5»
JJ

>»
7. Novi Sad 2778
8. Can. 3845 . .
9. Can. 3847 . .
10. Austro Bankut
11. Cappelle . .
12. Voldagsen 29/53
13. Stepnjatschka .
14. Novokrumka02 -5i5

Joegoslavie
Canada
Js

Oostenrijk
Frankrijk
Duitsland
Rusland

>>

Kouderesistentie in het
coleoptielstadium
(coldresistance inthe
coleoptile stage)
1
2
1
1
6
6
7
6
5
7
1
2
6
8

Gem. kouderesistentie
in ouder stadium
(average coldresistance
in olderstage)
7
4
4
4
8
8
7
6
6
7-8
3

7
7

TerwijldeonderzochteNoord-westeuropeserassen,ongeachtofzijinouderstadium
overeengoedeofgeringekouderesistentiebeschikken,zeerweinigresistentzijninhet
coleoptielstadium, blijken diverse Zuid-oosteuropese rassen zowel resistent in zeer
jonge als in oudere groeistadia. De Noord-amerikaanse tarwerassen vertonen in het
algemeenhetzelfde beeld,hetgeennietteverwonderenis,daar dezerasseneen nauwe
verwantschapmetdeZuid-oosteuropesevertonenenvooreendeelzelfsdirect daaruit
afkomstig zijn. Hieruit kan dan ookhetverschiltussen deresultaten van SUNESONen
PELTIER en de onzeworden verklaard. ANDREWS(6)vond een behoorlijke correlatie
tussen kouderesistentie in hetcoleoptielstadium en dewinterhardheid, docher wordt
niet vermeld voor welketarwerassen dit isgeconstateerd. Een dergelijke goede overeenstemmingzouvoor eenresistentiemethodiek goedeperspectieven bieden, daar het
veel eenvoudiger is, enkele dagen gekiemde zaden te vriezen, dan oudere planten.
Tevenszoudendanfactoren dieditlaatsteonderzoekbemoeilijken, vermedenkunnen
worden.Demededelingvan GRAHL(32),daterinzijnproeveneenzeergoedeovereenstemmingwerdgevondentussendekouderesistentievantarweinhetcoleoptielstadium
endewinterhardheid, vormdedan ookvoor onseenaanleiding omdedoor hembeschreven proeven nauwkeurig te bestuderen.
De door GRAHLtoegepaste methodiek isin het kort alsvolgt: 100 onbeschadigde
korrelsvanca.gelijkegroottewordentweeureninhetdonkerenbijkamertemperatuur
inleidingwaterbevochtigd.Vervolgenswordenzeopvochtigkwartszand(op1 kgzand
110ccwater)inpetrischalenuitgelegd.Nadriedagen(bijkamertemperatuur)worden30
kiemplantenmet5± 1 mmlangecoleoptielenuitgezocht.Vervolgensvindt afharding
plaatsbij0°CeneenbelichtingmetTL-buizenvan 16urenperdag,„daar onderdeze
omstandighedeneenoptimalekouderesistentiewordtverkregen".Nadriedagenworden
25kiemplanten met 5 ± 1 mm lange coleoptielen uitgezocht, die vervolgens gedurendevierureninhetdonkerbij-5,7°Cwordengevroren.Vervolgenslangzaamdooien
eneendagbijca.0°C.Na dezebehandeling kan dekouderesistentie wordenbepaald,
nadatdeplanteningrondzijn gelegdenveertiendagenbijca.20°C hebben gestaan.
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Van21 tarwe-engerstrassenwerddooronsvolgensdezemethodedekouderesistentiebepaald.Alleenwerddehardingoptweeverschillendemanierenuitgevoerd, nl. bij
0°Cmetbelichtingenbij0°Cinhetdonker, omnategaanofdedoor GRAHLgenoemdebelichtinginderdaad van invloed is.Daar detemperatuur van-5,7°Cdoor ons te
hoogwerdgeacht,isbovendiendezeseriebij-10°Cbehandeld.Devolgenderesultaten
werdenverkregen,waarbijdedoor GRAHLgebruikteschaalvan 1-6 omgerekendwerd
in dedoor onsregelmatiggebruikte schaalvan 1-10 (Tabel9).
TABEL 9 (TABLE 9)

Rassen (varieties)

3. Heine VII
4. Banco
5. Novokrumka 0258 . . . .
6. Moskou2453 . . . . . .
8. Ukrainka 0246
9. Blackhawk
10. Purdue 7
11. Can. 3842
12. Can. 3845
13. Peko

18. Lee .
19. Herta

Kouderesistentie na harding en vriezen bij:
(coldresistance after hardening andfreezing in)
licht (light)

donker (dark)

donker (dark)

-5,7°
9
8
9
9
8
6
8
9
9
9
9
8
7
7
6
7
8
8
7
6
9

-5,7°
7
8
9
8
7
6
8
10
9
8
10
8
7
7
7
5
9
8
9
6
2

-10°
2
5
5
3
3
4.
3
3
5
6
5
4
4
1
6
0
4
0
1
0
0

Bij-5,7°Cwerdvrijwelgeenonderscheidgevondenindeonderzochterassen,diein
ouder stadium eenvariatieinkouderesistentie vertonen van0-9. De kouderesistentie
na vriezen bij-10°Cvertoont eveneens weinig overeenkomst met de winterhardheid
van derassen.
Volgens HANSEL(34)zijn dekiemwortelsminder kouderesistent dan het coleoptiel,
terwijl tevens de kouderesistentie van de kiemwortels sterk afhankelijk is van hun
groeistadium. Hij concludeert Meruit,dat hetpraktisch niet mogelijk zalzijn, eenbetrouwbare kouderesistentiemethodiek voorjuist gekiemde zaden te ontwerpen, daar
het onmogelijk is, allejonge kiemplanten in hetzelfde groeistadium te vriezen. In de
resultaten van een dergelijke proef zou waarschijnlijk een grotere variatie ontstaan
doorverschilinkiemings-ofgroeistadium,dangenetischindatmateriaalmogelijkis.
Helaas zijn deze proeven door HANSEL slechts met een beperkt aantal rassen uitgevoerd,terwijlverder overdecorrelatievandekouderesistentievandekiemwortels en
dievandespruitweinigbekendis.Weikanwordenaangenomen,gezienhetverschilin
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uitkomsttussendekouderesistentieresultatentussendeproevenmetjongekiemplanten
ingrond endievolgensdemethode GRAHL,waarbij zeopvochtigzandliggen,dat de
grond dewortelsbeschermingverleent.
Met dedoor ons gevolgde methode konden behoorlijk reproduceerbare resultaten
worden verkregen, dieverder binnen een bepaalde groepvan rassen eenzekere overeenkomstvertoonden metdewinterhardheidsgegevens. Met demethode GRAHL kondenweeendergelijk verband nietvaststellen. Inhoeverredehiervermelde resultaten
overdekouderesistentieinhetcoleoptielstadiumintegenspraakzijnmetdeindepraktijk geldendeopvattingovergoedewinterhardheid tijdenshet „opkorrelstaan"isniet
na tegaan.Eengoedebmschrijving van dit stadiumbestaat niet enbovendien zijn de
meningenindepraktijk hierovernietgeheelonverdeeld.VolgensJONARD(51)isinhet
kiemingsstadium deresistentietegenkoudehetgeringstenhetcoleoptielhetmeestgevoeligeorgaanvandeplant.Ineendoor FEEKESindeherfstvan 1953 aangelegdezaaitijdenproef met tarwerassen in deN.O.P.winterden de meeste decemberzaaisels uit,
waarondergoedwinterharde DuitseenZweedse.Eenaantal rassen, behorendetot de
Zuid-oosteuropese of daarmedeverwante groepen, vertoonde een goede winterhardheid. Deze ervaring komt dus overeen met deresultaten van onzezojuist beschreven
vriesproeven mettarweplanten injong stadium.
Volgens SEYFARTH (93) kan laat in het jaar gezaaide zomertarwe goed vorst verdragen, mits de ontwikkeling niet verder dan het kiemingsstadium gaat. De jonge
kiemenzijn volgenshem goed winterhard en zeer resistent tegen laat in het voorjaar
optredende vorst. Bij enkele rassen van zomertarwe, zomergerst en haver stelden
PELTIER en KIESSELBACH (76) vast, dat dejonge kiemplanten diejuist uit de grond
komen ofin het een blad-stadiumverkeerden, meerresistent tegen koude waren dan
planten in het 2-en 3blad-stadium. Het 4blad-stadium vertoonde weer een grotere
resistentie.Tenslotte kan nogvermeld worden,dat, naar mondelinge mededeling van
dr. K. SCHRIMPFte Hohenheim, destijds in Hongarije werd gevonden, dat de Noordwesteuropesetarwerassen,integenstellingtot deHongaarse,bijlatenajaarszaai slecht
overwinterden.
Uit het bovenstaande blijkt, dat er in de literatuur vele tegenstrijdigheden zijn te
vinden. De verklaring hiervan zal gezocht moeten worden in deverschillende rassen
diezijn onderzocht, in dewijze van proefopzet, b.v.geen nauwkeurige omschrijving
van stadia,verschilleninhardingstoestand, enz.Vooral debeperkte rassenkeuzeleidt
dikwijlstotconclusies,dievooreenbepaaldegroepvanrassenweljuistzijn,dochniet
geldenvoor veleandererassen.
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HOOFDSTUK IV

HET BESTUDEREN VAN WINTERHARDHEID
DOOR MIDDEL VAN ZAAITIJDENPROEVEN
Naar aanleidingvan dein hetvoorafgaande beschreven vriesproeven en deMeruit
verkregen resultaten, werdenin deherfst van dejaren 1953, 1954en 1955 zaaitijdenproeven aangelegd. Door middel van verschillende zaaitijden, kunstmatig gejarowiseerde en ongejarowiseerde zaaisels enverschillende daglengten door bijbelichting, is
hetmogelijkplanteninvelerleiontwikkelingstoestanden aandewinterbloottestellen.
Bij de opzet van deze proeven is niet alleen gedacht aan een onderzoek naar de
winterhardheid bij verschillende ontwikkelingsstadia, doch tevens aan de mogelijkheid,eenniettekostbaretoets-enselectiemethodevoordekwekervanwintergranente
vinden.
ZAAITIJDENPROEF HERFST 1953

In deze proef werd een 19-talrassen uitgezaaid, nl. 2zomergerst, 2 wintergerst, 3
zomertarween 12wintertarwe.Dezaaidatawarenalsvolgt:
24September: ongejarowiseerd,
8 oktober: ongejarowiseerd en2weken gejarowiseerd,
22oktober: ongejarowiseerd en4weken gejarowiseerd,
5november: ongejarowiseerd en 4weken gejarowiseerd.
(Jarowisatievond plaatsdoorjuistgekiemdekorrelsbij 2°Cte bewaren.)
Allezaaiselsgroeidenopbijtweedaglengten,nl.denatuurlijke eneenvan 12uren.
Dezelaatstewerdverkregendoordeplantenvanopkomsttotdeintredevandevorstperiode (30december) na zonsondergang een extra belichting te geven tot een totale
daglengtevan12uren.Hiervoorwerdengloeilampenopca.1 meterhoogtegebruikten
wel 1 lampvan200Watt per4m2.
Om de ontwikkelingsstadia aan te geven werd de methode gebruikt v. D. SANDE
BAKHUYZEN(11).Hierbij worden devolgendestadia onderscheiden:
vegetatief stadium:
l a - jongste stadium
l b - later stadium
generatief stadium:
((2)) - eerstezwakke opzwellingvan deinterbracteale ruimten
(2) - verdere opzwellingvan deinterbracteale ruimten
2 - „doubleridge" stadium, de opgezwollen interbracteale ruimten (de aartjesprimordia)zijnevengrootalsdebracteeen
2+ - deaartjesprimordia steken uit
3 - differentiatie van de kafjes
4, 5,6,enz.- differentiatie vanhetprimordiumvande le, 2e,3e,enz.bloem.
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lb

l b -((2))

(©)

Intabel 10zijn hetpercentage overwinteringengedeeltelijk de ontwikkelingsstadia
vermeld voor 2 zaaitijden en 2 data van onderzoek, voor normale daglengte en een
daglengtevan 12uren.Verderisvooriederegroep het overwinteringspercentage vermeld. Uit deresultaten blijkt, dat bij deonderzochtetarwerassen, behoudens bij Reliance, bij dezestrengewintergeen overwintering voorkwam,indien de ontwikkeling
hetvegetatievestadiumwasgepasseerd.
Voor iedere bepaling van het ontwikkelingsstadium van devegetatiekegelwerden
enige planten, meestal 5 stuks, onderzocht. Hetzelfde geldt voor verdere dergelijke
onderzoekingen. Daar het onderzoek van de vegetatiekegels zeer tijdrovend is, was
het niet mogelijkomallezaaiselsbinneneenkortetijdteonderzoeken. De leemten in
detabellen zijn hiervan hetgevolg.
Dewintergerstrassen blijken ookin hetbeginvan het generatievestadium nogeen
zekerewinterhardheid tebezitten.
Weidienttewordengewezenophetfeit, dat dezeoverwinteringscijfers-gelden voor
de winter 1953/54,tijdens welke, na een korte vorstperiode in beginjanuari, van 27
januari tot 7 februari minimumtemperaturen beneden 10°C voorkwamen, zonder
sneeuwbedekking. Delaagstetemperatuur (-14,8°C,gemetenop10cm.hoogte)werd
op2februari waargenomen.
Tabel 11vertoont van dezelfde zaaitijdenproef de overwinteringspercentages van
drie zaaitijden bij verschillendejarowisatietoestanden en twee daglengten. De rassen
diebijallezaaitijden geheelofvrijwelgeheeluitwinterdenzijn hierin nietvermeld.
Vanwege het geringe aantal planten (40)kan aan dehier gegeven percentages niet
eentegrotewaardewordengehecht,dochvoldoendeduidelijk blijktdeinvloedvande
jarowisatietoestand en de grotere daglengte op de winterhardheid. Opvallend is de
overeenkomstvanhetgeenindezeveldproevenwordtgevonden,metderesultatenvan
deopbiz. 17en 19genoemdelaboratoriumproeven, waarbij denadeligewerkingvan
jarowisatieenlangeredagookduidelijk blijkt.
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TABEL 11 (TABLE 11)

Daglengte (daylength)

22 oktober

8 oktober

Zaaaitijd (sowing dates)

12uren

Jarowisatie(vernalization)

normaal

2w

12uren

normaal

12 uren

normaal

4w

4w

4w

4w

2w

5 november

Wintergerst
Atlas
Wintertarwe
Austro Bankut . . .
Etoile de Choisy . . .
Heine VII

0
5

0
0

25
75

10
40

0
0

0
0

60
80

0
35

0
10

0
0

50
60

5
5

0
0
25
20

5
0
0
10

50
5
50
80

35
0
40
75

75
0
25
75

5
0
10
10

80
20
65
90

35
0
65
90

75
5
35
50

5
0
0
20

75
50
75
90

65
0
50
80

0

0

10

5

0

0

50

20

0

0

80

70

Zomertarwe

Deinvloedvandejarowisatietoestand opdewinterhardheid isvooralzeer duidelijk
bijdewintergerstrassen enhettarwerasEtoiledeChoisy.BijdetarwerassenHeineVII
enCarstenVwerdinhetalgemeeneerstbijlangeredagdeinvloedvandejarowisatietoestand duidelijk.
Een dergelijke tendens is waar te nemen bij het zomertarweras Reliance, waarbij
vanwege het zomerkarakter geen sterke reactie op dejarowisatietoestand waste verwachten,dochwaarbij dedaglengteindeuiteindelijke winterhardheid een belangrijke
rolspeelt.
Uit de winter 1953/54 kunnen weook nog het ontwikkelingsstadium en het overwinteringspercentage van eenviertalandereCanadesezomertarwerassengeven:
Zaaidatum30-IX Ontwikkelingsstadium21-1 Overwinteringspercentage
Can.3842
(2)-2~
70
Can. 3843
lM(2))-(2)
95
Can.3845
2+-7
5
Can.3847
2
7
Indienwedebeidelaatsterassenvanwegehunlageoverwinteringspercentage buiten
beschouwinglaten,blijkt uitderesultatenmetdeanderetwee,dat,ondankshetbegin
vanhetgeneratievestadium,eenaanzienlijkekouderesistentiekanblijvenbestaan.Dit
opent wijde perspectieven voor detarweveredeling in Nederland en omringendelanden, omdat hierdoor een geniteurskeuze voor wintertarwe in derichting vanminder
koudebehoeftige enmeerkorte-dag-tolerantevormen,mogelijk wordt.
ZAAITIJDENPROEFHERFST 1954

Uitgezaaid werden een 52-tal rassen, nl. 3zomergerst, 10wintergerst en 39tarwe.
Dezaaidata waren:
24September - ongejarowiseerd,
25oktober - ongejarowiseerd en 4weken gejarowiseerd,
enalleen voor tarwe tevens nog:
25november - ongejarowiseerd en 4weken gejarowiseerd.
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De verdere behandelingwas gelijk aan die van deproef van het vorigejaar. Zeer
slechteweersomstandighedengedurendedeherfstvan1954eneenplotselingoptredende muizenplaag deden dezaaisels van de beide laatste data voor een groot deelmislukken,zodat alleendievan24Septemberbruikbare resultaten konden opleveren.
Op3,4en5januariwerdhetontwikkelingsstadiumvandevegetatiekegels bepaald.
Tijdens dewintertradbijna geenuitwinteringop,hetgeenblijktuitdevolgenderesultaten.
TABEL 12 (TABLE 12)

Zomergerst
Frisia
Minerva

daglengte

2 u r e n (daylength 12 hours)

ontwikk.
stadium
dev. stages

winter% overl.
p l a nten
hardheid
winterhardiness % surv. p i .

Duitsland
Nederland

14-16
11-12

0
0

U.S.A.
>>
»»

6
4
6
7/8
6
6

Wintergerst
Mo B 575
Mo B 699
Purdue
Kentucky
Vinesco
Atlas

Nederland
Duitsland

2(2)
(2)
2--2
2-2+
2-

Zomertarwe
Can. 3842
Can. 3843
Reliance
Hindi

Canada
)>
»»
Egypte

2
2
(2)-2
2+-6

2
1
0
0

11-12
7-8
2+-3
1M(2))
((2)H2)
la
(2)
((2)M2)
((2))
((2))
((2)H2)

0
0
0
1
4
7
4
4
7
8
8
8
9
9
9
8
7
5
6
6/7

Wintertarwe
Funo
Florio
Autonomia B
Magdalena
Etoile de Choisy
Bormans 339
Cappelle
Staring
Heine VII
Heine 51
Carsten 2-21
Eroica
Sammetsvete
Banco
Sukkula
Olympia
Varma
NoviSad 1439
„ „ 1910
„ „ 2778
„ „ Ban.
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5>

Italie
99

Italie
Frankrijk
„
9*

*>
Nederland
Duitsland
»
99

Zweden
»
99
99

>»
99

Joegoslavie
99
99

»

la_ib

la
la-lb
lb
1M(2))
1"
«2))-21M(2))
1M(2))
((2))

5/6 1

daglengte n o r m a a l (normal daylength)
ontwikk.
stadium
dev. stages

winterhardheid
winterhardiness

% overl.
p l a n ten
% surv. pi.

0
0

10-14
2-2+

0
l

0
7

>90
>90
>90
>90
>90
>90

1M(2))
((2)H2)
(2)
2
(2)

6
5
7
8
6/7
7

>90
>90
>90
>90
>90
>90

(2)-2
(2)-2
((2))
(2)

6
670

96
87
92
0

2+
2-2+
«2)H2)

0
1
3
5
6
8
5
5
78
8/9
8
9
8
9
8
8
6
7
7/8
7

.o

35 12
7
0
0
0
0
14
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90

((2))
((2))
((2))
1*>

1*
1*
1*

14
45
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90

Novi Sad 3145
Balajacerkov
Berzataka
Moskou 2453
Moskovskaja
Ukrainka 0246
Novokr. 0102
0258
Stepnj. 0496
Purdue 7
Austro Bankut

Joegoslavie
Rusland
M

,
9

*
t

,
»
U.S.A.
Oos tenrijk

daglengte

2 u r e n (daylength 12 hours)

daglengte Qormaal {normal daylength)

ontwikk.
stadium
den. stages

winterhardheid
winterhardiness

ontwikk.
stadium
dev. stages

((2))
1*>
((2))-l*
((2))
1M(2))
(2)
((2))
(2)-2((2))-(2)
((2)H2)
((2))

6
7
6
6
7/8
7
6
6
6
8
7

% overl.
p l a nten
% jwrp. /»/.

>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90

1M(2))
ia-ib
i"
1M(2))
((2)H2)

wintcrhardheid
winterhardiness

% overl.
planten
% JUTO.£/.

7
6/7
7
8
9
7
7
6
7
8
7/8

>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90

Behalvedathet %overlevendeplantenwerdvastgesteld,isookhetvoorkomen van
deplanten beoordeeld enwelenkele dagenna beeindigingvan devorst. Hierbij werd
vooral gelet op dode bladpunten en verkleuringen (10 = alleplanten onbeschadigd;
0 = alleplantendood).Duidelijkishetverschiltussendeinvloedvaneenstrengewinter(53/54)endezezachtewinter.Verschillenderassenblijken nuingeneratief stadium
dewintertekunnen overleven.
Uitdegegevensblijkt,datslechtsinenkelegevallenverschilleninuitwinteringbijde
beidedaglengtenwerdgevonden.Tussen 14en27februari 1955daaldedetemperatuur
gedurende drie nachtenietsbeneden -10°C, doch gedurende dezeperiodewerden de
plantendooreendunnesneeuwlaagbedekt.Hetbelangrijkste resultaatvandezeproef
wordt dan ookalleengevormddoor hetvaststellenvan deontwikkelingsstadia diede
rassenvoorhetbeginvandevorsthaddenbereikt.Helaaskon,doorhetmislukken van
delaterezaaisels,nietwordennagegaaninhoeverredewinterhardheid inzachtewinterswordtbeiinvloeddoor kunstmatigejarowisatievanherfstzaaisels. HOFFMANN(43)
beveelt deze methode aan voor wintergerst, om zodoende ook in zachte winters te
kunnen selecteren opwinterhardheid.
ZAAITIJDENPROEFHERFST 1955 .

Een 36-talrassen, nl. 2zomergerst, 8wintergerst, 9zomertarween 17wintertarwe
werdenuitgezaaid opdevolgende data:
10September: ongejarowiseerd,
10oktober: ongejarowiseerd en 4weken gejarowiseerd.
Deverderebehandelingwasweergelijkaandievandevorigeproef.Deuitwintering
werd voornamelijk veroorzaakt door eenplotseling optredendestrengevorst.Na een
zachtejanuarimaand, daalde de temperatuur op 31januari tot iets beneden -10°C.
Daarnavolgdendriedagenmetminimumtemperaturen vanca.-18°Czondersneeuwdek. Tussen 13 en 24 februari kwamen voortdurend temperaturen beneden -15°C
voor,totzelfsbijna-26°Cop 16februari. Gedurendedezezeerkoudeperiodewerden
deplantenechterbeschermd dooreendikkesneeuwlaag.
In devolgende tabellen worden naast depercentages overlevende planten, de ontwikkelingsstadiayermeld,diewerdenbepaald op 14,15en 16januari.
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Evenals uit deproef in dewinter 1953/54 blijkt ook nu weer, dat in de meestegevallen bij tarwe totale uitwintering is bpgetreden, indien de planten het generatieve
stadium hadden bereikt. Uitzonderingen worden gevormd door de rassen Varma,
Reichersberg 39,ConchoenCarstenVIII.Eveneensinovereenstemmingmetderesultaten van '53/54, is de kouderesistentie die sommige wintergerstrassen in dejongste
generatievestadia bezittenrVerder blijkt dathet ontwikkelingsstadium nietalleenbeslissend isvoor dewinterhardheid. Wei komt geen overwintering meer voor, als het
ontwikkelingsstadium verderisvoortgeschreden dan 2-2 + .
Dikwijls zien webij een rasgeheel verschillende resultaten in de overwintering bij
vrijwelofgeheelgelijkeontwikkelingsstadia.ZovertoonthetwintergerstrasPurduebij
zaaidatum 10-IXonbelicht enbij 10-Xgejarowiseerd belicht, respectievelijk overwinteringspercentages van 60 en 0% bij gelijke ontwikkelingsstadia. Wellicht speelt in
sommigegevallen hetgroeistadium vandeplanten hierin eenrol.Hetisbijgerstb.v.
een bekende praktijkervaring, dat de beste kansen op overwintering bestaan, als de
plantengoeduitgestoelddewinteringaan.Eenvroegtijdigezaaigeeft bijgerstmeestal
debesteoverwintering en oogstresultaten(8).
Dekunstmatigejarowisatieheeftweereenversterkteuitwinteringtengevolgegehad.
De 10-oktoberzaaimetkunstmatigejarowisatievertoontinhetalgemeeneensterkere
uitwintering dan de 10-septemberzaai, die deze behandeling niet had ondergaan. De
bijbelichting heeft de sterkste invloed uitgeoefend bij de zaaitijd van 10 September,
vooral bij de wintergerst, doch heeft in het algemeen deresultaten minder beinvloed
danin dewinter 1953/54.
Welke conclusies kunnen nu uit deze zaaitijden-belichtingsproeven worden getrokken?
1. Voor het toetsen en selecteren op winterhardheid van tarwe engerst is de door
HOFFMANN (43) aanbevolen methode, om het zaad voor de herfstzaai kunstmatig te
jarowiseren,zeerbruikbaargebleken.Vooralinstrekenwaardemeestewintersonvoldoendestrengzijn omeengoedeselectiemogelijk temaken,biedtdezemethodegunstigeperspectieven.
Hetvergrotenvandedaglengtedoorbijbelichtingheefteveneensinvelegevalleneen
reducerend vermogen opdewinterhardheid gehad.Weidient hierbij tewordenopgemerkt dat late zaaitijden voor dergelijke proeven ongeschikt zijn. Bij late zaaitijden
blijft deplant voordewinterineentejong ontwikkelingsstadium.
2. Bijeennormalezaaitijd bereikenalleonderzochtewintergerstrassen voorhetinvallenvan dewinterperiode hetgeneratievestadium.Hetzelfde geldtvoor veleonderzochtewintertarwerassen,indieneindseptember-beginoktoberwordtgezaaid,algaat
hierbij de ontwikkeling minder ver. Alleen diverse Noordeuropese tarwerassen als
Sammetsvete, Eroi'ca en Banco blijven tot injanuari in het vegetatieve stadium. De
meesteonderzochterassenvantarweengerstkunnendusinhetnajaar,bijkortedagen,
in het generatieve stadium overgaan. Eenjuistevergelijking tussende ontwikkelingsstadia, die een aantal rassen in de drie winters konden bereiken, is slechts in enkele
gevallentemaken,daarhetnietmogelijk wasiederjaar opdezelfde data tezaaien en
de ontwikkelingsstadia te bepalen. Uit deenkele gevallen waarbij dit welmogelijk is
(b.v.derassenAtlas, CappelleenAustro Bankutin dejaren 1953en 1955bij dezaaidata 8-Xresp. 10-X),blijkt wel,datindeherfst 1953 eenverdergevorderd ontwikkelingsstadium werd bereikt danindeherfst 1955.
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3. De zaaitijden-belichtingsproeven, met wel en niet gejarowiseerde zaaisels zijn
zeerinstructief, daar gedurende dewinter het gedragvan deplanten, bij diverse ontwikkelingsstadia kan worden bestudeerd. Deze weinig kostbare proeven, stellen een
kweker in staat, in enkelejaren een aantal belangrijke eigenschappen van geniteurs,
lijnen en selectiemateriaalteleren kennen.
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HOOFDSTUK V

DE OVERERVING VAN DE WINTER- EN ZOMERVORM
EN DIE VAN DE KOUDERESISTENTIE
Velepublikaties zijn verschenen over onderzoekingen naar de overerving van het
winter- en zomertype, het verband tussen wintertype en winterhardheid en de overerving van de winterhardheid. Het merendeel ervan vermeldt echter of de resultaten
aandehandvanzeerbeperktmateriaaluiteenbepaaldgebied,of, zoalsbijdeoudere
publikaties het gevalis,wordt er bij deconclusies geen of onvoldoende rekeninggehouden met de factorencomplexen koudebehoefte en fotoperiodiciteit. Deze beide
complexenspelenbijhetgeheleprobleemeengroterol,hetgeenweluitdevoorgaande
hoofdstukken isgebleken.
HOFFMANN(45)verdeelt degerstrassenindevolgende groepen:
1. Wintervormen;dezezijngekenmerktdooreenzekerekoudebehoefte. Na voldoendejarowisatieenbijlangedag,komendezevormeninaar, terwijlde ontwikkeling
door korte dag, ook na volledigejarowisatie, wordt geremd.
2. Overgangsvormen;welkezonderjarowisatie bijlangedaginaar komen,terwijl de
ontwikkeling door korte dag meer of minder wordt geremd.
3. Zomervormen; dezekomen zonderjarowisatie en ook bij kortere dagin aar.
Eennadeelvandezeindelingis,daterbijonderzoekvangroterassencollecties,geen
scherpegrenzentussendezedriegroepenblijken tebestaan.
ROEMER(80a)geefteenenigszinsandereenmeerpraktischeomschrijvingvanhetbegripovergangsvormenweldevolgende:echteovergangsvormenzijnofwintervormen,
diewinterhardheid verbinden met demogelijkheid na voorjaarszaai een normaal gewastegevenenoptijd terijpen, ofzomervormen,dieinstaatzijn devooreenbepaald
gebied normale winterkoude te doorstaan. Zodoende kan een bepaald ras in WestEuropa een overgangsvorm, doch in de koude gebieden van Noord- en Oosteuropa
een zuivere zomervorm zijn. ROEMERgaat zelfs zover, dat hij beweert: „Wechselgetreideistkeingenetischer sondern einphanotypischerBegriff". Hierbij dientdan wel
tewordenopgemerkt,dathetbegripovergangsvorm,zoalsdittotnutoeindepraktijk
wordtgebruikt,eengeheelanderebetekenisheeft.Volgensdehiergebruikteindelingis
een ras als b.v. Bersee zowel een ongunstige winter- als een ongunstige zomervorm.
Tevensbestaat ergeenscherpebegrenzingtussenwinter-enzomervormen,daar praktischallecombinatiesvankoudebehoefte enkouderesistentieindenatuurvoorkomen.
Hieruit blijkt dus wel dat eenjuiste bestudering van de overerving van winter- en
zomervorm, kouderesistentie en winterhardheid niet mogelijk is, als niet voldoende
achtwordtgeslagenop de factoren koudebehoefte en fotoperiodiciteit, diebepalend
zijnvoordegenoemdevormeneneigenschappen.
DE OVERERVINGVANDE-WINTER- ENZOMERVORM

Bij voorjaarsuitzaai van de Fx-generatiesvan kruisingen tussen winter- en zomerrassenvantarweengerst,wordtvrijwelaltijdindeliteratuurdominantievandezomervormvermeld.Slechtsinenkelegevallenwerddominantievandewintervormofinter-

mediaire overerving geconstateerd. Zonder uitzondering konden wijin de afgelopen
zesjaren vaststellen, dat van ongeveer 200kruisingentusseneengroot aantal zomerenwintertarwe-enzomer-enwintergerstrassen,deFj-generatieszichbij voorjaarszaai
alszomervormengedroegen.Bijnaderebeschouwingblijkthetindiversegevallengeen
dominantiedochprevalentievandezomervormtezijn. DeF^generatie vertoont dan
in het voorjaar een sterkere en langer durende kruipende groei dan de zomerouder.
Tevensheeft debloeien derijping dan meestalenkeledagen later plaats dan dievan
hetindekruisinggebruiktezomerras.Ondernatuurlijkeomstandighedenishetvrijwel
onmogelijk dergelijke resultaten ten aanzienvan de invloed van jarowisatie en fotoperiodiciteitvoldoendenauwkeurigteontleden.Tenbehoevevaneengenetisch onderzoekdienendefactoren lichtentemperatuurcontroleerbaar tezijnenzoreproduceerbaar mogelijk.
HOFFMANN(45)bestudeerdede overerving van dewinter-enzomervorm van gerst
bij verschillende daglengten door middel van onderzoek van de vegetatiekegels van
jonge planten. Enkelewekenna het zaaien kon,volgensdezemethode,reeds worden
vastgesteldofeenplanttothetzomer-ofwintertypebehoorde. HOFFMANNkomtnadit
onderzoek tot devolgende conclusie:het verschil tussen dezomervormen en devormenmet koudebehoefte enuitgesproken reactie opkorte dag, wordt door allelefactoren bepaald.Waarschijnlijk bezittenderassen allelenvanverschillende sterkte.Een
quantitatieve reactie wordt waarschijnlijk veroorzaakt door samenwerking van deze
allele„Grundfaktoren" metfactorenvoorbloeiremming.In 1954en1955werdendoor
mij soortgelijke proeven uitgevoerd. Hierbij werden van een bepaalde kruising de
beideouders,deF1-(plantenaantal5-10) endeF2-(100planten)generatie onderzocht.
Het onderzoek vond plaats bij tweedaglengten, nl. 12en 16uren. De temperatuur
wasvoorbeideseriesgelijkenvarieerdevaneennachtelijk minimumvan 12°Ctoteen
maximum van 20°C overdag. De stadia van de onderzochte vegetatiekegels werden
volgens VAN DE SANDE BAKHUYZEN bepaald, dit in tegenstelling met HOFFMANN, die
alleenonderscheidmaakttussenzomertypeenwintertype.
Wanneer wefig.3beschouwen, blijkt het zomergerstras Heine 4808zich bij beide
daglengten alszomertype tegedragen en het wintergerstras Engelen II blijft in beide
gevalleninhetjongstevegetatievestadium.DeF^generatieblijkt onderdezeomstandighedenvrijwelintermediairtezijn,met een prevalentie totdewintervorm.Deplanten der F2-generatievertonen een beeld,dat onsweinigaanknopingspunten biedt om
een verantwoord overervingsschema op te stellen. Immers bij korte dag zien we dat
14%derplanteninhetzelfde stadiumverkeert als hetwinterras,dochbijlangedagis
ditslechts4%.
Wanneerwehetstadium l b ,alshetanderevegetatievestadiumooknogalsovereenkomende met de wintervorm rekenen, dan worden deze percentages respectievelijk
14%en31%.Opmerkelijkisverderdatbijlangedageenbelangrijk deelderFa-planteneenverderontwikkelingsstadium heeft bereiktdandezomervorm,terwijl bijkorte
dagslechts2%derplanten dit ontwikkelingsstadium bereikt.
HOFFMANN vindt in kruisingen zomer- x wintervorm onder constante belichting:
F x zomervorm enindeF 2 een3 :1 splitsingzomervorm :wintervorm.
Bijeenanderekruisingzomer- Xwintergerstras(D79 XUrania)werdenonderdezelfde omstandigheden alsbij devorigeproef devolgenderesultaten verkregen:
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zaaidatum
18—11—'54
datumv.onderz. 20-12-54
temperatuur
12-18°C

Kruising:Heine4808 X Engelen II
zomertype x wintertype

D 79- 2-3 bij langedag, Urania - l b .
D 79- (2)bij kortedag,Urania - l a .
Fxbijlange dag (2)en bij korte dag l b .
IndeF 2verkeerdenbijkortedag34%inhetvegetatievestadium(l a en l b )en 16 %
bijlangedag.
Bijdevolgendekruising,D 37 x Agio,eenovergangs- Xeenzomervorm, zienwe
dat bij lange dag de beide ouderrassen zich als zomervorm gedragen. Bij korte dag
blijft D 37in hetjongste vegetatieve stadium, terwijl Agio het stadium ((2)) bereikt
(ziefig4).
De Fxgedraagt zichbij langedag,evenalsdeouderrassen, alseenzomervorm, terwijl bij korte dageenintermediairepositiewordt ingenomen. In deF 2 verkeerden bij
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datum v.onderz.7-2-55
zaaidatum4-1-'55
temperatuur12-20°C

kruising: D37 x Agio
overgangstype x zomertype

langedag11%vandeplanteninhetvegetatievestadium(wintervorm)enbijkortedag
69%. Ook in dit geval zien we,dat vooral bij lange dag vele F2-planten zich verder
hebbenkunnen ontwikkelen dan debeide ouderrassen.
VandekruisingD 36 x Herta,eveneenseenovergangsvorm x zomervorm, waren
dezepercentagesindeF 24%bijlangedagen48%bijkortedag.Bijlangedagwerden
voor D 36,Herta en de Fx respectievelijk de stadia ((2))-(2), 3en 11gevonden en bij
kortedag l a -l b ,2en l b -(( 2 ))-Indezegevallenwordteveneenseenminder eenvoudige
splitsingverkregen,danindeproevenvan HOFFMANN.
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kruising: Condor x H.30
zomertype x wintertype

zaaidatum 18—11—'54
datum v.onderz. 27-12-54
temperatuur 12-18°C

Behalvediversegerstkruisingenwerdenookeenaantalkruisingentussenwinter-en
zomervormen van tarwe onderzocht.
Dekruising Condor (zomertarweras) x H 30(wintertarweras met grote koudebehoefte engoedewinterhardheid) gedraagtzichindeFx-generatiebijlangedagalseen
39

zomertypeenbijkortedagalseenwintertype.Ingeenvanbeidegevallenisereenvolkomendominantievan eenvan deoudervormen(ziefig.5).
IndeF 2valt,invergelijking metderesultatenbijgerst,hethogepercentageplanten
invegetatief stadium op;vermoedelijk wordt dit veroorzaakt door degrotere koudebehoeftevanwintertarwetegenoverdievanwintergerst.Bijkortedagvindenwe89 %
vandeplanteninvegetatief stadiumenbijlangedag31%.Dezekruisingvertoondein
de Fx bij uitzaai in het veld in het voorjaar een erect groeitype en vrijwel volkomen
dominantievandezomervorm.
De kruising Orguello X H 8,eveneens zomertarwe- X wintertarweras, vertoonde
daarentegenindeFxinhetvoorjaar eersteen kruipend groeitype en bleef gedurende
de gehele groeiperiode aanzienlijk later dan de zomervorm. Bij het vegetatiekegelonderzoekvandezelaatstekruising,naeengroeiperiodevannegenweken,Weekinde
F 2bij kortedaghetpercentageplanteninvegetatief stadium 86enbij langedag52te
bedragen.
DeF1vandekruisingCan.3842 XRouvillersvertoont onder beide omstandigheden eenwintertype. Hetzomertarweras Can.3842dat na herfstzaaieengoedewinterhardheid bezit,blijkt eenovergangsvorm tezijn (ziefig.6).
BijkortedagvertoontdeF286%planteninhetvegetatievestadiumenbijlangedag
34%.In een met devorigevergelijkbare kruising, nl. Can. 3847 X Cappelle, bleken
deze percentages, na een vijf dagen kortere groeiperiode, respectievelijk te zijn 100
en 51.
Medein verband methet navolgendeenhetgeenin het volgendehoofdstuk wordt
besproken, ishetnoginteressant, degegevensvan dekruising Mara x H 38in deze
proeventevergelijkenmetdievandekruisingCan.3842 XRouvillersenCan.3847X
Cappelle.Mara,eenItaliaansewintertarwe,dieinonsland naherfstzaai vrijwel altijd
uitvriest, vertoont praktisch dezelfde ontwikkelingsstadia als Can. 3842, nl. l b bij
korte dag en 2+-3 bij lange dag. H 38,een goed winterhard en zeer koudebehoeftig
tarweras,isvanzelfsprekend in beide gevallen in stadium l a en hetzelfde is het geval
metdeFxgeneratie.VandeF 2bevindtzichbijkortedag84%vandeplanteninvegetatiefstadiumenbijlangedag88%.
Indestrengewinter 1955/56vrorendeFransetarwerassenCappelleenRouvillersen
het ras Mara totaal uit. Van deCanadesezomertarwerassen vertoonde Can. 3842 ±
20%overwintering, van Can. 3847 bleven slechts enkele planten over. De lijn H 38
doorstond dewinterzeergoed.IndeF 3generatiesvandebovengenoemde kruisingen
Weektijdens dezestrengewintereengrootverschilinwinterhardheid tebestaan.Terwijldekruising Mara x H 38vrijwel geheeluitwinterde, overtroffen debeide andere
kruisingen degebruikte ouderrassenin winterhardheid.
Uitdebovenvermelderesultatenblijktduidelijk,datnochbijgerst,nochbijtarwein
de F 2 eenvoudige splitsingsverhoudingen worden gevonden. Gezien het feit, dat er
tussenwinter-enzomervormengeleidelijke overgangen bestaan,isdit ook nauwelijks
teverwachten.Typischisverder,datindeF2vandemeestekruisingendiverseplanten
worden gevonden, die een verder gevorderd ontwikkelingsstadium vertonen dan de
ouders.In degerstkruisingen, diezowelindewinter- alsin dezomerrichting werden
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geselecteerd,kondenzomergerstselectiesmettransgressiesinvroegheidvanontwikkelingwordengevonden.Daarentegen kondenindemeestekruisingen,zoalslatermeer
uitvoerigzalworden behandeld, geentypen worden gevonden, die dewinterouder in
winterhardheid evenaarden of overtroffen.
Bij het in dit hoofdstuk besproken onderzoek blijken behalve het wintergerstras
Urania, allewintervormen onder de gegeven omstandigheden in hetjongste vegetatievestadium l a teblijven. Urania bereiktebijeendaglengtevan 16uren het stadium
l b .Tervergelijking metwerkvanandereonderzoekerszijnbijdebesprekingenvande
proevendevegetatievestadia l a en l b dikwijls samengevat alswintervorm.
ENKELE ONDERZOEKINGEN NAAR DE OVERERVINGVANKOUDERESISTENTIE

Enigevriesproeven met de F2- en F3-generaties van een aantal kruisingen tussen
zomer-enwintergerstrassen, gavendevolgende resultaten:
gegevens: Zaaidata: 14en 15januari 1954,
harding: tweeweken bij 2°C,
vriezen: serie I 8—13 maartmin. temp.-12,8°C (4uren),
serie II 15-20maart min.temp.-13,0°C (4uren),
serieIII 22-27 maart min. temp.-13,4°C (4uren).
opkweken der planten: groeiplaatszowelvoor als na devriesprpef in een
kasbij eentemp, van 10-12°C, natuurlijke daglengte.
resultaten der vriesproeven:
'

Aantal
planten

Kruising

F2-generatie

280
240
320

D 36
D 38
D 38

F3-generatie

420
680
680
680

Erika
X Vinesco
Haisa MR II X Vinesco
Haisa MR II X D 36
Miiller 61/223 X Urania

X Agio
X Agio
X Herta

% overl.
planten

Vriesserie

28,2
28,5
24,5

I
I
I

21,7
26,6
. 24,8
21,8

II

n

in
HI

Ouderrassen:
Wintergerst
D 36(overgangsvorm)
D38

%

Serie

100
100
98
86

I
I
II

ni

Zomergerst

Haisa MR II
Miiller 61/223

%

Serie

0
18
0
0
0

I
I
II
II

ra

Dewintergerstrassenoverleefdendezevriesproevenvrijwelvolledigenvandezomergerstrassen vertoonde alleen Herta een zeker percentage overblijvende planten. Gemiddeld genomen doorstonden ca. 25%van de planten, zowel van de F 2 als de F 3
generatiesvandegenoemdekruisingen de vriesproeven.
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Uitlater onderzoekbleek,dat aandezeresultaten slechtseenbeperktewaarde kan
worden toegekend, daar deze worden bepaald door de omstandigheden waaronder
wordtgewerkt.Warendeplanten in eenietsverder gevorderd ontwikkelingsstadium
geweest,danwaseenlageraantaloverlevendeplantengevonden.Indeherfstvan1955
werden ca.2000F 4en F 5arenselecties,afkomstig van deovergebleven planten ophet
veld,uitgezaaid.Nadewinterbleek,datgeenvandezeselectiesdewinterhardheidvan
degebruiktewinterouders hadkunnenbereiken.
Gelijktijdig met devorigeproeven werden de Fx-generatiesvanvierkruisingen uitgezaaid.Hetbetrof bierdevolgendekruisingen:
zomergerst X wintergerst
Heine4808 X Engelen II
D 79 XVinesco
zomertarwe X wintertarwe
Mara x H 38
Orguello x H 8
Deplantengroeideneveneensopbijeentemperatuurvan 10-12°C,dochdoorbijbelichtingwerd dedaglengtevergroot tot 16 uren. Vanelkder ouderrassen envanelke
Fj-generatie der vier kruisingen werden in dejuist genoemde serie II (15-20 maart,
min.temp.-13°C)40plantengevroren.Nadevriesproefwerdnaardeplantenbeschadigingendekouderesistentiebepaaldenlaterwerdhetpercentageoverlevendeplanten
vastgesteld. Direct voor het begin der harding in eind februari, werden de ontwikkelingsstadia van devegetatiekegelsvan enkele planten,van de ouderrassenvan de Fxgeneratiesbepaald.Deverkregenresultatenzijnsamengevatindevolgendetabel:
TABEL 14 (TABLE 14)

Kouderesistentie*
(coldresistance)

% overl. planten**
(% surv.plants)

Heine 4808 . . . . . . . . .
F t : Heine 4808 X Engelen II .

4
7
7

12,5
80,97,5

D 79
Fi: D 79 X Vinesco

3
6/7
7

F x : Mara X H 38
H 38
Fi: Orguello X H 8

V.K. ontw. stadium
(developmentalstages)
2-2+
1M(2»
lb

080,100-

2+
((2))
1M(2))

3
7
8

070,85-

la_lb

3
7
7/8

090,92,5

2+-3
la-lb
la

6-9
la

* kouderesistentiebepaaldenkeledagennabehandeling.
**overlevendeplantenvierwekennavriesproef.
Zowel het ontwikkelingsstadium als de kouderesistentie van elk der Fj-generaties
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blijken, onder de gegeven omstandigheden, een grote overeenkomst te vertonen met
genoemde eigenschappen van debetreffende wintervorm.
In 1955werd van enigeFx-generatiesvan tarwe-en gerstkruisingen de kouderesistentie in vergelijking met de ouderrassen bepaald. Wederom werd beginjanuari gezaaid,dochdehardingvondca.driewekenlaterplaatsdanin 1954.Deplanten werden
dus in een verder ontwikkeld stadium gevroren. Het opkweken der planten vond
plaatsondervrijwelgelijkeomstandighedenalsdievandeproevenin 1954.Erwerdin
tweeseriesgevroren en welalsvolgt:
I 4-10april, min. temp.-12,2°C,
II 12-17april, min. temp.-12,4°C.
Daar in april niet meer over een voldoend koude ruimte kon worden beschikt is
alleen de kouderesistentie bepaald op grond van de beschadigingen, die de planten
kort na devriesproeven vertoonden. Deresultatenzijn vermeldin devolgendetabel.
TABEL 15 (TABLE 15)

Fx

P*

Pi

I

n

I

n

I

II

Tarwekruisingen(wheatcrosses)
1. H 3 7
X Nord . .
2. Can. 3842
X Florio .
3. Moskau2453 X Florio .
4. H 38
X Nord . .
5. Reliance
X Florio .
6. Exito
X H 37 . .

7
5
8
7
4
1

8
4
7
7
3
1

4
2
2
4
2
7

3
2
2
3
2
7

4
3
5
5
3
3

4
3
4
4
2
2

Gerstkruisingen (barleycrosses)
1. Purdue
X Dea . .
2. Frisia
X D 37 . .
3. Heine 4808 X Herfordia
4. Herta
X Vinesco .
5. Piroline
X Vinesco .
6. Heine 4808 X Vinesco .

8
2
1
3
2
1

7
3
1
2
1
1

4
6
6
6
6
6

4
5
5
6
6
6

6
2
2
3
3
3

5
2
1
3
1
2

•

Integenstellingtotdevorigeproef,blijktinditgevalindeF r generatievandemeeste
kruisingen de kouderesistentie van het winterzwakke ouderras te prevaleren. In enkeleanderegevallenisdekouderesistentievandeFxmeerintermediair tussen dievan
deouderrassen.Allekruisingenvanwinter- x zomerrassen,tewetendetarwekruisingen2, 3,5en 6endegerstkruisingen 2t/m 6,gedroegen zich bijvoorjaarszaai op het
veld als zomervormen.
Op 7oktober 1955werd een aantal F2-populatiesvan kruisingen tussen zomer-en
wintergerst enzomer-enwintertarwemetdekruisingsoudersinduploinkistjes uitgezaaid.Alleplantenwerdenbuiteninhetveldgeplaatst,dochvanalleduplo'swerdeen
kistje belichttoteendaglengtevan 16urenenweldoormiddelvangloeilampenop 1 m
hoogteen 1 lampvan200Wattper4m2.Op 14novemberwerdendekistenmetplantenindehardingscelgeplaatst.Door middelvanvegetatiekegelonderzoek werdenvan
de gerstkruisingen het ontwikkelingsstadium van de ouderrassen en de Fx-generaties
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vastgesteld,terwijlbovendienvandekruisingPiroline XEngelenIIvan40F2-planten
dit stadium werd bepaald.
Hetmateriaalwerdgevrorenindrieseriesenwelalsvolgt:
serie I gerst: 28-11tot 5-12, min.temp.-11,0°C gedurende4uren,
serie II gerst: 5-12 tot 10-12, min. tempr-11,5°C gedurende 4uren,
serieIII tarwe: 5-12 tot 10-12, min. temp.-11,5°C gedurende 4uren.
Deserieswerdennahetvriezenenigedagenbij +2°Cenvervolgensbij 10-15°Cgeplaatst.Navierwekenwerdhetpercentage overlevendeplanten vastgesteld.Zowelde
zomertarwe-alsdezomergerstrassen warenbijbeidedaglengtentotaal doodgevroren,
uitgezonderd hetzomergerstras Herta, dat bij „normale"dag20%overlevende planten vertoonde. Bij dewinterrassen, zowelvan wintertarwe als van wintergerst, lagen
dezepercentagesalleboven90%. IndevolgendetabelzijnvanzevenF1-generatiesvan
zomer-enwintergerstkruisingen deontwikkelingsstadia endepercentages overlevende
planten vastgesteld.
©
TABEL 16(TABLE 16)
Pi

daglengte
(daylength)

P2
daglengte
idaylengtU)

norm. 16uur norm.
D79
xHerfordia
Herta
XVinesco
Piroline XVinesco
Piroline XVinesco
Heine 4808XVinesco
Piroline XSchladener
Piroline XEngelen II
D 79
XVinesco

2--2
22-

2+
3
3

la
P
1*

2222--2

3
3
3
2+

1"
la
la
1"

Ft
daglengte
(daylength)

16uur norm. 16uur
1"
1"
1"

((2))
((2))
(2)

3-6
3
2+

1»
2+-3
((2))
1* 1M(2)) 3
\*-V° ((2))
2+
1«>
3
(2)

% overt, pi.
% surv.pi.
Ft

norm. 16uur
34
64
58
34
62
58
8
31

12
20
16
7
8
0
0
0

No.
vriesserie

II

n
H
II

Ten aanzien van de ontwikkelingsstadia van de Fx-generatieblijkt, dat dezebij de
langedagdievandezomerrassen sterkbenaderen, dusprevalentievandezomervorm.
Bijdenormaledagblijkt deF1meerintermediairtezijntussendebeideoudervormen.
Watdekouderesistentiebetreft, zienwebijdeF1 onderlangedaginhetalgemeeneen
benaderingvandezomervormeninenkelegevalleneenvolledigeovereenkomst.Bijde
normale dagblijkt deFx eenmin of meerintermediaire kouderesistentie te vertonen.
Hieruitvolgtduswelhoevoorzichtigmendienttezijn methettrekkenvanconclusies
bij dergelijk erfelijkheidsonderzoek.
Bijeenaantal F2-generatieswerden devolgende resultaten verkregen (Tabel17).
Dewintertarwerassen H8,30en37bezitteneengoedewinterhardheid,grotekoudebehoefte eneentragetotmatigsnellevoorjaarsontwikkeling. Hetzomergerstras D79
isvan eentype overeenkomstig met rassenalsPirolineen Heine4808.
Ondanksdekortegroeiperiode(van 7-10 tot 14-11)blijkt ookhierweer duidelijk,
welkeenbelangrijk reducerendeinvloeddegegevenextrabelichting opdekouderesistentieheeft gehad.
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TABEL 17 (TABLE 17)

Daglengte(daylength)

% overl. planten bij tarwe
(% surv.plants of wheat)

in

norm.

16uur

Aantal planten
per sene

. . . .
. . . .

HI
HI

35
26
41

22
15
30

280
280
280

% overl. planten bij gerst
(% surv.plants of barley)
D 79
X Herfordia
D 79
X Herfordia . .
Piroline
X Vinesco . . .
Piroline
X Vinesco . . .
Herta
X Vinesco . . .
Heine 4808 X Vinesco . . .
Piroline
X Schladener . .
Piroline
X Engelen II . .

I
II
I
H
I
I
H
II

32
34
41
58
64
62
18
39

14
12
15
16
20
8
12
7

160
160
160
160
160
160
160
160

Orguello
Condor
Exito

XH8
X H 30
X H 37

* = % overlevende planten van Herta = 20%.

Debepalingvandeontwikkelingsstadiavaneen40-talF2-planten,5Fx-plantenende
ouderrassenvandekruisingPiroline x EngelenII,leverdedevolgenderesultatenop,
welkegrafisch zijnuitgezet(ziefig.7).
P2

CD

Ft
Pi

P2

m

F1

1

2+ 3

U 5

%v.d.^o
F2
planten 30

1 a 1b «2)) (2) 2

6

Stadiavlgs.v.d. Sande Bakhuijzen
I
„. _
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|

] daglengte16uren
"J daglengte normaal

Vande50F^plantenvandezekruising,opgegroeidbijnormaledag(ontwikkelingsstadium((2)),heeft 8%vandeplantendevriesproevenoverleefd;deFxopgegroeid bij
lange dag is totaal doodgevroren. Van de F2 bij lange dag verkeerden 7,5%van de
plantenindeontwikkelingsstadia l b en((2)),terwijl nadevriesproef7%vandeplantenoverbleven. Voor deF2 opgegroeid bij normaledag,waren dezepercentagesresp.
65en39.DestadiaV3en((2))zijnintegenstellingtotnetvoorafgaande, bijeengevoegd,
daar eenaantalvan dein het stadium ((2))verkerende F^planten devriesproef overleefde. Aangenomen kan worden, dat de kouderesistentie van de planten in deze
kruisingenonder degegevenomstandigheden verlorengaat bij hetbereikenvan ontwikkelingsstadium (2).
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HOOFDSTUK V I

OVERERVING VAN WINTERHARDHEID IN KRUISINGSMATERIAAL
VAN TARWE EN GERST

„ProblematischistfiirdenZuchternichtsosehrderCharaktereinerEigenschaft als
vielmehr die Methoden der Beeinflussung einer Eigenschaft." Deze uitspraak van
BECKER(12a)geldtookzekervoordehierbehandeldeonderwerpen.Voorvelevande
inhetvoorafgaande besprokenproblemenzijnnoggeenvolledigeverklaringengevonden.Dochhetconstaterenvandiversefeitenuiteigenonderzoekendehulpvannieuwe
literatuurgegevens,vormdenvoldoendeaanleiding,deverworven kennisteverwerken
in eenuitgebreid kruisingsprogrammavan tarween gerst.
Daardekouderesistentieeenonderdeelvormtvanhetcomplexwinterhardheid,kan,
gezienhetvoorgaande,zonder meerwordenaangenomen, dat dewinterhardheid een
polyfactoriele overerving zal vertonen. Een nauwkeurige bestudering van deze overeryingiseenmoeilijk probleem.Allereerstisdeeigenschapvanvelefactoren afhankelijk eh bovendien zijn dedoor de natuur gegeven omstandigheden, i.e. de strengheid
van de winter, zelden ideaal voor een nauwkeurige ontleding van de splitsingsresul;
taten.
Inhetvolgendezullenafzonderlijk degewassentarweengerstwordenbesprokenen
wel voor ieder gewas eigen kruisingsresultaten en vergelijkingen hiervan met elders
verkregen gegevens,dievoor Nederlandse omstandigheden belangrijk zijn. De voorkeur aan eengescheidenbehandeling van tarwe en gerst berust o.m. op de volgende
overwegingen:Vantarwezijntalrijke rassenbekend, dieonder onzeklimaatsomstandigheden over ruim voldoende winterhardheid beschikken. Ten aanzien van deze
factor isvoor deveredelingeenruimekeuzeaan geniteursaanwezig.Geheelandersis
desituatiebijwintergerst.Vanditgewaszijntotnutoegeenpractijkrassen bekend,die
aan testellen winterhardheid kunnen voldoen. Degeniteurskeuzeishierveel minder
eenvoudig,aangezienbijgebruikvandebekenderassenalleendoormiddelvantransgressie,het gestelde doelkanworden bereikt.
WINTERGERST

Ondanks hetfeit, dat verschillende Nederlandsekwekers zichbezighebben gehouden metdeveredelingvanwintergerst, ishet uitgangsmateriaaltot voor kort zeerbeperkt gebleven.Tot 1949.werdhet overgrote gedeelte van het wintergerstareaal ingenomen door rassen die rechtstreeks waren geselecteerd uit het landras „Groninger
wintergerst".In 1949kwamalseersteNederlandsekruisingsprodukt hetrasUraniain
de Rassenlijst. Dit ras is afkomstig uit de kruising Vindicat x Escourgeon 185/79.
VindicatisgeselecteerduithetGroningerlandrasenEscourgeon 185/79iseenBelgisch
ras. Uit dezelfde kruisingishet ras Vinesco ontstaan. Van een aantal kruisingen van
selecties uit het Groninger landras met enkele Duitse wintergerstrassen, leverde de
kruisingVindicat x Breustedt75/29hetrasTriasop.Metdatalheeft deNederlandse
landbouwgeenrasterbeschikkinggekregen,dateenvoldoendewinterhardheid bezit,
terwijl het ontbreken van resistentie tegen meeldauw een ander nadeelis.
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Ookbuitenlandserassen kunnentot nu toedezeleemteniet opvullen,daar er geen
voor Nederland bruikbarerassenzijn, diebekendeenrelatief winterharde rassen(als
b.v. het Duitse ras Friedrichswerther Berg)wezenlijk overtreffen. Tot voor kort leek
heterook niet op,dat eenbelangrijke verhogingvanwinterhardheidvan wintergerst
binnen afzienbare tijd zou kunnen worden bereikt. Wei werden door verschillende
onderzoekersin kruisingen trahsgressiesvanwinterhardheid gevonden.
De winterhardheid van Roemeense overgangsgerst, die in de herfst gezaaid, een
goede winterhardheid vertoont, doch in het voorjaar zich als zomergerst gedraagt,
deed reeds NILSSON EHLE vermoeden, dat deze vorm van winterhardheid op andere
factoren zouberusten, dan dievan deWesteuropeserassen. In 1929werddekruising
MansholtsGroninger XRoemeenselandgerstuitgevoerd.ANDERSSON(4)vondindeze
kruising, door middel van vriesproeven transgressies in kouderesistentie, doch deze
warennietvanzoveelbetekenis,datvaneengrotevooruitgangkonwordengesproken.
Eerst in 1954 publiceerde WIENHUES (108) gegevens, waaruit Week, dat veel verder
gaande resultaten bereikt konden worden. In de hiertussen gelegen jaren werd het
onderzoeknaardewinterhardheid vanwintergerstinvelelandenvoortgezet.
In Duitsland bleek dat in het Zuid-Oosteuropese wintergerstmateriaal belangrijke
kruisingsouders voorkomen. Naast zuivere overgangsvormen komen eveneens goed
winterharde rassen voor, diein het algemeen tussen dezuiverewinter- en overgangsvormeninstaan.DeRoemeenserassenOtB11 enOtF46blekenindestrengewinter
1955/56teWageningen tot demeestwinterharde vormentebehoren. KUCKUCK (58)
stelde vast, dat het niet mogelijk was door selectie uit Roemeense landrassen, voor
OostDuitslandvoldoendewinterharderassentevinden.Geenenkelevormvertoonde
een winterhardheid, die superieur was aan die van het beste Duitse ras. SAULESCU
daarentegenvondinRoemeniedatdedaarinheemserasseneenbeterewinterhardheid
hadden dandeDuitserassen. KUCKUCKacht de Roemeense vormen belangrijk voor
kruisingsdoeleinden.
Volgens HOFFMANN ishet niet mogelijk dekorte-dag-reactie met eengrote koudebehoefte tecombineren, „dadiebeidenEigenschaften durchalleleGrundfaktoren bedingtsind".Doorcombinatievandezebeideeigenschappenzoueendieperusttoestand
in de winter worden veroorzaakt en daarmede een grote winterhardheid. WIENHUES
(108)konvaststellen,dat degrotematevan transgressie ten aanzienvan winterhardheid,door hemin enkelelijnen in 1954geconstateerd, niet aan eenversterkte winterrust mag worden toegeschreven. Deze lijnen stammen uit kruisingen, waarin naast
Duitse en Roemeensewintergerstrassen, dewilde gerstvorm Hordeum spontaneum
nigrumvoorkomt. WIENHUESkomttotdeconclusiedatnaastdemeeldauwresistentie,
omwelkeeigenschapdewildegerst alskruisingsouder werdgekozen,dezegerstvorm
een wezenlijke resistentiefactor tegen koude in de nieuwe lijnen heeft overgedragen.
Dit kweekmateriaal vertoonde tevenseenvroege ontwikkeling en rijping.
InWeihenstephanwerdvooralaandachtgeschonkenaanhetkwekenvan tweerijige
winter-brouwgerst en aan ziekteresistentie. Door middel van vele kruisingen, waarin
diversezomergerstrassen werdengebruikt, kon het eerstedoeltot nutoe niet worden
bereikt.Weiontstondenuitditkruisingsmateriaalenkeleproduktievevierrijigewintergerstrassen meteenzekereresistentietegenmeeldauwenroest,o.a. derassen Hauter,
DeaenFirlbeck,welkeechteralleeenonvoldoendewinterhardheid bezitten.
Tijdens debeidelaatste strenge winters (1953/54en 1955/56)bleek teWageningen,
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datinhetAmerikaansewintergerstmateriaalgoedwinterharderassenvoorkomen, die
belangrijk voordeveredelingkunnen zijn. Metdereedseerdergenoemde Roemeense
rassen OtB11 en OtF 46bleken deAmerikaanse rassenKentuckyenPurdue tijdens
dewinter 1955/56het meestwinterhard vaneenrassencollectievan 154rassen.
Volgens POEHLMAN (78) vindt het meest winterharde uitgangsmateriaal voor de
wintergerstveredelingintheU.S.A.zijnoorsprongwaarschijnlijk indeBalkan.Evenals
met tarwe het geval is geweest, zullen de Zuid-Oosteuropese emigranten hun eigen
gerstrassen meegenomen hebben. De wintergerstverbouw in de U.S.A. beperkt zich
voornamelijk tot de Zuidelijke en Zuid-Oostelijke staten. Een uitbreiding naar het
Noordenkannietplaatshebbendoorhetgebrekaanvoldoendwinterharderassen.De
ouderewinterharderassenwaaronder RenoenKentucky, zijndelaatstejaren grotendeelsverdrongen door nieuwewinterharderassenzoalsHudson, Kenbar, Kearneyen
Dicktoo.Velevandezenieuwerassenkondeneerstin 1956inderassencollectievande
Stichting voor Plantenveredeling worden opgenomen, zodat nog niets medegedeeld
kan worden omtrent dewinterhardheid onder Nederlandse omstandigheden. Enkele
andere, o.a. de Mo B nummers 575en 699 bleken een interessante combinatie van
winterhardheidenvroegeontwikkelingenafrijping tehebben. Het ras MoB575vertoondedaarnaastresistentietegenstuifbrandeneengoedetolerantietegeneenlagepH
vandegrond.
Toenin 1951 bijdeStichtingvoorPlantenveredelingeenaanvangwerdgemaaktmet
de veredeling voor wintergerst, werden als voornaamste doelstellingen gekozen:
winterhardheid, resistentie tegen roest en meeldauw en geschiktheid tot verbouw op
zandgronden.
In 1951en 1952werd een40-talkruisingen tussen zomer-en wintergerstrassen gemaakt.Alswintergerstrassenwerdeno.a.gebruiktUraniaenVinesco,enkeleDuitserassenenlijnen enhetAmerikaanserasPurdue.Alszomergerstrassenwerdvoornamelijk
een aantal Duitse rassen gekozen en wel die rassen met resistentie tegen meeldauw
en/of geleroest, o.a. Piroline,Erika, Haisa MR II,Frisia, Agio.Metdeze kruisingen
werd beoogd de ziekteresistentie van de zomervormen in wintervormen te brengen,
terwijl tevens werd gehoopt op het voorkomen van transgressieve uitsplitsingen ten
aanzienvandewinterhardheid.Vandein1951gemaaktekruisingenwerdenindeherfst
1953 ca. 2000 F2-arenselecties uitgezaaid. Na de strenge winter bleek, dat van het
merendeelvan dekruisingengeenenkeleselectiedewinterhardheid vanhet gebruikte
wintergerstrashadkunnenbereiken.Slechtstweekruisingenbodenuitzonderingen,en
weldekruisingen'Frisia XPurdueenFrisia X D36.
Hetpercentageovergeblevenplantenvandezekruisingsouders wasnadewinterals
volgt:Purdueca.90,D36ca.65enFrisiao. Ter vergelijking diene,datvandeNederlandse rassen Vinesco en Urania resp. 65%en 30%overbleven.
De selectieswerdenvolgensdeoverwintering indevolgendevijf groepenverdeeld:
0%,0-25%,26-50% 51-75%en76-100%overlevendeplanten.Deverdelingvande
percentages van de selectiesbehorende bij dezegroepen, wordt in devolgende tabel
gegeven. Tevens worden hierbij de resultaten van de reciproke kruisingen Frisia x
UraniaenUrania x Frisiagegeven.
Eenmeernauwkeurigeindelingkon,vanwegehetgeringeaantalplantenperselectie,
nietworden gemaakt.
50

Kruising

Frisia X D 36

Aantal
selecties

0%

0-25%

26-50%

51-75%

76-100%

112
180
174
175

57,1
70,5
73,6
74,3

12,5
13,9
19,5
20,6

9,7
8,4
6,9
5,1

9,1
7,2

11,6

Deuitwinteringsresultatenvandebeidereciprokekruisingenblijken eenzeergrote
overeenkomst te vertonen.
Uit elk der winterharde selecties werd een aantal aren gekozen. In 1954/55kwam
geen uitwinteringvoor, zodat geen toetsing op winterhardheid kon plaats vinden. In
dezevierdegeneratiewerdenuiteengrootaantalselectieswederomarengekozen,die
afzonderlijk ingroepenvanF4-familieswerdenuitgezaaid. Ondankshetfeit, dataldit
materiaal van goed winterharde F2-families afkomstig was, Week van de kruising
Frisia x Purdue in 1956slechts een F4-familie van tien arenselecties, in zijn geheel
winterhard tezijn. Velefamilies vertoonden inhun selectieseenzeergrotevariatiein
winterhardheid. Slechtsvaneengeringaantalwarenalleselectiesdoodgevroren.Opgemerkt dient te worden,dat de winter1955/56veel strenger wasdan dievan 1953/54,
zoalsin hoofdstuk IVisvermeld.Echter blijkt ook duidelijk, dat de overerving van
winterhardheid nieteenvoudigplaatsvindt,enopmeerdaneenfactor berust.Inbeide
kruisingenkondentenaanzienvanwinterhardheidtransgressievevormenwordenvastgesteld.Enkelevandemeestwinterhardeselectiesvandezekruisingbehorentevenstot
devroegstinaarkomendevanalhethuidigekruisingsmateriaalvandeStichtingvoor
Plantenveredeling.
Hetkruisingsprogrammain 1954werdenerzijds vooreengroot gedeeltegebaseerd
oprassenalsKentucky,PurdueenMoB575,enkeleselectiesvandekruisingFrisia X
Purdueen,gezienderesultatenvanWIENHUES(108),eenaantalkruisingenvandewilde
gerstvormHordeumspontaneumnigrummetenkelezomergerstrassen.
Anderzijdswerdeenaantalbekendewintergerstrassenenenkeleproduktievezomergerstrassen met resistentie tegen meeldauw en gele roest uitgekozen. Tevens werd
Hordeumspontaneum nigrum met een aantal wintergerstrassen gekruist.
In 1955werd opdit programma verdervoortgebouwd, terwijl er tevens een aantal
Zuid-Oosteuropesegerstrasseninwerdenopgenomen.DeF2-generatiesvandein1954
verrichtekruisingenwerdenblootgesteldaandestrengewinter 1955/56,waarbijdevolgende resultaten werden verkregen. De kruisingen van de genoemde Amerikaanse
rassen endeselectiesvan Frisia XPurdue metenkeleNederlandse en Duitsewintergerstrassenblekenmerendeelsgoedwinterhardtezijn,dochbereiktenmeestalnietgeheeldewinterhardheid van het beste ouderras.Van eengroot aantal kruisingen van
zomergerstrassenalsHerta,Piroline,Heine4808enAgioe.a.metverschillendewintergerstrassen(o.a.Vinesco,EngelenII,Schladener)winterdendemeestentotaaluit.Dit
resultaatisgeheelovereenkomstigmetdatindewinter 1953/54vansoortgelijke kruisingen.VaneenaantalcombinatiesmetHordeumspontaneumnigrum, o.a. (Piroline x
Hord. spont. nigrum) X Vinesco, leverden enkele Fj-nakomelingschappen gunstige
resultaten op. Hoewel dit materiaal nog zeerjong is, lijken de voorlopig verkregen
resultaten bemoedigend.
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In 1956werdendekruisingenvooreengrootdeelzodaniggekozen,dat combinaties
werden gevormd, waarin naast een produktief zomergerst- en wintergerstras, een
winterhardRoemeensen/ofAmerikaansrasvoorkomt,terwijlverder kruisingsmateriaalmet Hordeumspont. nigrum veelvuldigwerd benut.
Delaatstetweejarenzijn opdezewijzebijna 300kruisingenuitgevoerd.Het onderzoekhiervanzalgrotendeelsopzandgrondplaatsvinden.Bijdeselectieopwinterhardheidzaleventueel gebruikworden gemaakt van debeschrevenmethoden,van herfstuitzaai van gejarowiseerd zaad, vergroting van de daglengte in de herfst en kouderesistentiebepalingen in devriescellen.
Resumerendekanwordenopgemerkt,dathetmogelijkmoetzijnomdewinterhardheid van wintergerst aanzienlijk teverhogen. Aan eenjuistekennis omtrent demeest
geschiktekruisingsouders ontbreektechternogveel.Hetmoetdanookalseeninteressanteenbelangrijke taakbeschouwdworden,eenonderzoekintestellennaaringerst
voorkomende„resistentiefactoren",waarbijdezomergerstvormennietmogenworden
vergeten. De meer korte-dag-tolerante rassen vormen in het algemeen, zoals uit de
meeste kruisingen van wintergerst- met zomergerstrassen blijkt, een gevaar voor de
winterhardheid.Inhoeverredekruisingsprodukten Meruit,dieminof meer een overgangskarakter vertonen, voor verdere kruisingen waardevol zijn, kon nog niet voldoendewordenvastgesteld.Tegeneengeneralisering dientechtertewordengewaakt,
geziendegenoemdekruisingen met hetzomergerstras Frisia. Uit de herfstzaaitijdenproevenblijktwel,datFrisiaeenzuivere,endusmeerkorte-dag-tolerante zomervorm
is. Misschien dientinditgevalaan (een)hypostatische „resistentiefactor(en)" teworden gedacht.
Waarschijnlijk vanmeerdirectbelangvoordewintergerstveredeling zijndemeerof
minderuitgesprokenlange-dag-vormen,zonderofmeteenzeergeringe koudebehoefte.
Door middelvan zaaitijdenproeven in deherfst kan op vrij eenvoudigewijze worden
bepaald, welkontwikkelingsstadium derassenindewinter kunnen bereiken. Metbehulpvandedoor FEEKES(25)beschrevenzaaitijdenproeven inhetvoorjaar, kaneenindrukomtrentdekoudebehoefte wordenverkregen.Indezeproevenspelendetemperatuur en dedaglengte echter een belangrijke rol, hetgeen vooral bij wintergerst,welke
een geringere koudebehoefte heeft dan de meeste wintertarwerassen, een bezwaar
vormt.
Zoals uit de in hoofdstuk IV beschreven proeven blijkt, overwinteren alle onderzochte wintergerstrassen in volledig gejarowiseerd stadium. Een onderzoek naar de
kouderesistentievaneengrootaantalrassenvanverschillendeherkomst,indejongste
generatievestadiaennaardefactoren waaropdezeresistentieberust,isverdervoorde
naastetoekomst nogeenbelangrijke taak.
WlNTERTARWE

Integenstellingtothetgeenbijwintergersthetgevalis,heeft deNederlandse praktijk
reedssindslangovergoedwinterhardetarwerassenkunnen beschikken.In hoofdstuk
I werderreedsopgewezen,dat niettegenstaande ditfeit, hetgrootstegedeeltevanhet
wintertarweareaal wordt ingenomen door weinig tot matig winterharde rassen. Het
verschilinproduktiviteittussendemeerZuidelijke,winterzwakkevormenendeNoordelijke, winterharde vormen heeft tot voor kort de keuze voornamelijk op de eerste
groep doenvallen,
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IndezesituatievoltrokzicheenwijzigingbijdeopnamevanhetDuitserasHeineVII
indeRassenlijst. Dit rasbezitnaast eengoedeproduktiviteit eneenvlotte voorjaarsontwikkeling,eenvrij goedetot goedewinterhardheid.
Metdezelaatsteopsommingvaneigenschappenistegelijkertijd eenbelangrijk probleemgesteld.Dewinterhardegroepvanpraktijkrassen vanvoornamelijk Zweedseen
Duitseherkomstvertoondeeentrageontwikkelinginhetvoorjaar endeweinigwinterharde groep van Franse rassen muntteuit door een vlotte voorjaarsontwikkeling en
hogereproduktiviteit. DemeesteNederlandse en Belgischerassen kunnen alstussenvormenwordenbeschouwd.Uitverschillendeonderzoekingenaangroterassencollectieszoalsuitgevoerddoor STRAIB(95),FEEKES(25),SCHMALZ(92)deWerkgroep Kouderesistentie-Onderzoek vandeStichtingCocobro(20)enanderen,blijkt datdeWesteuropesetarwerassendevolgendekarakteristiekeeigenschappenvertonen.Alshetene
uiterste kunnen wij de Scandinavische winterharde tarwerassen beschouwen, diegekenmerktzijn dooreengrotekoudebehoefte eneenuitgesprokenlange-dag-karakter.
Dewinterharde Duitse rassen vertonen met dezegroep een grote overeenkomst. Als
hetandereuiterstestaanhiertegenoverveleItaliaansetarwerassen,diezeerweinigtot
weinigwinterhard zijn, eengeringekoudebehoefte hebben enminofmeerkorte-dagtolerant zijn. Velevan deze rassen, die in Italie als wintertarwe worden benut, (o.a.
Mara, Funo, e.d.) zijn in Nederland na voorjaarszaai, zeervroegrijpende rassen. De
groep van Franse wintertarwerassen bezit in het algemeen een geringe tot matige
winterhardheid, een vooral in verhouding tot deze hardheid matigtot grote koudebehoefte eneenminder sterklange-dag-karakter dan deNoordelijke vormen.
Sterkhiervanafwijkende eigenschappenvertoonthetmerendeelderZuid-Oosteuropese en Amerikaanse wintertarwerassen. Bij een goede winterhardheid bezitten deze
vormen een geringere koudebehoefte dan de Westeuropesevormen. De vlotte voorjaarsontwikkeling van vele, tot deze groep behorende rassen, is te danken aan een
minder sterk lange-dag-karakter.
Door kruisingvanrassenvanverschillendeherkomstzijntypen ontstaan,diemeer
ofmindergunstigecombinaties tussen degenoemdeeigenschappen vertonen. In Finlandzijnb.v.doorgebruikmakingvanZuidrussischerassen,verscheidenewintertarwerassen gekweekt, die evenals de inheemse rassen zeer winterhard zijn en een grote
koudebehoefte hebben,dochin ons land eenveelvlotterevoorjaarsontwikkeling vertonendandeScandinavischerassen.Doordeopnamevano.a.Russische,AmerikaanseenHongaarserassenindekruisingsprogramma'sinWesteuropeselandenzijnenkele
gunstige genotypen ontstaan. Tussen dezomer- en wintervormen van tarwe worden
t.a.v. de factorencomplexen kouderesistentie, daglengtereactie en koudebehoefte,
allerleicombinaties aangetroffen.
Watdez.g.overgangsvormenbetreft,zoalsdiebijgerstwerdenbesproken,kanwordenopgemerkt, datdezeook bij tarwe gevonden worden. SCHMALZ(92)kon bij zijn
onderzoekgeenidealeovergangsvormbijtarwevinden.Vandedoorhem onderzochte
rassen wisthetzomertarweras Peko dezevormenigszinstebenaderen. Zuivere overgangsvormen werden bij onze onderzoekingen gevonden in Canadese zomertarwerassen, waarbij Can. 3842uitmunt. Dezelijn, dievolgensdeindeling naar koudebehoeftevolgensFEEKES(25)eenapril-tarweis,bezitnavroegeherfstzaaieenwinterhardheidovereenkomendemetdievanrassenalsHeineVIIenCarstenV.
De vormenrijkdom ten aanzien van winterhardheid en de hiervoor zo belangrijke
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factorencomplexen koudebehoefteendaglengtereactie,doeneengecompliceerdeovererving van deze eigenschap verwachten. T.a.v.de winterhardheid in de Fx zijn in de
literatuur zeertegenstrijdige gegevenstevinden.Zowelgevallen van recessieve, intermediatealsdominanteoverervingwordenvermeld.SAULESCU(91)constateerde nade
strenge winter 1928/29 bij een vrij groot aantal Fj-generaties in enkele gevallen een
recessieve, doch in de meeste een intermediaire of prevalente tot dominante overerving. Bij recente onderzoekingen aan uitgebreid kruisingsmateriaal werd o.a. door
BONDARENKO (14) en WIENHUES (108) voornamelijk prevalentie tot dominantie van
winterhardheid gevonden. In enkele gevallen overtroffen de bastaarden het meest
winterharde ouderras. Eenaantalvandezeogenschijnlijke tegenstrijdigheden kunnen
naar mijn mening worden verklaard met hetgeen vermeld is bij de overerving van
kouderesistentie.
Inverschillendekruisingentussenwinter-enzomerrassenWeekt.a.v.kouderesistentieonderkorte-dagomstandigheden dewinterouder te prevalerenenonder lange-dag
omstandigheden dezomervorm.Aangenomenkanworden,datindezekruisingeneen
vroegeherfstzaai andereresultatenzalgevendaneenlatenajaarszaai. Inheteerstegeval zal de Fx meer neigen naar de zomervorm en in het laatste geval meer naar de
wintervorm.DezereactievandeFx optemperatuur endaglengtezalsterk afhankelijk
zijn van degebruikte kruisingsouders.
Vrijwel alleonderzoekers komentot deconclusie,dat deovererving van dewinterhardheid openigefactoren moetberusten (o.a.3,23, 71,75,91, 108,109, 111).In het
algemeen overwegenminofmeerdewinterzwakkerevormen(o.a. 3,75)enweldeste
sterker, naarmate deuitwintering heviger is(79).
Inveleonderzoekingenisgeenofonvoldoendeaandachtbesteedaandeomstandigheden,diebepalendzijnvoorhetontwikkelingsrhythme.Debeide factorencomplexen,
ontwikkelingsrhythme, zoals dat wordt bepaald door de eerste- en tweede-phasefactoren temperatuur en daglengte, en kouderesistentie vererven onafhankelijk van
elkaar(71,85t/m89).
Aangenomenmoetworden,dattenaanzienvankouderesistentie,koudebehoefte en
daglengtereactie gunstiger combinaties realiseerbaar zijn, dan in de thans bestaande
rassen worden aangetroffen. Hierbij blijft vanzelfsprekend gelden, hetgeen in hoofdstuk III isbehandeld, ofm.a.w.dekouderesistentie kan slechtsdan tot uiting komen,
indien de omstandigheden dit mogelijk maken (o.a. harding). Verder zal een grote
korte-dag-tolerantiein zoverre beperkend zijn voor de kouderesistentie, dat de plant
ondernatuurlijke omstandigheden slechtsgedurendekortetijd mogelijkheden totvoldoendekouderesistentiezalkunnenbewaren.Watdedirectepraktischeresultaten van
kruisingsmateriaal betreft, isreedsvermeld,datinhetalgemeenintegenstellingtot de
F1inlateregeneratiesdewinterzwakkevormenoverheersen. Ineenkruisingwordt de
winterhardheid van het meest resistente ouderras zeldzamerbereikt, naarmate dit ras
eengroterehardheidbezit.InZwedengeluktehetvolgensAKERMAN(3)totnutoeniet,
rassen te kweken, die de winterhardheid vertonen van het landras Sammetsvete.
In kruisingen van minder winterharde vormen, wordt dikwijls transgressie aangetroffen. BONDARENKO (14)kruiste onderling rassen uit drie verschillendegroepen,nl.
eenzeerwinterharde,eenmiddelmatigwinterhardeeneenwinterzwakkegroep. Bijde
uitsplitsing kon worden vastgesteld, dat desteminder winterharde vormen voorkwamen, naarmate een der ouderrassen minder winterhard was. De winterhardheid ver54

toont dusinzijn overerving eensterk quantitatiefkarakter. Het door BONDARENKOgevondenegeldt echter niet absoluut, daar uitzonderingen voorkomen door transgressieve uitsplitsingen.
PANSE (75) onderscheidt in zijn bespreking van de Hallenser wintertarwekruisingen
in het bijzonder twee groepen. De eerste groep bestaat uitkruisingenvan Franse met
winterharde Duitse rassen. De hiermede na te streven combinatie van het Franse type,
met kort en stevigstro endegoedewinterhardheid vandeDuitserassen, kon niet worden bereikt. Volgens PANSEzouden door de Franse rassen, dein deDuitse rassen aanwezigegenenvoorwinterhardheid bijna volledigzijnverdrongen. Deanderegroep van
kruisingen van Duitse met Amerikaanse wintertarwerassen bleek zeer belangrijk te
zijn voor het verkrijgen van goede winterharde selecties. In enkele kruisingen met
Amerikaanse zomertarwerassen werden aanzienlijke transgressies in winterhardheid
gevonden. SALTYKOVSKY en SAPRYGUINA (84 t/m 89) kwamen via kruisingen van
tarwerassen, die grote onderlinge variaties in kouderesistentie, koudebehoefte en daglengtereactie vertonen, tot een „methode" voor het verkrijgen van transgressieve vormen.In hun „synthesevan dewinterharde tarwerassen" stellenzij,dat kruisingen van
tarwerassen met eenvrijwel gelijke kouderesistentie, doch met groteverschillen in daglengtereactie en/of koudebehoefte, debeste kansen op transgressies in winterhardheid
leveren.Waarschijnlijk kan deze conclusie, die sterk is gebaseerd op de fasen-leer van
LYSSENKO, ook als volgt worden gesteld: een grote kans op transgressies wordt verkregen, door rassen tekruisenwaarvan dewinterhardheid opzoverschillend mogelijke
genen berust.
RESULTATEN VAN EIGEN ONDERZOEK

Gegevens over dewinterhardheid van Fi-generatiesstaan niet ter beschikking, daar
dit materiaal tekostbaar wordtgeacht omaan dewinter bloottestellen.De F r planten
worden gedurende de winter onder platglas bewaard. Resultaten over de winterhardheid van F2-generaties konden in de periode 1950-1956 na twee winters worden verkregen en wel in 1954 (74 kruisingen) en 1956 (139 kruisingen). Naast intermediaire
overerving en dominantie kon overwegend prevalentie van winterhardheid worden
vastgesteld. Bij een aantal kruisingen bleek de F 2 de ouderrassen in genoemde eigenschap te overtreffen.
Een overzicht van de winterhardheid in oudere generaties van kruisingen kan het
beste geschieden door de kruisingen in enkele groepen te verdelen. Evenals bij vele
andere kweekbedrijyen en veredelingsinstituten het gevalisgeweest, zijn zowel bij het
Instituut voor deVeredelingvan Landbouwgewassen alsbijde Stichting voor Plantenveredeling vele kruisingen verricht tussen Franse rassen enerzijds en Duitse en enkele
Zweedse rassen anderzijds. Hiermede werd de combinatie van vlotte voorjaarsontwikkeling,produktie-capaciteit enstrostevigheid vanFranserassenmetde winterhardheid van de Noordelijke rassen nagestreefd. In het algemeen kan worden gezegd, dat
bij goede winterhardheid van het Noordelijke ouderras, deze hardheid in de selecties
zelden of niet werd bereikt. In combinaties met een minder extreem winterhard ouderras blijkt, dat verschillende selectieshet ouderras in dezeeigenschap kunnen evenaren
ofovertreffen. Decombinatievandegewensteeigenschappen, nl.goede winterhardheid
en vlotte voorjaars ontwikkeling, wordt zelden gevonden. Hoewel voor Nederlandse
omstandigheden geen extreme winterhardheid wordt vereist, geeft het merendeel van
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dezekruisingen nietderesultatendieervanwerdenverwacht. Alsvoordeel heeft deze
groep van kruisingen echter, dat in beide groepen van rassen een ruime keuze van
produktieve ouderrassen ter beschikking staat. Een aantal kruisingen van goed tot
zeerwinterhardeDuitsemetenkeleItaliaanserassen,o.a. Mara,Funo, Florioe.a. uitgevoerdindejaren 1953en1954,vertonenhetbeeldvandevorigegroepvan kruisingen in versterkte mate. De F2-generaties vertoonden merendeels een intermediaire
winterhardheidtot eenlichteprevalentievan dewinterhardeouder.Enkelekruisingen
metietsmeerwinterhardeItalianen(o.a.AutonomiaB)gaveneveneenseenietsbetere
winterhardheid te zien. De resultaten van de F3-generaties geven weinig hoop op de
mogelijkheid in deze kruisingen een combinatie van vroegheid en goede winterhardheid te vinden. In dejaren 1950en 1953werden een groot aantal kruisingen tussen
zomer-enwintertarwerassen gemaakt.NaastenkeleDuitserassen o.a. PekoenKoga,
eenviertalCanadesekouderesistente lijnen, werden eenaantal Noord- en Zuidamerikaansezomertarwerassen alskruisingsouders uitgekozen. Alswintertarwerassen werdenvoornamelijk eenaantal Franse, DuitseenenkeleBelgische gebruikt.
Invrijwel allecombinatiesmetdiezomertarwerassen, dieminofmeerhet karakter
van een overgangsvorm hebben, kwamenselectiesvoor diede ouderrassen in winterhardheid overtroffen. TotdezezomertarwerassenbehorenPeko,RelianceendeCanadesenummers 3842,3843, 3845en 3847.In verschillende kruisingen werden zeerbelangrijke transgressies geconstateerd. Zo vertoonde b.v. een selectie uit de kruising
Minister x Pekoeenwinterhardheid,overeenkomendemetdievanCarstenV.Terwijl
HeineVIIindewinter 1955/56teWageningengrotendeelsuitwinterde,blekendiverse
selecties uit de kruising Peko x Heine VII zonder schade de winter te doorstaan.
Een aantal kruisingen van de Canadese nummers met Franse rassen als Cappelle en
Rouvillersblekengunstigecombinatiesvanwinterhardheidenvlotte voorjaarsontwikkeling opteleveren.
De kruisingen met de zuivere zomervormen gaven, zoals te verwachten was, zeer
verschillende resultaten in winterhardheid. De meer korte-dag-tolerante, vroegrijpe
rassen blijken voor dewinterhardheid in het algemeenongunstige kruisingsouders te
zijn.Velevandergelijkekruisingenmetgoedwinterharderassenblekeninhet voorjaar
van 1956totaaluitgevroren te zijn.
Onderdekruisingenvanverschillendewinterrassenmetminder korte-dag-tolerante
zomerrassenkwamenenkelecombinatiesvoordietransgressievewinterhardeselecties
opleverden.Uit hetmerendeelvandezekruisingenlijkt echter demogelijkheid tot het
selecterenvanvormen,meteenwinterhardheid, gelijkwaardigaandievanhet winterouderras, niet groot. Na een herhaalde kruising of terugkruising met een winterras,
konden echterindiversegevallenbetereresultaten worden gevonden.
Als laatste groep kunnen de kruisingen met Zuid-Oosteuropese en Amerikaanse
winterharde rassen worden genoemd. De meeste van deze kruisingen werden uitgevoerdin 1954,zodatvoornamelijk winterhardheidsgegevens van F2-generatiesterbeschikkingstaan. Dekruisingen vandezerassen meteenaantal Duitse, Franse en Italiaanserassen,vertonenmetuitzonderingvanenkelekruisingen met rassen als Funo
enMara,eendominantievandemeestwinterharde ouder; eenenkelemaaleen overtreffen hiervan. Mede naar aanleiding van de door verschillende onderzoekers verkregenresultatenmetdittypekruisingen,moetendezezeerwaardevolworden geacht
voorhetkwekenvanwinterhardevormenmeteenvroege voorjaarsontwikkeling.
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Tenslotte nog enkele opmerkingen over de correlatie tussen wintertype en winterhardheid,zoalsdiedoorverscheideneonderzoekers(o.a.57, 79)isvastgesteld.Uitverschillende onderzoekingen bleek,dat indien in kruisingen van zomervorm X wintervormdeFj-dominantievanhetzomertypevertoonde,dezetevensnietwinterhardwas.
Hetbestaanvanovergangsvormen, diezichnavoorjaarszaai alszomervorm gedragen
ennaherfstzaaiinvelegevalleneengoedewinterhardheid kunnenhebben,isreedseen
bewijs, dat bovengenoemd verband niet absoluut kan zijn. HAYES en AAMODT (38)
selecteerden uit eenzomer x wintertarwekruising dergelijke vormen.
Bovendien blijkt uit eigen proeven, dat deFxvan winter- enzomertarwe zich verschillendgedraagtalnaardeomstandigheden.Hetblijktnl.inaldezegevallen,dat bij
lagetemperatuur en korte daghet wintertype entevensdaarmede de winterhardheid
prevaleert tot domineert. Bij langedagenhogeretemperatuur zienweechter indeze
kruisingen een dominantie of prevalentie van het zomertype. Zonder eenjuiste bestuderingvanhetontwikkelingsrhythmeishetonmogelijktotjuisteconclusiesomtrent
overervingvan zomer-,wintervorm enwinterhardheid tekomen.
Beoordelenwehettypenaardeontwikkelingvandevegetatiekegel,danzienweuit
de resultaten van vriesproeven dat de kouderesistentie afneemt, zodra de plant de
generatieve fase bereikt of in ieder gevalna het beeindigen van debeginstadia van
dezefase. Uitdezegegevensblijktwel,datin vele gevallen bij gerst en waarschijnlijk
ook bij diverse tarwerassen in het begin van de generatieve fase een aanzienlijke
kouderesistentie behouden kan blijven. Tussen de voorjaarsontwikkeling van de F r
plantenvankruisingenvanzomer- Xwintervormnavoorjaarszaai, endewinterhardheidinlateregeneratieskongeenverband worden gevonden. Eentraagheid van ontwikkeling na voorjaarszaai bleek ook hier dus geen maatstaf voor winterhardheid te
zijn.
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HOOFDSTUK VII

WINTERHARDHEID IN HET VEREDELINGSPROGRAMMA
VAN TARWE EN GERST
Bijhetgevenvaneenoverzichtvanhetvoorafgaande, kanallereerst wordengeconstateerd, dat in de literatuur betreffende kouderesistentie, winterhardheid, de overervingvanwinter-enzomervonnenvanwinterhardheid vaaktegenstrijdige gegevens
worden vermeld. In hoofdzaak zijn dezeterug tevoeren op devolgende feiten:
1. erisonvoldoende rekeninggehouden met deinvloed van devoorbehandeling van
hetmateriaal,vooraltenaanzienvantemperatuur endaglengte,opdeuiteindelijke
resultaten.
2. onvoldoendeonderscheidisgemaakttussenrassen vanWesteuropese herkomst en
dievan Zuid-Oosteuropeseoorsprong.
3. de in velegevallen zeer beperkte keuze van proefmateriaal, waardoor conclusies
werdengetrokken, dienietalgemeengeldend zijn.
Voor debeidehoofdproblemen, diewerden gesteld, kan een oplossing wordengevonden,ofistendelereedsgevonden.Ditwilzeggendat:
I. Voorwintertarweblijkt hetmogelijk tezijn, rassentekweken,dievoldoendewinterhardheid,geringekoudebehoefteenvlottevoorjaarsontwikkeling incombinatie
bezitten.
II. Voor het gewaswintergerst ishet mogelijk rassen te ontwikkelen met een betere
winterhardheid.
Tot voor kort werden deWesteuropese wintertarwerassen, en met de meesteis dit
nog het geval, gekenmerkt door een ongunstige combinatie van de eigenschappen
koudebehoefte, voorjaarsontwikkeling en winterhardheid; een vlotte voorjaarsontwikkelinggaatgepaard meteengeringewinterhardheid, terwijl winterharde rassenin
hetvoorjaar eentrage ontwikkelingvertonen. Deongunstigste combinatie wordtwel
gevondenbijrassenalsYeoman,SquareheadsMastere.d.welkeeenvrijgrotetot grote
koudebehoefte, een trage voorjaarsontwikkeling en hierbij slechts een geringe tot
matigewinterhardheid bezitten.
Aandeopvattingdateengrotematevankoudebehoefte nodigzouzijnvoorhetbehoudvaneengoedekouderesistentie, moet,iniedergevalinWesteuropa, nietteveel
waardeworden gehecht. Er blijken velevormen van tarwe en gerst te zijn, dieingejarowiseerde toestand overvoldoende winterhardheid beschikken. Voor hettoekomstigesortiment van wintertarwe mogen rassen worden verwacht, die naast een goede
potentielekouderesistentie,deeigenschappen vlottevoorjaarsontwikkeling engeringe
koudebehoeftebezitten.Tevensgaathiermededewaardevandezaaitijdenproef terbeoordeling van dewinterhardheid, die,zoals reeds eerder werd medegedeeld, dikwijls
zeergeringis,geheelverloren. Hierbij dient nogwelophetregionale karakter vande
eigenschapvlottevoorjaarsontwikkeling teworden gewezen.
Bovendienishetnietonwaarschijnlijk teachten,datdoorgebruikmakingvanrassen
vanhetZuid-Oosteuropese-enNoordamerikaansetype,eenmeervolledigekouderesis58

tentiekanwordenverkregen;zoalsuithetvoorgaandeisgebleken,kunnendezerassen
ookinhetcoleoptielstadium lagetemperaturenverdragen.
Voordewintergerstveredelingbiedtdemogelijkheidtothetverhogenvandewinterhardheid interessanteperspectieven. Totnutoeishetnietgeluktzonder teveelrisico
wintergerst op zandgrond teverbouwen, vanwegedegrote kans op uitwintering. De
uitbreiding van deverbouw van zomergerstin dediversezandgrondgebieden bewijst
wel,daterbelangstellingbestaatvoorgerstalsgewasopzandgrond. Gezienhetvoordeel,dat wintergewassenboven zomergewassen vooral oplichterezandgronden hebben,lijkthetdusgewenstdenodigeaandachttebestedenaandeveredelingvanwintergerst voor deze gronden. Een daarop gericht programma opent mogelijkheden, nu
voordebelangrijksteeigenschap,winterhardheid,eenoplossingkanwordengevonden.
Tenaanzienvan debepalingvan dekouderesistentie,alseendervoornaamstefactoren van de winterhardheid, dient gewaarschuwd te worden tegen een eenvoudige
uniformemethode.Kouderesistentieblijktdusdaniggecompliceerdenvariabeltezijn,
dat eenjuist inzicht alleenkanworden verkregen, alsbelangrijke factoren, met name
jarowisatiegraad, groei-enontwikkelingsstadium, hardinge.d. inhetonderzoek worden betrokken.
De kouderesistentie, zoals die kan worden bepaald door middel van een vriescel,
blijkt, zoalsookinanderelandenisgevonden,eensterkpositief verband metdewinterhardheid te vertonen. De aanschaffingskosten van een complete vriesinstallatie,
waarmedevanherfst totvoorjaar kanwordengewerkt,zijn voorvele kweekbedrijven
te hoog. De toepassing van dezemethode, die tevens goed bruikbaar isvoor massaselectie op kouderesistentie, zal dan ook voornamelijk tot instituten beperkt blijven.
Zelfs bij aanwezigheid van goede vriesinstallaties blijft de verwerking van veel kruisingsmateriaal op winterhardheid een moeilijk probleem en voor de kweker blijft de
hulpvaneen strengewinterzeerwaardevol.
Zaaitijdenproeven indeherfst, waarbij weinigkostbarerhilpmiddelenzoalsjarowisatie van het zaad en vergroting van daglengte kunnen worden toegepast, geven een
waardevolleaanvullingbij hetkouderesistentieonderzoek. Tevenswordt hiermedede
mogelijkheid geschapen,hetontwikkelingsstadium tebepalen,datdeplanten,bijverschillendezaaitijden enomstandigheden,indewinterkunnenbereiken.Uit dergelijke
proeven bleek,door middelvan onderzoek van devegetatiekegel, dat allerassenvan
wintergerst eneveneensdemeestevan deonderzochte tarwerassen, na tijdige zaai,in
hetbeginvanjanuari hetvegetatievestadiumhebben gepasseerd.
Demethode,waarbijderassenwordenuitgezocht,dieinhetvoorjaar zolangmogelijk vegetatief blijven en daarbij lang hun kouderesistentie kunnen bewaren, is voor
Westeuropese omstandigheden niet bruikbaar. Het resultaat hiervan zou zijn, dat
rassenwordengeselecteerd,dieonderdezeomstandighedeneentetrage voorjaarsontwikkeling hebben.
Een belangrijke taak voor toekomstig onderzoek is een nauwkeurige bestudering
vandekouderesistentie indejongstegeneratievestadia envan deerffactoren waarop
deaanlegvandezeresistentieberust.Inhetbijzonder bijgerstiseenuitgebreid onderzoeknaarwaardevollegeniteursvoorhetverkrijgenvanmeerwinterharderassen,zeer
gewenst. Hierbij mogendezomer-enovergangsvormen nietwordenvergeten,daar is
gebleken,datindezegroepenbelangrijke kruisingsoudersvoorkomen.Wellichtishet
mogelijk,uitkruisingenvanzomer- Xwinterrassenvormenteselecteren,dieondanks
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deonvoldoendewinterhardheid,waardevolkunnen zijn voor verder veredelingswerk.
Meerenmeerdienttegenwoordig bijdeveredelinggebruiktewordengemaakt van
uitheemsmateriaal.Tenaanzienvandeeigenschappenkouderesistentie,koudebehoefte en daglengtereactie van velevan dezevormen,isweinig of niets bekend. Het verrichten van onderzoek naar deze eigenschappen bij een beperkt aantal rassen heeft
voor deveredelingwaarschijnlijk weinigbetekenis, daar gunstigegeniteurs zeldzaam
zijn. Dezelaatste dienen opgespeurdtewordenuitgroterassencollecties,waarna hun
uiteindelijke waarde eerst in latere kruisingsgeneraties blijkt. Door middelvan zaaitijdenproeven kunnen op eenvoudigewijze reedsverschillendewaardevolle inlichtingenwordenverkregen.Vooreenanalysevanhetgeheleprobleem,dienendegenoemde
eigenschappen echteronderreproduceerbareomstandighedentewordenbepaald.Een
dergelijk onderzoek zallangdurig en kostbaar zijn, doch onmisbaarvoor een betere
kennisvandekouderesistentie,winterhardheid, deoverervingvandevoordezeeigenschappen belangrijke factoren en het bereiken van het uiteindelijke doel, verbetering
vanhetrassensortiment.
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SUMMARY
CHAPTER I

Non-hardy wheat varieties,suchasWilhelminaand Juliana, werewidelygrown in
the Netherlands for many years, while winterhardy varieties such as Mendel and
CarstenVcovered onlysmallareas.Onlyafter winterswithseverefrost werewinterhardy varieties temporarily grown on a somewhat larger scale,at the expense ofless
winterhardy, moreproductivevarieties.Moreor lessunconsciouslythefollowingidea
waspremised: winterhardiness iscorrelated witha strong needfor low temperatures
and alate development in spring.Thislate spring-development should bethe reason
whyvarietiescannotreachtheirgreatest productivity.
ThevarietyHeine'sVIIwhichafewyearsagocoveredalargepart oftheareaunder
wheat in the Netherlands, isproof that a reasonable winterhardiness can indeed be
combined with a fairly rapid spring development and agood yield.In winter barley
thesituation asregardstheseproblemsdiffers muchfrom thatinwheat.Thereareno
West-European varieties that can withstand very severe winters, unless the crop is
protected by a layer of snow. However, if tested under less rigorous circumstances
there undoubtedly would begreat differences in winterhardiness among commercial
varieties. Winter barley does nog need the extremes of low temperature that many
winterwheatvarieties need.
Consideringtheforegoing problems,itisnotsurprisingthatwinterkillingincereals
haslongbeen a subject ofintensive study. In spiteoftheresults obtained from these
investigations,many argumentscanbeadvanced for thefact thatthereisstillagreat
attentiongiventoproblemsconnectedwithwinterhardiness.Oneofthereasonsisthat
thesubjectisofaverycomplexnature,sothatmanydetailshavenot,orhavebeeninsufficiently investigated.Onaccountofvariouscauses,amongotherthingsthebreeding
for disease resistance, breeders are more and more obliged to use extremely varied
materialintheir programmes.
In 1951the Foundation for Agricultural Plant Breeding,Wageningen, had a refrigerator andhardeningequipmentinstalledwiththeaimofprovidingprivatebreeders
with cold-resistant material and of testing their young lines for this character. This
gavethe author an opportunity of studying winterhardiness. The following chapters
giveasurvey ofthedata gathered.
CHAPTER II

Asurveyisgivenof thedifferent causesofdamagebyfrost, mainlyonthebasisof
literature.It isapparent that thedegreeofdamageisdependent onacombination of
manyfactors.Thecomplicatednature ofwinterkillingandtheirregular occurrenceof
severewintershamper selectioninnormaltrialfields.Manyefforts havebeenmadeto
findmethods or symptoms which would render it possible to draw conclusions as
regardswinterhardiness ofvarietiesandofhybrids.Apartfrom regionswherewinter61

killingismainlycaused byindirect frost damage (heaving),results of cold resistance
measurements generally agreewith winterhardiness in the field.
Search has been made for morphological characters or other characteristics which
wouldbeeasilymeasurable and whichwouldform areliablestandard for theindication of winterhardiness. In many varieties and groups of varieties winterhardiness is
correlated with other properties such as low temperature requirement, rapid spring
development, leaf position and depth of tillering. On examining large collections of
varieties,however,thereappearsto benorelation between oneoftheproperties mentionedandwinterhardiness.Intable1lowtemperaturerequirementandcoldresistance
are compared. In the wheat varieties of northern and western Europe good winterhardinessisroughlycorrelatedwithlatespringdevelopment.In spiteofthe foregoing
statements,itcanbeestablishedthatplantswithagoodwinterhardinessshouldhavea
genotypical tendencyfor a good cold resistance.
CHAPTER III. THE DIRECT MEASUREMENT OF COLD RESISTANCE

The compartment used for freezing experiments was kept low in order to prevent
differences in temperature as much as possible. The rooms in which the plants are
exposedtolowtemperaturesare50cmhigh,40cmwideand215cmlong.Theplants
arefrozen in theflatsin whichtheywereraised; they are not removed from thesoil.
The result of a freezing experiment isgreatly dependent on the conditions prevailing
beforethetreatment,themostimportantonesbeingthetemperatureandthedaylength.
Theplantsreachoptimalhardeningatlowtemperatures andhighlight-intensity. In
order to have availableplants ofequal stagesof hardening, a specialroom has been
installedforthatpurposeneartothefreezing equipment.Atatemperature of2°Cand
under the light of TL-tubes the plants reach a favourable hardened condition in this
room. De-hardening resultinginloss ofcoldresistancemay bebrought about in two
different ways. In oneof them the hardening process takes place at higher temperatures,theotheroneisdependent onthedevelopmentalstageoftheplants.Duringthe
thermophase the cold resistance decreases according asthe degree ofvernalization is
heigthened. This is very important since nearly all winter barley and winter wheat
varieties,after normalsowing,areexposedtowintertemperaturesinanearlyorentirely
vernalized stage(seechapterIV).
The influence of vernalization on cold resistance is studied in a number of experiments(seethetables2,3 and4).Fromtheresultsitappearsthatinthewheatvarieties
investigated onlyin a few cases is the cold resistance strongly influenced by the vernalization condition. The wheat varieties Peveleand Etoile de Choisy are most conspicuousinthisrespect, and thetwowinter barleyvarietiesinvestigated also respond
to a high degree. Considerable differences in cold resistance may exist between different stages of growth. The cold resistance generally increases from the earliest stage
(coleoptile stage)untilthe 4-leaf-stage.
Inthetables7and8theresultsaregivenoffreezingexperimentswithwheatvarieties
inthecoleoptilestage.WhiletheNorthwestEuropeanvarietiesareverylittleresistant
inthecoleoptilestage,nomatterwhethertheypossessagoodoraslightcoldresistance
in an older stage,a number of South European and North American varieties which
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are resistant in an older stage, are also resistant in the coleoptile stage. No consistent
results could be obtained byusing themethod described by GRAHL (32)(table 9).
CHAPTER IV. THE STUDY OF WINTERHARDINESS BY MEANS OF SOWING TRIALS

In the autumns of the years 1953, 1954 and 1955 sowing trials were laid out. By
means ofdifferent sowingtimes,artificially vernalizedand non-vernalizedmaterial and
different day-lengths obtained byartificial light,itispossibletoexposeplantsto winter
temperatures in various stages of development. When these experiments were set up,
not only an investigation of winterhardiness in various stages of development was
considered, but also an attempt was made to find an inexpensive testing and selecting
method for the breeder of winter cereals. Day-length was extended by means of incandescent lamps of 200 W., placed at a height of 1m above the plants, 1lamp per
4m2.The developmental stages ofthe spikeprimordia weredetermined according to a
method described byv. D. SANDE BAKHUYZEN (11).
Legend of stages:
Vegetative stage:
la Youngest stage: primordia are leaves as soon as they can be distinguished clearly
enough.
lb Later stage: the youngest primordia are bract-like similar to half rings, semi-embracing the growing-cone, but are closed afterwards.
Generative stage:
((2)), (2)First, slight swellingofthespacesleft openbetweentheendsofthe half-rings,
the interbracteal spaces.
2
The swollen interbracteal spaces (the spikelet primordia) are as largeas the subtending bracts; „double ridge" stage, according to Purvis and Gregory.
2 + Spikelet primordia protruding.
3
Differentiation of the glumes.
4, 5,6etc.Differentiation of theprimordia ofthe 1st,2nd, 3rd etc. flower.
Sowing trial autumn 1953.
The developmental stages studied arementioned intable 11,whichalsocontains the
percentage of overwintering. The figures refer to the winter of 1953/54, during which
from the 27th of Jan. to the 7th of Feb. minimum temperatures of below -10°C occurred, without snow cover. The lowest temperature measured at the height of 10cm
was-14.8°C. Table 11 shows the overwintering percentages of three sowing times of
the same experiment at different degrees of vernalization and two day-lengths.
CHAPTER V. THE INHERITANCE OF THE WINTER AND THE SPRING „FORM" OF CEREALS
AND THAT OF COLD RESISTANCE

Many publications have been written on investigations of the inheritance of the
winter and spring types of cereals, the relationship between wintertype and winterhardiness and the inheritance of winterhardiness. However, most of them give results
onthe basis of a limited amount of material or, asin many older publications, insufficient account is taken of the factor-complexes of low temperature requirement and
photoperiodicity.
The inheritance of the winter and of the spring type was studied by examining
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growing points ofplants of several Fx-and F2-generationsofwheat or barleycrosses
thathadgrownunderdifferent day-lengths.Neitherinbarley,norinwheatweresimple
segregationratiosfound inthevariousF2-generations.Consideringthefact that there
aretransitionaltypesbetweenwinterandspringformsthiscouldbehardlyexpected.In
theF2-generations of most crosses of winter x springtypes variousindividuals were
found that wereadvancedfurther than theparents.
Insomeinvestigationsfortheinheritanceofcoldresistanceinanumberofcrossesof
winterandspringformsofwheatandbarleyitappearedthatinF1-generationsexposed
to long day treatment the springforms are more prevalent; under short days, on the
contrary, theF^sexhibilited anintermediatecold resistanceand sometimes showeda
fairly strongprevalencetothewinterform. Resultsobtained withF2-generationswere
variable, according to the pre-treatment. A longer day, created by additional light,
reduced the cold resistance (table 17).
Thevarietieswhichwereentirely or almost entirely killed byfrost arenot included
here.
The influence of the condition of vernalization on winterhardiness is particularly
clearinthewinter barleyvarieties and in thewheat varietyEtoile de Choisy(seealso
Chapter III). In the wheat varieties Heine's VII and Carsten's Van influence of the
conditionofvernalizationingeneraldidnotbecomeevidentuntilthedayslengthened.
Thewinter barleyvarietiesappeared to stillpossesssome winterhardiness also at the
beginning ofthegenerative stage.No greatresponse to thecondition of vernalization
couldbeobservedinthespringwheat Reliance,butthedaylengthplaysan important
roleintheultimatewinterhardiness. Thetables 12and 13giveresultsof similarexperiments,conductedinthewintersoftheyears 1954/55and 1955/56,respectively.
Insummarizing,itmaybestatedthat themethodrecommended by HOFFMANN(43)
to vernalize the seed before sowing in autumn in order to test and select wheat and
barleyfor winterhardiness,isverypracticable.Thisholdsfor manyvarieties,inparticular whenthedaylengthisextended byadditional light.
CHAPTER VI. THE INHERITANCE OF WINTERHARDINESS IN HYBRID POPULATIONS OF
WHEAT ANDBARLEY
WINTERBARLEY: In spite ofthefact that severalDutch breeders havebeenengaged
in breeding work with winter barley, the initial material has been restricted until
recently.Until 1949practicallythewhole area under winter barley was covered with
varietiesselectedfromthelocalvariety„Groningerwintergerst".Amongthemwasthe
variety Vindicat. Since then the following Dutch varieties have been included in the
List of Varieties: Urania and Vinescofrom thecrossVindicat X Escourgeon 185/79
and Trias from the crossVindicat X Breustedt 75/29.Even with the introduction of
these varieties agriculture in the Netherlands has still no variety of sufficient winterhardiness,whilethelackofresistanceagainstmildewandrustisanotherdisadvantage.
And therearenoforeign varietiestofillthisgap.
Itisknownthatinvarioushybridpopulationsforms occurthatshowaconsiderable
transgression in regard to winterhardiness (WIENHUES 108). There are interesting
parent varieties among thewinter barleysfrom South-east Europe and the U.S.A. In
the majority of a large number of crosses between winter and spring varieties, made
mainlyforthepurposeofobtainingresistanceagainstvariousdiseasesinwinterbarley,
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noselectionscould bemadethatsurpassedthewinterhardinessofthewintervarieties.
Invariouscrossesthiswinterhardinesscouldnotbereached.Onlyinafewcrosseswith
spring barleydid transgressive segregation in regard to winterhardiness occur. These
springbarleysaremoreoflesslong-dayforms,orinotherwords,theyhavethenature
oftransitionaltypes.
WINTERWHEAT: TheWest-Europeanwinterwheatvarietiesshowdefinite responses
in regard to winterhardiness, vernalization requirement and spring development,
dependent upon thevariety. The Scandinavian varieties can beconsidered the extremes on the one side. They arecharacterized bya great vernalization requirement, a
good winterhardiness and they havea pronouncedly long-day character. The winterhardy Germanvarietiesareverysimilartothisgroup.Theextremes ontheother side
arerepresented bymany Italian wheatvarieties that areverylittle of slightly winterhardyand more oflesstolerant to short-day treatment. Theyhavea slight vernalization requirement. Many ofthesevarietieswhichin Italyareusedaswinterwheat, are
veryearlyin theNetherlands after springsowing.The French winter wheat varieties
generallyshowaslighttomoderatewinterhardiness,amoderatetogreatvernalization
requirement, especially in consideration of their winterhardiness. They have a less
definite long-daycharacter ascompared tothevarietiesfrom theNorth. Most Southeast European and American winter wheat varieties are entirely different in their
properties.Theycombineaslightvernalization requirement withagoodwinterhardiness and havea faster springdevelopmentthan theWest-European strains.
Thediversity offorms inregard to winterhardiness and thecomplex ofthe factors
vernalizationrequirementandday-lengthreaction,whicharesoimportantfor winterhardiness, suggest a complicated inheritance of this characteristic.
WINTERHARDINESS IN THEHYBRID POPULATIONS

In 1954and 1956the winterhardiness of 74 and 139F2-generations derived from
wheat crosseswere assessed. Besides intermediate inheritance and dominance it appeared thatwinterhardinesswas predominant.
InoldergenerationsofalargenumberofcrossesbetweenFrenchorItalianvarieties
ontheonesideand German or Swedishvarieties ontheother side,it turned out that
thegoodwinterhardiness of thelattergroupcouldnot bereached. Inalargenumber
ofcrossesbetweenspringandwinterwheatvarietiesthefollowingresultswereobtained.
In nearly all combinations with spring wheat varieties which more of less have the
character oftransitionalforms,genotypesoccurredthatsurpassedtheparentvarieties
in winterhardiness.AmongthesespringvarietiesarePeko,RelianceandtheCanadian
numbers3842,3843, 3845and 3847.Theearlyspringwheatvarietieswhichare more
tolerant to short-day treatment generally appear to be unfavourable parents for
crossing purposes as concerns winterhardiness. The crosses of a number of WestEuropean varieties with various South-east European and American winterhardy
varietiesappeared to bevaluablefor thecreation ofwinterhardyforms withan early
spring development.
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CHAPTER VII. WINTERHARDINESS IN THE BREEDING PROGRAMMES OF WHEAT AND
BARLEY

In theliteratureconcerning cold resistance, winterhardiness, theinheritance of the
winter and spring types and of winterhardiness, often contradictory data are mentioned. Fromtheresults of our experiments some ofthedifficulties maybeexplained
bythefollowing facts:
1. Theinfluence ofthepre-treatment ofthematerial ontheultimate results has been
insufficiently accountedfor, especiallyinregardtotemperatureand daylength.
2. Aninsufficient distinction hasbeen madebetween varieties ofWest-European and
of South-east European origin.
3. Thematerialusedinthetrialshasbeenveryrestrictedinmanycases.Thishasledto
conclusions that do not hold true in general.
The two main problems of the outset can be solved or have been partly solved already. That is:
I. It ispossibleto developwinterwheatvarietieswithsufficient winterhardiness and
slight vernalization requirement combined with arapid spring development.
II. Itispossibleto developvarieties ofwinter barleywithabetter winterhardiness.
The opinion that a high degree of vernalization requirement is necessary for the
retention ofgood cold resistanceishighlyquestionable, at anyrate asfar asWestern
Europe isconcerned. There are many forms of wheatand barley that are sufficiently
winterhardy in the vernalized condition.
It isdesirable topay attention to breedingworkinwinter barleyfor sandy soils.A
breedingprogrammewithsuchanobjectiveinviewseemspossiblenowthatithasbeen
shown that winterhardiness can beraised considerably.
Coldresistanceappearstobecomplicatedandvariabletosuchadegree,thataclear
insight can be obtained only when important factors such as vernalization degree,
stages of growth and development, hardening etc. are taken into account in the
experiments.
Sowingtimetrialsintheautumnwithadditionalseedvernalization and lengthening
oftheday arevaluablecontributions to theresearch ofcoldresistance.
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Afb.5. Kouderesistentie in het coleoptielstadium
(Coldresistance inthe coleoptile-stage)
Zaaidatum {sowing date)18-10-1954 van 18-10tot 23-10bij 10-15°C
van 23-10tot 3-11 bij 2°C
Koudebehandeling (coldtreatment):3uren bij -13,8°C
Rassen (varieties) v.l.n.r.:
le kistje
1. Merlin
2. Silber
3. Panter
4. C 33
5. Novi Sad 2778
6. Jugoslav Bankut
7. Novi Sad 1439

2e kistje
8. Can. 3842
9. Can. 3843
10. Reliance
11. Magdalena
12. Etoile de Choisy
13. Berzataka
14. Ukrainka 0246

dagverlenging op de winterhardheid ™ te gaan
Afb. 6. Opzet van een proef om de invloed van dagverlenging op uc wmu....
(7h'a/ to demonstratethe influence of day-length on winterhardiness ofcereals)

