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De opzetvanditwerkplanisvrijwel gelijkaandatvan
1954.
AlleenheefthetHoofdproject?arwe-.Gerst-enHaver»
veredelingenigewijzigingondergaan.
Deveranderingisechternietvandienaard,datniet
teruggetastkanwordenopdoindeling1954»

-2Hoofdproject:Aardappelveredeling.
Projectno,1.Oudno.7en.28,

Werkplan_l955.
L e i d e r : I r G.A.Thijn.
Titel:Het opkwekenvaneerstejaarszaailingenindekassen.
Korte omschrijving:Inde3grotekassenkunnenbijeenmaligevulling
më£~p5£tën"+~60.000plantenwordengeborgen.Dooruitbuitingvande
kasruimteisditaantal teverdubbelen;ermoetdantweemaalwordengezaaid,watnaargeblekenis,met succesisuit tevoeren.
Plaats:KassenN.O.P.
Probleemstelling enPerspectief.Doorvooropkweek inkassenishetmogeïï3k~gëzön57~Ï6Ïs"gësëIëcïeerduitgangsmateriaal tekrijgenvoor
eigengebruik envoor afgifteaankwekers.Hetisgeblekendatvan
kwekerszijdevoorditmateriaal grotebelangstelling bestaat.De
verkregenklonenkunnenwordenuitgepoot alsvollekloonofals
eenlingkloon.Ergroeiteenvroegerontwikkeld enbetertebeoordelengewasuit.Het isteverwachtendatdebelangstellingvande
zijdevandekwekersbijgelijktijdigeopvoeringvandekwaliteit
derklonendoorinkruisingvanresistentie-enopbrengstfactoren
zaltoenemen
Werkwijze: De zaaigeschiedt in2kerenindëwarmekweekkaswaarook
Phytophthorainoculatiewordt toegepast.ZaaitijdeneindJanuari
eneindMei-Juni.Ongeveereenmaandnadeuitzaaivolgtoverbrengingnaar depottenindegrotekassen.
Dezekassenwordengeregelduitgerookt tegenluizenenandereinsecten.Deoogstvaltongeveer4maandennade zaaiendeaante
houdenvoorjaars-enzomerkasklonenwordeninde poterbewaarplaats
enindekoelkastopgeborgen.
Project no.2.Oudno.7en28.
Werkplan 1 9 5 %
Leider:IrG.A.Thijn,
Titel:Het opkwekenvaneerstejaarszaailingenophetveldgegroeiduit
zaadenuiteenlingkasklonenvanhetvoorgaande jaar.
Korte omschrijving.Ditprojectomvat:
a.deouderwetsewijzevan zaailingenopkweek nl.het zaaienonderglas,
uitplanteninpottenenoverbrengenderpotkluitennaarhetvrijeveld.
b,hetuitpotenvaneenlingkasklonen,zoalsdiehetvoorgaande jaarvolgensproject 1zijnverkregen.
Dezetweedewerkwijze (b)istebeschouwen alseengewijzigde
methodevaneerste jaarszaailingenopkweek, zodataenbinéénprojectwordensamengevat.
Plaats:Kassenen1hagrondboerderijN.O.P.

-3Probleemstelling enPerspectief. Sleetsnagroeiindevolle grondis
~
ëën~g^ëdë~b^öörd^Iïng~vanzaailingen mogelijk endezebeoordeling
kandani,v,m.mogelijkevirusbesmetting door 1-nizen nog slechts
wordenverricht aaneenonvollediguitgegroeid gewas.Vandaardatgestreefdmoetwordennaareenvroege ontvjlkkeling.Voor sommige
kruisingeno.a.met resistentie tegenhet aardappeleystenaaltjeis
het,om sp-loedigderesultaten tekunnenbeoordelen,gewenstvan
vooropkweekinkassen afte zienende zaailingen dusreedshet
eerste jaarbuitenuit teplanten.Ditgeeftechtermeerwerken
risico,dochdekans ophet spoedigvindenvanwaardevolle klonen
wordt endoorvergroot.
Werkwijze.Eenmaandnadeuitzaai indewarmekaskomener +10.000zaaiïïngeninpotten enïreerongeveer eenmaand later_+25Mei,wordt
buitenuitgeplant opafstandenvan67x37c m »
Rooienselectie 2dehelftvanJuli.
De+_25cOOOeenlingklonenworden inApril opdezelfde afstandgepooteneveneens inJulivroeggeoogst,bijvoorkeur zonderlooftrekken.
Projectno.3» Oudno a 7e n 28,
Werkplan 1955.
Leider :IrG.A.Thijn.
Titeli Verbouwvanouderejaarszaailingen.
Korte omschrijving. Onderditprojectvallende2deenouderej^irszaai*
"*ïïngën7~dïë~naderophunwaarde alsgebruiksra^ofgéniteurmoeten
wordenonderzocht.
Plaats:BoerderijNeO.P.
Probleemstelling enPerspectief. Devolgens project 2alseerstejaars""
zaailingenaangehoudenklonendieneninvolgende jarennaderte
wordenonderzocht ophundeugdenengebreken,v/aarbijgeletdient
tewordenopopbrengsten,,gehaltes,ziekteresistenties enz.Vele
zullenreedsvroegtijdig, als zijndewaardeloos,kunnenwordenopgeruimd doch enkele zullengenit.eurswaardekunnenvertonenofwellichtookdirecte praktijkwaarde...
Werkwijze.De2de jaars^7ordeninrijtjesvan6knollenuitgezet.Opvi*"
rüsziektenwordtgeselecteerd envan3stammenwordtvroegtijdig
hetloofverwijderd.Bijhetrooienwordenbijaanhoudenvandeze
stammendeknollenopgeborgen,vandenietloofgetrokkenplanten
monstersgenomenvoorvoorlopigwratziekteonderzoek.Blijktvatbaarheid danvolgt opruiming tenzijaanhouding alsgéniteurwenselijkwordtgeacht.-Vande3de jaarsworden zomogelijk 18knollenuitgezetwaarvandehelftvroegwordtgerooid.De beoordeling
geschiedt grondiger envergelijkingvindtplaatsmetpraktijkrassen.-De4de jaarswordengeplaatstnaast derassenvanhet
I.V.R.O.-observatieveld enalsdezerassenbeoordeeld? bovendien
wordteengedeelte ziektevrijvermeerderd.
Elders opdeboerderijvindt deze ziektevrijevermeerderingplaats,
terwijl enkeleknollennaar Oostwoldwordengezonden,voorveldonderzoekopwratziekte.

-4Projectno.4.Oudno.7«

Leider:IrG.A.Thijn.
Titel:Zaadwinning tevelde en_indekruisingskas.
Korte omschrijving. Deze zaadwinningisnodigvoor eigenbedrijf envoor
"~afgIï:lê*"aSnSwekers.Met talvanrassenengéniteurswordtvoordit
doelgewerkt.
Plaats:Inhetvrijeveld envooral indekruisingskasN.O.P..
Probleemstelling en'Perspectief. MeerenmeerwordtuitgeziennaarvoortpIânHngsmâîërîaâI'"ïn'"3ë~vormvan zaadofklonenmet resistenties
tegendiversevirus-,schimmel-endierlijkeaantastingen.Met"behulp
vandehuidigegéniteursenrassenmoetgetrachtwordenbetere rassen
engéniteurstewinnen.Daar optoevalligemutatiesnietkonworden
gebouwdmoet dooruitzaaiwordengetrachtvooruit tekomen.Dit
impliceert eenintensiefkruisingswerk eneenevenintensiefonderzoekvandeverkregenresultaten.Steedsmeermoetennieuwegéniteursofrasseninhetkruisingswerk wordenbetrokken.
Werkwijze. Dooruitplantvaneenhonderdtal géniteursbuitenenindekas
wordtgetrachtgewenstekruisingenuit te voeren.Ookuitblinkers
vanproject 5worden alskruisingsoudersgebruikt.Slechtebloeiers
wordendoor entingofuitplanting opstenentotredelijke ofgoede
bloeiersgemaakt.
Ditkruisingswerkmoet opvrijkorte termijn?rordenuitgevoerd,
waarbijdeweersomstandigheden sterkmee-oftegenkunnenwerken.
Bijdezaadoogstuit debessenwordtmetsucceseenvleesmolentje
gebruikt.
Projectno.5.Oudno.59«
Werkplan1955.
Leiders: IrG.A.Thijn enDrH.J.Toxopeus.
Titel :Selectie opchemische samenstellingvande aardappelen.
Korte omschrijving. Dooronderzoekvaneengrootaantalklonenvandivêrsê~îcrûïsïngscombinatiesmoetgetrachtwordenklonen tevindendie
uitblinkeninzetmeel-ofeiwitgehalte,zetmeelkwaliteit enwellicht
nogandere opzichten,Grondliggendwerkhiervoorwerdreedsverricht.
Plaats;BedrijfN.O.P.,Laboratoria teGroningen,Wageningen enN.O.P.
Probleemstelling enPerspectief, Opkg,-opbrengst is steedssterkgeseIëcïëêr5;~vëëï"mln3ër"sys:tematischechteropdediversegehaltes.
Geblekenisechterdooreigen-enbuitenlandsonderzoek,datmede door
gebruikmakingvan "wildbloed"diversegehaltes aanmerkelijk zullen
kunnenworden opgevoerd.Ditonderzoekkanwordenvoortgezet aaneigen envan anderekwekers ontvangenklonen,indeN.O.P.uit tepotentussenbekende standaardrassen enaanhetproefstationvoor
Aardappelverwerking teGroningen,delaboratoriavanI.V.P.en S.V.P,
teWageningen enN.O.P,uit tevoeren.

-5Werkwi^ze. Deklonenworden zomogelijk inherhalingenuitgepootinrijen
'~vârî~12stammen.De oogstwordt gewogen enonderzocht opzetmeel,
eiwit,e.d..Tevensbestaat demogelijkheid deoogstopenkele andere
factoren teonderzoeken endegegevensvanvoorgaande jarentecontroleren.Elders ophetbedrijfvindt ziekteyrijevermeerderingder
klonenplaats,voornaderonderzoek inhetvolgendejaar.
—2

£
s — L Dehiervolgende werkprojecten,behorende tothet
Hoofdproject;Aardappelverede1ingwordengeleid doorDrH.J.Toxopeus,dieverbondenisaanhetInstituutvoorde veredelingvan
Landbouwgewassen.
Aanhem istoegevoegd IrC.A.Huijsman,diedeonderzoekingen inverbandmetdeveredelingopresistentie tegen aardappelmoeheidverzorgt endieeeneigenserieprogrammapuntenheeft opgesteld
(Proj.no's: "J6t/m81) . Voortsstaathem terzijdedecand.IrMaris«
in 1954vooreendeelvanzijntijd.ennazijningenieursexamen
tehebbengedaanin 1955volledig.

Projectno.6.Oud no, 21.
Werkplan_1955.
Leider:DrH.J.Toxopeus.
Titel;Hetbijeenbrengenvanbasisaardappelmateriaal uitMexico enZuidAmerika.
Korte omschrijving.Hetbijeenbrengenvaneencollectievangekweekte en
wïl5ê"knöI5ragendeSolanum soortenuitMexico enZuid-Amerika envan
ouderassenuitEuropaindeverwachting daaronderbasismateriaal
voorverschillende veredelingsprogramma's tevinden.
Plaats:Wageningen,
ProbleemstellingenPerspectief.Voorde doelstellingenvanhetveredelingswërk~ïshétnöödzakëïï3k~alsuitgangspunt overeenzogrootmogelijke
rijkdomvanvormentebeschikken,teneinde dekansophetvindenvan
extreem gunstiguitgangsmateriaal zogrootmogelijk temaken.Bij
deheerMuntingaisreeds eengrote collectie rassenvanSol,tuberosumaanwezig.Erdientechtereenpogingtev/ordengedaannog
meer ouderassen teverzamelen.Vele gewenste eigenschappenv/orden
echterbinnendesoort S.tuberosum nietgevondenofwel devariatiedaarvanbinnendeze soortisbeperkt.Daaromwordtveelmoeite
gedaanwilde soortenengekweekte,niettotdesoort Sol,tuberosum
behorende,uithet oorsprongsgebied,Mexico endeAndesrepublieken
teverkrijgen. Deperspectievenkomeninvelehiernatebehandelen
projecten tersprake.
Werkwijze:Inhoofdzaak ishetAmerikaansemateriaal beschikbaargesteld
~35örRussiche,Duitse,Amerikaanse onderzoekers endoordeDirecteur
vandeCommon?realthPotato Collection teCambridge.Sedertenkele
jarenwordenpogingengedaan telatenverzamelenindegenoemdegebieden,metmedewerkingvanonze1andbouwattache'steRiodeJaneiroenBuenosAiresenvandelegaties teLaPaz» LimaenMexico
City.Voorts zijnercontactengelegdmethetLandbouwproefstation
LaEstanzuelabijMontevideo,Prof.Brücher teTucumanenhetLandbouwproefstationLamolinabijLima.

-6Voor zoverhetmateriaaldoorzaadinstand tehoudenisdoen
zicht geen moeilijkhedenvoor.Wel isdathetgeval alshetgaat
omvariëteitenvandegekweekte diploïde entetraploï-desoorten,
diedoorknolleninstandmoetenwordengehouden.Omditmateriaal
gezond tehouden,voor zoverhetgezond aankomt,wordendeklonenin
deloopvanFebruari indekassenopgekweekt,terwijlvoorbeproeving ophetveld of stekkenwordengebruikt ofvoorjaarsklonen,
alofnietinMeinadeoogstmetchloor-aethyleenhydrine.gestimuleerd.
•PE2^2Ï-52l_'',I
Werkplan 1955.

0 u d no

" 2 2 ie'fcs gewijzigd.

Leider :DrH.J.Toxopeus.
Titel ;Hetkwekenvan tegenPhytopthorainfestans onvatbare aardappelrassên~mëtbehüïp~van~§olanum~demissum.
Korte omschrijving.
a.~hët~£wêkënvangéniteursmet zoveelmogelijkverschillende R-genen.
b. hetkwekenvanmultiplex-géniteursvoordeverschillende R-genen,
c.hetonderzoekenvandemogelijkheid deduurvandeopbouwvande
géniteurs tebeperken.
Probleemstelling enPerspectief,
___ Ëï£ ne n de"söört~5öïl"tuberosumkomtalgehele resistentie niet
voor endoorkruisingbinnen deze soortishet totnu toenietgeluktvroege enmiddenvroegerassen teverkrijgen,dieniet ernstig
doorPhytophthorawordenaangetast.Omditdoel tochtebereikenis
dewilde soort Sol,demissum alsbasisvooreenveredelingsprogram
genomen.Deze soortbevatgenen,dieeenovergevoeligheidvoorde
schimmelveroorzaken.Totnutoe zijnervierverschillende gevonden:
R ,R_ ,,R,enR.,Deervaringheeftgeleerd,datopdezewijzeverkregenresistentmateriaal dikwijls doornieu?/optredende physio's
vanPhytophthorawordtaangetast» Erisreden teveronderstellen,
datdekans,datphysio's optreden,diedenieuwekweekproducten
kunnenaantastenkleinerwordt,naarmatehet aantalverschillende Rgenen,welke ditmateriaalbevat,groterwordt.
Ideaal isderhalvehetgenotypeRRR,R .Bijde opbouwvangéniteurswordtnaarditgenotype gestreefd,opdatmetbehulpdaarvan
rassenmet 3of4R-genen zullenkunnenwordengekweekt.In195g
zullenreedsvele plantenmet 3P-genenophetveldkomen,
b. Hetpercentage zaailingen,dateenbepaald R-genbevatbedraagtbijkruisingvansimplexmet eenras 50•Duplexgeniteursgeven echterinzulkekruisingen 83$•Hetisdusvanbelangnietalleengenitru^smetveelverschillende R-genen tekweken,maarook
doorinteelt ofdooronderlingekruisingvangéniteursmultiplex
materiaal teverkrijgen0 Ophetogenblik zijnR..R..enR?R,géniteursreedsbeschikbaar.
Cr Totnu toeheeftmenpasna3of4terugkruisingenmetaardappelrassenuit Sol-,demissumweergoede aardappelrassenverkregen.
Wanneerbijdeopeenvolgende kruisingsstappen intensieverdanvoorheen dekeuzevandeoudersvoor devolgende stapwordtbepaald,
zalmenwaarschijnlijk,natwee terugkruisingenreedsgoederassen
kunnenselecteren.Bijditwerkmoet ookmeerdantotnutoeopde

""--

-îopeenvolgende tuberosum-rassenwordengelet.Reedsbijdeeerste
kruisingmetdemissumdientderichtingwaarinhetkweekwerk zal
voeren tewordenbepaald.
Werkwijze.Volgtuithetvoorgaande.
ProjectNo,82.
Werkplan1955.
Leider:DrH,J.Toxopeus.
Titel:Veredeling opinoculatieresistentie tegenPhytopthora.
Korte omschrijving.Onderzoeknaardemogelijkheid vroege enmiddenvroege
raisën~lë~kwêken,dieovereenhogegraadvanincubatieresistentie
tegenPhytophthorabeschikken.
Plaats:Wageningen,
Probleemstelling enPerspectief,De ervaringleert,datderesistentie,die
"*
wördt~Hêpaaïd""döor"2ë~Ë-gënenuitSolanumdemissumdikwijlswordtte
nietgedagndoorhetontataan vannieuwPhytophthora-rassen (zie
project T ) , Deresistentie zoalswe dieinvelevanonzelate
rassenkennenzouvooraldezePhyt,-rassengelijk zijnendatdoet
vermoeden,datdeze "incubatie"resistentievanblijvende aardzou
kunnen zijn.OnderdevelerassenvanSol,andigenumkomenervoor
met eennogaanmerkelijkhogere graadvanincubatieresistentie.
Het isvanbelangnategaanofdeze resistentiemetvroegrijpheid
is tecombineren.Doormiddelvankruisingvanonzevroegemetonze
laterassen schijnt datniettegaan.Alhet onderzoek,datnodigis
omtebewijzendat zulksnietmogelijk is,isechternognietgedaan.
Werkwijze. Uitwerkenvangeëigende toetsingsmethoden.Zoekenonderhetbe~
schikbare andigenummateriaalnaareenzeerhoge graadvanresistentie.
Demeestresistentevormenmetvroegerassenkruisen.
Projectno.8.Oudno,22,

Ï2£î5£i^S_1255,
Leider:DrH.J.Toxopeus.
Titel;Veredeling opresistentie tegendeColoradokever,
Korteomschrijving. Doorvoeringvaneenveredelingsschemawaarvoor inde
"" vôorgââridë~3ârendegrondslagisgelegd.
Probleemstelling
_ Deerfelijkheid
.»-i.. Mt.•J
J deresistentie
• x. J.SenPerspectief.
£
van
is
in sterkematerecessief.Hetveredelingsschemabestaatuiteen
afwisselingvankruisingvanresistent*géniteursmetrassen,enonderlinge kruisingvanF.plantenomweerresistente zaailingente
verkrijgen.Hetresistentemateriaaldat opditogenblikbeschikbaar
is, heeftnogvele onaangename eigenschappen.Doorenkeleverdere
stappeninhetveredelingsprogram zullenresistente rassenmoeten
kunnenwordenverkregen.
Werkwijze, Opkwekenvandebovenbedoelde zaaiselsentoetsingvande zaaiTingennadat ereerstop "aardappeleigenschappen" isgeselecteerd.Dezetoetsingzalopzijnvroegstinhot tweede jaarplaatevinde».

-8Projectno.82_.

ÏËï£plan__l955._
Leider;DrH.J.Toxopeus,
Titels Onderzoekingen inverbandmetresistentie tegendeinNederland
voorkomendewratziekte.
Korte omschrijving. Onderzoek inverband,methetkwekenvangéniteurs
"
"mëï~ëën"Sï3zöndergunstiggenotypevoordeoverervingvanderesistentie tegenhet inNederland inheemsephysiovandewratziekte—
parasiet.Synchytrium endobioticum.
Plaats:Wageningen.
Probleemstelling enPerspectief. Dooreenanalysevandegegevenswelke
bescnikbaar~icomen~döor""hêïjaarlijks onderzoeknaarderesistentie
vande3een4ejaarszaailingenvandeNederlandsekwekers,konenig
inzicht indeerfelijkheidvandezeresistentie wordenverkregen.
Daardoorwordthetmogelijkbewustgéniteurstekwekenmet zodanig
genotype,dat onderdedaarvan afstammende zaailingeneenbijzonderhoogpercentage resistente plantenvoorkomen.Daardoorkunnen
deverliezen aanvatbare zaailingen indeonderscheideneveredelingsprogramma'swordengedrukt.
Werkwijze.Verdere analysevandegegevensvandeP.D..Hetverrichtenvan
Ipêcialekruisingenvoordenaderefactorenanayses endesynthese
vanbijzonder gunstigegenotypen.
Projectno.83.
Werkplan 1955.
Leider:DrH.J.Toxopeus.
Titel:Kwekenopresistentie tegenhetnieuwepkysioG^yandewratziekte.
Korte omschrijving.Onderzoekingen overhetvoorkomenvanresistentietegên~physîô~G~vân Synchytrium ennaar deerfelijkheidvandezeeigenschap.
PIaats:Wageningen.
Probleemstelling enPerspectief,Indelaatste jarentreedtinhet "Sauer~ïandn""(Wëstfaïen}"'Eët~nieüwerasGvandewratziekte sterkop,zodat
rekeningmoetwordengehoudenmetde mogelijkheid,datditras inde toekomsthier telande zalkunnenoptreden.Ditnieuwe physio tastopenkele
vrijwaardeloze rassennahetgehele duitserassensortimentaan.
In 1954zijnechtereenaantalwaardevolleNederlandse rassenineenveldproef teOlpe (Sauerland)resistentbevonden,zodatdeperspectievenvoor
het-kwekenvangoederesistente rassenbeter zijngeworden.
Werkwijze.Toetsenvanonsrassensortiment endeghelecollectievan
Ööstwold.Doorkruisingdeerfelijkheid nagaaneneenserieresistenterassenkweken.
Projectno.84.
Werkplan1955.
Leider;DrH.J.Toxopeus.
Titel:Veredeling opvroegrijpheid.

-9Korte omschrijving. Onderzoeknaardeerfelijkheidvaa-Tro^grijpheid
in~vërbând""mëthetkwekenvanvroege rassen,dieresistent zijn--togenallerlei ziekten enplagen.
Probleemstelling
en
,
,vandeaardappel
-,
-, is,.
. «. «
2
£ perspectief.
£
Het„vroege
type
vrijscherpteonderkennen;alszaailingvalthetalop,doordat
deplantjes zeerkleinblijven enrelatiefveel knollenvormen.
Hetblijkt,datniet alleenvroege rassenveelvroege zaailingen
gevenmaarook latere alsbijv.VoranenKecord.Eenbelangrijk
probleem isdatvandemogelijkheid deeigenschap ofheteigenschapscomplex "vroeg" tecombinerenmetdehoge graadvanresistentie tegenPhytophthoravandelaterassen (zieproject82.).
Werkwijze.Doorhybridisatie kwekenvanvroege typendie afstammenvan
""* îâïë.Kruisenvanvroege typenonderling.
Projectno.85.
Werkprogram1955«
Titel:Onderzoeknaardeproductievanhetvan soortskruisingen afgeleide
materiaal.
Korte omschrijving. Onderzoeknaarknoloptrengst,drogestof,zetmeel
~ * ën~ëïwïïpröductievandevan Sol,demissum afgeleidehybridenen
binnenkortvandie,welkevandeandigenum-tuberosumkruisingen
afstammen,,
Probleemstelling enPerspectief. TT.,
, -, ,,
,.,..,.
_
2
£
Uitgegevensvandolaatste jarenblijkt
hoelangerhoemeer,dathetbovenbedoelde materiaal eenproductiecapaciteit bezit,dieuitgaatbovendievanzaailingenafkomstigvan
rassenkruisingen.Onderdezehybridenkomenervoormeteenzeer
hogeknolopbrengst ,met oenzeerhoogdrogestofgehalte enmeteen
combinatievanbeide,waarvaneenzeerhoge drogestofproductiehet
gevolgisoMet ditmateriaal kanduseenzeergrotehoeveelheid
zetmeelperoppervlak wordenverkregen enermagwordenverondersteld,datookhoeveelheden eiwit zullenkunnenwordenverkregendie
belangrijkuitgaanbovenhetgeenbijaardappelennormaalgeldt.
Voorts zijnergegevensbeschikbaar gekomendie eropwijzen,
datuitditmateriaaldoor selectie ookrassen zullenkunnenworden
verkregen,v/aarvanhetmeelbijzonder gunstige theologischeeigenschappenbezit (hogetopvan deviscositeitscurve0)

Werkwi^ze^InsamenwerkingmethetProefstationvoorde Aardappelverwerking
X$r DeWilligen)encollegaIrïhijnwordt jaarlijks eenvakkenproef
met ditmateriaal aangelegd.Indeloopvandewinterwordendeverkregengegevensverwerkt inrapporten engezamenlijkbesproken.
Projectno.107.
Werkplan1955.
Leider:DrH.J.Toxopeus.
Titel_: Kwekenopresistentie tegenPseudomonassolanaceaum.(Slijmziekte).
Korte_omschri^ving. Hetkwekenvanrassenwelkeniet,ofslechts ingeringematewordenaangetastdoorde inde tropenensubtropenvoorkomende slijmziekte.

-10Probleemstelling enPerspectief. Deze slijmziektewasinIndonesië
.... •tfööï"T935,~ïöën"Phy:Eophth5raoptrad,demeestschadelijke ziekte
inhetaardappelgewas.Hetiszeerwaarschijnlijkdatdezgn.
brownrotinde zuidelijke statenvandeU.S.A., demurchadeiroin
Brazilië endemurchinPortugalmetdeze ziekte indentiek zijn.
Ookindeze landenis deze ziekte zeerschadelijk.Kortvoorde
oorlogwerd opdehellingenvandeBromo (ngadisarie)doormijhet
aardappelras "Wulung"gevonden,dattegenslijmziekteresistent
bleek tezijn.Nadeoorlog zijn'hiermee inNederland kruisingen
gemaakt enindeF., dieinIndonesiëwerdengetoetst,blekener
:
zeerresistente plantenvoor tekomen.TerugkruisingvandezeF..
met tuberosumgafweerresistent materiaal.Het isduswel zeker
datgoede resistente rassenkunnenwordengekweekt.Indestaat
NorthCarolina zijndoorNielseneenaantalF klonengetoetst en
ookdaarzijner zeerresistente klonen ondergevonden.Resistente
rassen zullenvoordegenoemde landenvan zeerveelbelangzijn«
Werkwijze. Makenvanterugkruisingenmethetresistentehybridemateri"aaï. Selectievangoederassen entoetsingende betreffendegebieden.
Projectno.108.
Werkplan_1955.
-LeidersDrH.J.Toxopeus.
Titel: Onderzoeknaardeerfelijkheid,vanhet complexeigenschappen,'dat
de consumptiekwaliteit bepae.lt,
Korte omschrijving: alstitel.
Probleemstelling enPerspectief, Uitderesultatenvanhetkweekwerk blijkt
wêldathet zeermoeilijk is zaailingenmet de kwaliteitvanrassenalsEigenheimer,Rode StarenBintje teverkrijgen.Deveronderstellingisgeopperd,datdit zouzijnveroorzaakt doorhettoenemend gebruikTanhet "wilde"bloed» Deze suppositiekanechterniet
juist zijn,want ookdeselectieuit rassenkruisingenheeftnogsteeds
niet tothetgestelde doelgeleid,
In1954zijnomstreeks 80-voor zoverhetconsumptiekwaliteitbetreft-willekeurige demissum-tuberosum zaailingen aanMej,Veenbaas terbeproevinggegeven.
Eenviertalvandezenummersw^rd zeergoedbeoordeeld enhet zal
geen toeval zijn,datdeze zaailingenvan Rode Starafstamden.Het
isdus zaaksystematisch onderzoek vandeze aard aanspeciaalvoor
ditdoelopgekweekte kruisingen^ Ongetwijfeld zullendaarbijover
enkele jareninteressantegegevenswordenverkregen enkruisingscombinaties kunnenworden aangewezen ,waarineenbijzonderhoog
percentage goede zaailingenvoorkomen*
Werkwijze. Opkwekenvan eengeringaantal zaailingenvanvelekruisingscömbinaties,speciaalvandiewaarineengoed consumptieras isbetrokken.Het eenvoudigste zou zijneerstkaskloontjes tekwekenen
daarvanperzaailing alleknolletjesinhetvolgende jaaruitte '•
planten.Pernummer oogstmendanvoldoende knollenvoor eenkookproef,
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Werkglan__1955.
Leider:IrH.T.Wiersema.
Titel:Kruisingswerk opgroteschaalbijdeaardappel.
Plaats:TerreinenkasI.V.P,Nude,Kas S.V.P.Nude,terreinS.V.P.
Bornsesteeg enDijkgraafseweg
Probleemstelling enPerspectief. "Voordeverstrekkingvanzaad aandeNed.
""""" aar3appêïkwêkërs7~vöör~dë"opkweekvan 1ejaarskloontjesvoordistributie onderdekwekers envoor eigenveredelingswerkopdeProf.
Broekemahoeve zijnjaarlijks zeergrotehoeveelhedenzaadnodig.
Hiervoorwordenelk jaarruim 30.000aardappelbloemenkruisbestoven.
Bijhetmakenderkruisingenwordt geletopresistentietegen
Phytophthora,virusziekten,aaltjes,kringerigheid,knolgebreken,
droogte enhitte enrekeninggehoudenmetdiverse gewensteeigenschappenalsgoedeknolvoren,vlakke ogen,gelevleeskleur,goede
kwaliteitensmaak,houdbaarheid, zetmeelgehalte,vitaminegehalte,
rijptijd,enz.
Werkwijze.Terbevorderingvandebloei envruchtzettingwordendeslechtbïöëiendegéniteursgeëntoptomaat alsonderstam,ofgeplantop
eensteenteneinde degevormdeknollengemakkelijk tekunnenwegnemen.Debelangrijkstegéniteurswordenperiodiekuitgeplant omeen
zolangmogelijkkruisingsseizoen teverkrijgen.
Project14.
Werkplan1955.
Leider:IrH.T.Wiersema.
Titel: Hetkwekenenhetonderzoek opresistentie tegenhetX-virus bij
deaardappel.
Plaats'KasS.V.P.Nude,Prof.Broekemahoeve,N.O.Polder.
ProbleemstellingenPerspectief.X-viruszieke aardappelplanten geven niét
alleenêen~ïagere~öpCrênt~itdangezonde,maar tevensverschaftdeze
ziekte de pootgoedtelers grotemoeilijkhedendaarde ziekeplanten
ophet oogvaaknietvangezonde teonderkennen zijn.Doorstamselectiegecombineerd met serologisch onderzoek trachtmennuX-virus
vrijpootgoed teverkrijgen.Aldezeschade enmoeitenzoudenvoorkomenkunnenwordenalsmendebeschikkinghad overrassenwelke
nietdoordeze ziekte aangetastworden.Hetkwekenvanzulkerassen
is veredelingstechnisch gelukkigniet eenvandemoeilijksteproblemen,daarerbinnenhetwereld rassensortiment onvatbare enveldresistenterassenvoorkomen endaarde erfelijkheid vandezetwee
eigenschappenrespectievelijk di-enmonogeenis. Ookinhetwilde
aardappelsortimentwordendezeeigenschappen aangetroffen.
Werkwijze. DaardevoorhetX-virus onvatbare enveldresistente (over•*"-~gevoelige)rassenhoofdzakelijkïïitvlezigzijn,worden dezegekruist
metonzegeelvlezige aardappelrassen.
Devatbaarheidsbepalingbijdeselectie optotale onvatbaarheid
geschiedt doorde jonge,eenmaligverspeende zaailingentebespuiten
met sapvanX-ziek© aardappelsoftabak,gemengdmet carborundum
poeder.Hiervoorwordt eenzeersterknecrose gevendeX-stamgebruikt.Demetnecrosereagerende planten zijnvatbaarenworden
opgeruimd.

-12Voor debepalingvanovergevoeligheid ofveldresistentie wordt een
zeer zwakke X-stamgebruikt.Ongeveer eenmaandnade inoculatie
wordende zaailingen serologisch onderzocht.
Het onderzoek derouderejaarszaailingengeschiedt of door stengelentingofdoorknolenting.
Projectno.15.
Werkplan1955.
Leider;IrH.T.Wiersema,
Titel :Hetkweken enhet onderzoek opresistentie tegenhetY-virus bij
deaardappel»
Probleemstelling enPerspectief. Het Y-virus isvoor de aardappel één
"
van~dê~gëvaarïï5kstë~vïrën.De ziektekan zowelmet sap alsmet bladluizenworden overgebracht.
Zieke planten ge^en eensterkverminderde opbrengst.Daaronvatbaarheid of overgevoeligheid nietbinnenhet gewone aardappelsortiment
wordt aangetroffen,,dientvoor de veredeling teruggegrepen teworden ophetwilde aardappelsortimcnt. Zowelbuitenlands als eigen
onderzoek heeft aangetoond dat resistentievooral wordt aangetroffen
in degroep der Longipedicellata.Doorherhaalde terugkruisinggecombineerdmet onderzoek opresistentie zalgetrachtworden omonvatbaarheid of overgevoeligheid indegewone aardappelen intekruisen.
Werkwijze» Het onderzoek oponvatbaarheid geschiedt opdezelfde wijze als
bT3"hetX-virusr,nl, doorinwrijvingmet sapvan ziekeplantenwaarna degeïnoculeerdeplantenongeveer eenmaand later serologisch
onderzochtworden,,
Project no.16.
Werkplan_1955,.
Leiders IrH„T.Wiersema.
Titel;Het kweken enhot onderzoek opresistentie tegenbladrol bijde
-:/ dappel»
Plaats;Terrein S.V.P. Dijkgraaf.
Probleemstelling enPerspectief, Bladrol isinonsland debelangrijkste
vïruszlêktê~vandi~aardappel* Het zouvan grootbelang zijnalswede
beschikkinghadden overweinigvatbare rassen.Helaas ishet kweken
van zulke rassenniet eenvoudig.Onvatbaarheid istot dusver,zowel
bijdegewone aardappel alsbijdewilde aardappelsoorten nogniet
aangetroffen« Wel vallenerverschillen invatbaarheid teconstateren,maar daarvoorhetverkrijgenvan eenhoge matevan resistentie
eengunstige combinatie vanvele genennoodzakelijk schijnt te zijn
worden eronder devele onderzochte zaailingen slechts enkeleweinig
vatbare aangetroffen»
Doorkruisingvan zulke weinigvatbare géniteurs dient getracht te
worden om deresistentie op tevoeren*Hierbij zalniet alleengewerktv/ordenmet rassenof zaailingenvandegewone aardappel maar
ookmet géniteursvan Sol.Andigenum envan terugkruisingenvan
Sol. demissum enanderewilde soortenmet degewone aardappel daar
inditbloedvermodelijk wel andere resistentie genen zullenvoor-

-13komenalsindegewoneaardappel.
Werkwijze. Debepaling"vandevatbaarheid derzaailingenvoorbladrol
ïsmoeilijk, tijdrovend envraagtveelwerk.Debesmettinggeschiedt
ondernatuurlijke omstandigheden.De teonderzoekenrassenenzaailingenwordenuitgeplant tussenrijenbladrolzieke aardappelplanten
ophetvrijeveld. Debesmettinggeschiedtvanhieruitdoorbladluizen.Aangenomen datdebesmettingskansenvoor elkderonderzochte
zaailingen enrassengelijkis,ishetpercentage derplantenvan
elk zaailingofrasdatziekwordt eenmaatvoordevatbaarheid.
Hetonderzoek dientverschillende jarentegeshhieden.Eindelijk
blijvenermaar enkelevandevele overdienoggezond zijn.
Projectno.76.Oudno.18.
Werkplan_1955.
Leider :IrC.A.Huijsman.
Titel ;Hetkwekenopresistentie tegenhetaardappelcystenaaltjemetals
basis deresistentie inS.andigenum c.p.c.1673«
Plaats :Wageningen.
Probleemstelling enPerspectief.Uitdeonderzoekingen,verricht in1951»
'52"enT 53isgëbïekeü,dätdeS.andigenum <*/>"?•c.p.c« 1673eenhoge
graadvanresistentiebezittegenhetaardappelcystenaaltje..De
overervingvandezeresistentiekanwordenVerklaard doorédndominantefactorH ineentetraploïdverervingsschema aantenemen.
Bijkruisingmetvatbarerassen (multiplex)geven simplexplanten
(H)50$,duplex-(HH)83 %entriplex-(HHH)-enquadruplexplanten
( H H H H ) 100 ioofbijna 100 foresistentenakomelingen.Voordeveredelingishet dusvangrootbelangindegéniteurshetaantalHgenenoptevoeren.
Werkwijze.
1. Doorkruising enmet daaropvolgende terugkruisingvanhetresistente andigenum-materiaal mettuberosum-rassen vanverschillende aardwordtgetracht totzaaisels tekomen, waaruitmetredelijkekans opsucces,insamenwerkingmetdeparticulierekv/ekers,
rassenkunnenwordengeselecteerd.
Doorgeschiktekeuzevandetuberosum-rassen wordtgekweekt inde
richtingvanconsumptie-,fabrieks-enexportrassen,terwijl tevens
Phytophthora- enxirratsiekteresistentieinde zaaisels zijngeïntroduceerd.
2. Getracht zalwordenookdeaantallenresistente zaailingeninde
zaaiselsoptevoerendoorduplex,triplexenquadruplexgéniteurs
tekweken.
Project_do.77» Oudno.18
Werkplan 1955,
Leider :IrCcA.Haijsman0
Titel :Het onderzoeknaardeerfelijkheid vanderesistentie tegenaardappelmoeheid indeandereresistente andigenum-klooen c.p.c.1685,
I692 enPotozi 7.

-HPlaats:Wageningen.
Probleemstelling enPerspectief. Inproject726isreeds eenenanderover
5ê"ërfëïï3Ehiïd~vân"dë"rësistentiemedegedeeld.Degegevens zijn
afkomstigvankruisingenmetde S.andigenumkloon 1673»-.Demogelijkheid "bestaat,datderesistentievandeandere andigenum-klonen
wordtbepaald.Indiendatzois,danishetvangrootbelangdeze
anderegenenmetdievanS.andigenum 1673samentebrengen.Alser
sprake isvanvormingvannieuwebiotypenvanHeterodera,danzullen
diedestemoeilijker ontstaannaarmate deresistentie doormeerverschillendegenenwordtbepaald.
Uitvoering.De splitsingsverhoudingen inkruisingszaaiselswordenbepaald
mëï'tJehulpvandepottenmethode.Dezeonderzoekingenwordenverricht
ophetbesmette terrein "hetMierenbos"enindekasvandeP.D....
Projectno.78. Oudno.-18.
Werkplan1955.
Leider :IrC A ,Huijsman.
Titel

t Onderzoeknaardeaard endewaardevanderesistentie inS.andigenum.

Plaats:Wageningen.
Probleemstelling enPerspectief. Uit oriënterendeonderzoekingenisin 1953
rëë5s~gëbTëkën7~dat~dë~rësIstente andigenum-enAT-planteneenwortelsecreet afscheiden,datdelarvenvanHeterodera rostochiënsis
vermoedelijk indezelfdemateuit decystenloktalshetwortel-.,
secreetvanvatbare.De larvendringendewortelsbinnen,dochontwikkelen zichdaarinniet totgeslachtsrijpedieren,althansde
wijfjesniet;enkelevolwassenmannetjeswerdenvorig jaarwaargenomen.
Dezeonderzoekingen zullenopgrotere schaalherhaald dienenteworden,
zodatmeerbetrouwbare resultaten overdeontwikkelingvandelarven
kunnenwordenverkregen.Delokkendewerkingvanderesistente planten
isdusbekend,niet echterhet effecthiervan opeennatuurlijke
cystenpopulatie indegrond.Het isvangrootbelangnategaanhoeveel aaltjesdooreenresistent gewasuit decystenwordengelokt
envernietigd,eninwelkemate dushetaantal aaltjes indegrond
onderdie omstandighedenafneemt«
Werkwijze.
l7 Deaardvanderesistentie zaldoormiddelvanpotproevennog
naderwordenbestudeerd.
2. De invloedvandeverbouwvaneenresistent aardappelgewas op
denatuurlijke cystenpopulatie indegrond zaldoorveldproevenwordenbestudeerd (Mierenbos).
Behalve doorveldproeven zalditprobleem ookwordenonderzocht inf>'
betonnenbakken,dieineengrootaantalvakjesverdeeld zijndoorde
plaatsingvanbetonnen tussenschotten (Mierenbos).
Projectno.79Werkplan_1955.'
Leider :IrC A .Huijsman.
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cysten totontwikkelingkwamenennaar deaardvandezecysten.
Probleemstelling enPerspectief.Bijonderzoekingen in1953werdenonder
dë~rësïstëntê~AT-plantên7~exemplarenaangetroffen,dieopdewortelmatvandepotklu.itenkele cystenvertoonden.Nagegaan zalmoeten
wordenof dezeplanteninhunresistentie-eigenschappen inbelangrijkematevandeandereresistente planten,die inhetgeheelgeen
cystenvertonen,afwijken.Het iszeerwelmogelijk,datbehalvehot
belangrijke geen Hnog'genenmetkleineffectaanwezig zijndie
bepalenoferalofnietenkelelarventotrijpheid zullenkomen,.
Eenduidelijke aanwijzingvindenwe inhetgedragvandehybriden
vandeandigenum-kloon Potozi7>me"ttuberosumrassen.
Daar
splitstdeP1.opin50/oplanten,diezwaarmet cystenbezet zijn
en50 iomet5~10cysten opdewortelmatvandepotkluit.
Ookhet onderzoeknaardeaardvandeze cystenisvoordeveredeling
vangrootbelang.Hetkunnencystenzijn,die a.)genetischniet
vandeandereverschillen,maarhetnognet tothetvolwassenstadia™
hebbengebracht,doordatdelarvenuitzonderlijk sterkv/aren,of
doordathetresistentiegenindewortels opdeplaats,waardeze
larven zichbevonden,zijninvloedniet ofinminderemateheeft
kunnendoengelden.
b.)genetischvan deandereverschillen endusmoetenwordenbeschouwd
tebehorentoteenphysiologisch ras,datplantenmethetresistentiegenHwelaantast.
Hetgaatduswel omeenzeerprincipiëlekwestie.
Werkwijze.
T.Booronderzoekmetbehulpvanpotproeyenenmetproevenuitgevoerd
inbetonnenbakkenophetMierenbosmoetnematicidewerkingvandit
soortplantenbestudeerdworden.
2.Doorkruisingmetvatbare rassen,moetdegenetische aardvandeze
plantennagegaanworden.
3.Doorinfectiemetlarven-suspensies worden decysten,diedeze
planten aantastenopgekweekt enverzameld,waarnazevoorverdere
infectieproevenmetresistente planten (methetH-gen)zullenworden
gebruikt.
Projectno.80.Oudno.20.
Werkplan_1955.
Leider:IrC.A.Huijsman.
Titel :Hetonderzoeknaarhetvoorkomenvanresistentie inanderewilde
knolvormende Solanaceae ennaardeaard endeerfelijkheid daarvan.

-16Werkwijze.
1.DeophetI.V.P.aanwezige.wildeaardappelsooarten moeten.
opresistentie getoetstworden.
2.Ermoetworden gezorgdvoorvoortdurende aanvoervanùitZuidamerikaanse statengeïmporteerd wild engekweektmateriaal.
3.Deresistent bevondennummersmoetenuitvoerig onderzochtworden.
a.Naardeaardvanderesistentie5
b,naardeovererving ervan.
ProjectNo.81.
Werkplan1955.
Leider :IrC.A.Huijsman.
Titel sHetkwekenvangenitnursmetbehulpvanandere resistente soorten.
Plaats :Wageningen.
Probleemstelling enPerspectief. Indeprobleemstellingvanhet*zoeken
naar~andêrê"rësïstentë~söörten.
Omsnelde strijd aantekunnenbindenmet eventuele biologische
rassenvanhetaardappelcystenaaltje,dientmentebeschikkenover
géniteurs,dieandere resistentie-eigenschappen hebben.
Werkwijze.Deuitvoeringvanditproject isafhankelijkvandewijzewaarop
deoverervingvandegevondenresistentie-eigenschappen plaatsvind+
Benodigd personeel.Dehiervoorbeschreven projectenNo's 1,3> 4> 5> 6,7>'
§27~837"857"3> H , 15, 16,76,77,78,79,80en81,allebehorende
tothetHoofdproject Aardappelveredeling wordenuitgevoerd door:
IrG.A.Thijn,DrH.J.Toxopeus, (i.v.P.),IrH.T.Wiersema,Ir C A .
Huijsman,J.J.Schilt,D.R.Dijkstra,T.Grovenstein,S.J.Teunissen,
L.Brink,Mej.B.Nijenhuis,J.Verdenius,Mej.J.Koning,E.v.d.Scheur,
Th.J.Lamers,H.vanderScheur,H.J.Nab,G.J.v.d.Goot,Mej.E.M.Morsink,
Mej.K.J.Zeylstra.

*vorigeprojectwerdreedsgewezen ophetbelangvanhet

-17Hoofdproject Voederlupinen etc.veredeling.
Projectno.24.Oudno.4«

.

Werkplan1955.
Leider sIrH.Lamberts.
Titel :Voederwikkeveredeling«
Korteomschrijving.,Aanveredelingvanvoederwikke wordtweinigaandacht
bëstêëâ"tërwijlhetgewasvoorvoeder engroenbeme&tingvanwaarde
is;groteverschillentinnendebestaandevormenzijnduidelijk.
Plaats :Wageningen.
Probleemstelling enPerspectief.Erdientnaargestreefd tev/ordenomsnel
""*
iën~högë~prö3üctïë~aan~g,rSenemassateverkrijgen;dehoge zaadprijzendwingennaarhet zoekenvankleinzadige typen.
Uitlandrassen (zowelNederlandse alsbuitenlandse)werdenhoopvolle typengevonden.
Werkwijze.
1.Verschillende herkomstenwordenalszodanigvergeleken.
2.Afzonderlijkgeoogste planten,uit enkelehiervan^wordenvermeer
derd eneveneensvergeleken.
3.Colchicinebehandeling wordttoegepast teneindenategaanof
tetraploidevormengunstig zijn.
4.Nieuwe stammenwordenopgebouwd,
5.Resistentie tegenvalsemeelduuwenaantastingdoorbladluizen
wordtnagestreefd.
Projectno.25.Oudno.1.
Werkplan1955.
Leider :IrH.Lamberts.
Titel :Voederlupinenveredeling,
Korte omschrijving.Delupineteeltbreidt ziehsteedsuit,terwijlnogte
wëlnïg~göëdê~rassenverkrijgbaarzijn.
Met deuitbreidingvandeteeltontstaannieuweproblemen,waardoor
hetvooralvanbetekenismoetwordengeacht eenzoomvangrijkmogelijkecollectieherkomsteninstand tehoudenentecombineren.
Plaats:1e.Wageningen.
2e.Isolatieveldjes verspreidt overhetland,
3e.ProefterreineninLimburg,Renesse enStaphorst.
Probleemstelling enPerspectief,Uitdenormaal ontwikkelende voederlupine
mSët~êën"ërkiïï3k~cüItüürgewasverkregenwordendooreliminatievan
dewildekenmerken.
Uithetwildemateriaalmoetenzoveelmogelijk gunstigegéniteurs
wordengezocht.Na7jaaronderzoekblijktdatdevooruitzichtenin
elkopzichtgunstigzijn.
Werkwijze.
lëT~Hetopsporen,verzamelen,beoordelen eninstandhoudenvantypen
waarinéénofmeerderegewenste kenmerkenaanwezigzijn.
2e.Hetmakenvankruisingscombinaties;beoordelenvandehieruit
verkregenpopulaties.

-183e.Geïsoleerdvermeerderenvangunstige typen.
4e.Aanleggenvanvergelijkingsproefvelden.
5e. Laboratoriumonderzoek.

Projectno.26.Oudno.3»
Werkplan 1955.
Leider :IrH.Lamberts.
Titel

i Serradellaveredeling.

Korteomschrijving. Aanditvoedergewaswordtdoordemeestekwekers
"geenaandachtbesteed,terwijltochdewaardenietonderschatmag
worden.Speciaalonderdekvrucht eninmengteeltgezaaidisSerradellaeengoedvoedergewas.
Plaats i Wageningen.
Probleemstelling enPerspectief. Hetgewasisnietvoldoendeoogstzekeri
vooraldröögterëslstêntlë,snelle jeugdgroei endaarmee eenvlotte
grondbedekkingmoetwordennagestreefd.Daarnaast zalziekteresistentiebelangrijk zijn.Doordeaanwezigheid van'landrassen,waarin
eengroteverscheidenheid vantypelijkendevooruitzichtengunstig.
Werkwijze.
1e.Het zoekennaarnieuwe gunstige typesinlandrassenenindien
aanwezig,wildmateriaal.
2e.Kruisingenvandebestevormenmet stengelbrandresistentetypen.
'Je.Tetraploidevormen.
4e.Destamselecties wordenvergeleken onderdekvrucht enalsmonoculture.
Projectno.28.Oudno.37«
Werkplan1955.
Leider sIrH.Lamberts.
Titel :Stoppelknollenveredeling.
Korte omschrijving. De grote oppervlakte (60.000-100.000ha)stoppelknöïïën"wëlkë thansinNederland jaarlijks wordtgeteeld,maakthet
wenselijk omtotverbeteringvanhet rassensortimenttekomen.Teneinde eenzohoogmogelijke productie teverkrijgendient getracht
tewordenmetmoderneveredelingsmethodentewerken«
Plaats :Wageningen.
Probleemstelling enPerspectief. Hoewelnognieteenvolledig overzicht
£an~wör5ên"gëgëvên~zï3:n~dê~volgendeproblemenzekervanhet grootste
belang.
1.Heterosis?doorzelfincompatibele typen (doorknopbestuivingin
stand tehouden)ishetmogelijk geschiktuitgangsmateriaal voor
hybriden tevinden.
2.Hetkwekenvantriploiden:het iswaarschijnlijk datde triploiden
invergelijkingmethetnormale diploïde materiaal eenhogere
opbrengstleveren.

-195»Hetkwekenvanmosterdolievrijevormen.Metbehulpvannieuwe
methoden zalgezochtwordennaar typen,waarinde onaangename
smaakstoffen ontbreken.
4.ZiekteresistentiejInallegenoemdegevallenzalernaarworden
gestreefd degunstige eigenschappen,watbetreft deziekteresistentie tebehouden.©n zomogelijk teverbeteren.
Werkwijze.
T7~Verzamelingvanuitgangsmateriaal;,zomogelijk zaleenverzamelingvan "wild"materiaalwordenaangelegd.
2.Het zoekennaargeschiktekruisings-eninhultechniek}hetvaststellenvandebestemethodevoorcolchicinebehandeling.
3.Hetuitwerkenvandemethodevanonderzoeknaarmosterdolie.
4.Hetmakenvan (zelfsteriele)inteeltlijnen,doorknopbestuiving.
5.Het aanleggenvanproefvelden opmetknolvoetbesmette grond.
6.hetverrichtenvanlaboratorium onderzoek.
Project no.29.Oudno.6.
Werkplan_1955.
Leider :IrH.Lamberts.
Titel sInstandhoudinglandrassen.
Korteomschrijving. Delandrassen,welke tengevolge'vanhetkwekersbesluit
Ï95ï~gë3ëêïtëlijkdreigenteverdwijnen ©f gemengd tewordendienen
instand tewordengehoudenomde goede eigenschappenervantebewaren.
Plaats s Proefveldenwordenniet zelfaangelegd. Practijkpercelen
"
e n interprovinciale proefveldenwordenbezichtigd.
Probleemstelling enPerspectief.Dielandrassen,welkevoortelerofkweker
vân~'Bëtëkënîs~îc{înnën~zî3n~ofworden,dienenin zuiverevormbewaard
teblijven.Hetisdaaromnodiggeweest een volledige inventarisatie
enclassificatieuit tevoeren (reedsdoorIrDerksenvrijwelvollediguitgevoerd).Daarnadientdeinstandhoudingtewordenverzekerd.
Demoeilijkheid isechter,datdezemensengeldmoetenontvangenomde
teelt,diedikwijls lagegeldelijke opbrengstenmeebrengt,volte
kunnenhouden.
Zolangeengeregeldeuitkeringnietmogelijkis,zijndevooruitzichtenongunstig.
ü—I Bezoek aanverschillende instandhouders teneindedemogelijkheden
enmoeilijkhedentebespreken.Daarnaastkunnennognieuwe instandhoudersvoorverschillende landrassenwordenaangewezen.
2ü22£i§£-£2£522£®!lDehiervoorbeschrevenprojectenno's;24,25,26,28,
en29» allebehorende tothetHoofdprojectVoederlupinenetc.Veredeling,wordenuitgevoerd doors
IrH.Lamberts,E.J.Heringa,Mej.H.Lans,Mej.J.deVries,M.v.d.Weg,
vacature.
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Projectno.30.Oudno.9
Werkplan1955.
Leider;DrF.Wit.
Titel :Deveredelingvan Engelsraaigras (Loliumperenne L.)
.Korteomschrijving. Ditproject omvat zowelhetonderzoekvan.de probïëmen~dië zichhijdeveredelingvanEngelsraaigrasvoordoen,als
hetverzamelen,selecteren entoetsenvankweekmateriaal,waarmee
hethuidigeNederlandse rassensortimentkanwordenverbeterd.
Plaats :Dijkgraaf3eweg,Wageningen,BoshoeveWolfheze.
Probleemstelling enPerspectief. Engelsraaigrasisinonslandhetmeest
gëwaardeer5ë~weïdëgras7"5welvoorblijvend grasland alsvoorkunstweiden.Hetveroont echtereenneiging totuitvriezenofverdorren
indewinter,totverminderde productiviteit indevoorzomer entot
roestaantasting indenazomerenherfst.Ofschoondeze tekortkomingen
eigenschijnen aande soort,wijzen oriënterende proeven eropdat
debestaande ressennognietdeoptimale combinaties vertegenwoordigen
diebinnendesoortbereikbaar zijn.Hetrealiserenvandezecombinatieswordtbemoeilijkt doorhet onregelmatig optredenvanomstandighedendiegunstig zijnvoornatuurlijke selectie (strengewinters,
droge zomers,roestjaren).Detoepassingvanselectiemethodenwaarbijdekwekerdeze factorenmeerin dehandheeft (kunstmatigeselectie opvorst-,droogte-en roestresistentie),zaleensnellere
enmeer efficiënteveredelingmogelijkmaken.Dooruit tegaanvan
eenomvangrijkuitgangsmateriaal enditdeverschillende selectiezeventelaten passeren,kanmendemeer tijdrovende enduurdere
toetsingvandenakomelingschap beperkentotklonen,diereeds zoveel
mogelijkwaardevolle eigenschappen inzichverenigen.
DeplantenvanEngelsraaigras indeNederlandse graslandeneninde
bestaande rassenlopenintype zeersterkuiteen.Hetstaatvoorde
verschillende gebruikswijzennoggeenszinsvast, welke typeplant
hetbestaande eisenvoldoet.Hetkwekenvanproefselecties,die
iedereen?eerbepaald typevertegenwoordigen enwaarmee dewaarde
vanelke typevoor deverschillende gebruikswijzenkanwordenvastgesteld, zalderhalve zeernuttig zijn.
Werkwijzeo Bepalingvanhetopbrengstvermogen envandelevensduurvan
7 proefselectie3^ranuiteenlopend typeinkleineveldjes inmonocultuur eninmengsels Topalingvandelevensduur onderpractijkomstandighedendoornaenkele jarenbeweiding de samenstellingvan
depopulaties tebepalenaandehandvanmonstersbewortelde spruiten.
Zaadwinningdoormassaleproefkruisingvan eennieuwe serieklonen.
Projectno.33« Oudno.16.
Werkplan1955.
Leiders DrF.Wit.
Titel sHetkwekenvan_hybride raaigras (ItaliaansxEngels raaigras).
Korte omschrijving. Erzalwordennagegaaninhoeverre dewaardevolle
eigenschappenvanItaliaansraaigras (snelle ontwikkeling,vroege

-21voorjaarsgroei}envanEngelsraalgras (lancer©love»a*arur»k»tsere
winterhardheid)inéénras zijnte combineren«
Plaats ÎProefveld 7 'l^-zv

enWageningen.

Probleemstelling enPerspectief.Dekloof tussenItaliaans enEngels
raaigrasisdoor jarenlange selectie kunstmatigverwijd enin
standgehouden0 InNieuw-Zeeland heeft mendoorkruisingvan
beide soorteneenminofmeerconstante tussenvormverkregen
(ShortRotationRyegrass ofH 1genoemd),waarinverschillende
voordelenvandeouderszijnverenigd.Volgons deliteratuurheeft
ditgrasreedsinenkelelandengoederesultatengegeveninkortdurendekunstweiden..Ineen opbrengstproefjeteY/ageningenbleek
H 1grasineenmengselmetrode•en witteklaverbij6maal
maaienin2jaren eenhogereproductie engrotere levensduur
tebezittendanItaliaansraaigrasfzodathetalleeninzöchtewinters zalstandhouden* Indewintervan 1953/54vroorhetgeheeluit.
Hetverdient dcaromaanbevelingnategaaninhoeverre eenbeter
bijonsklimaatpassend typevanhybrideraaigr&skanwordenverkreWerkwiize ^ e n ^ o o r kruisingvanmeerwinterharde typenvanbeideouders.
— " vanelk typewerd in 1954zaadgewonnenvandemeestuitblinkende
families.Hiermee zalin1955eenoriënterende toetsingdertypenin
veldjes plaatsvinden.Vande superieureF5enF4klonen zaldoor
massaleproefkruising zaadgewonnenwordenvoorgeneratieve toetsing
enopbouwvanenkeleproefrassen^
Nieuwekru:ingscombinaties zullengemaaktwordentussendeinhun
soortmeestwinterharde enroestresistente klonenvanItaliaans
raaigras enEngelsraaigrasweidetype.Getracht zalwordenhieruit
eenvrijwinterhard raaigrastype tekwekenmet zogoedmogelijke
zomergroei,datdoor zijnl?.?^doorschietenminderhoge eisenstelt
aandebeweidingstechniek.
Projectno.34« Oudno. 17.
Werkplan1955.
Leider:DrF,Wit,
Titel :De toetsingvandevorstresistentie indevriescel.
"Korte omschrijving.Uit onderzoekingenvanvoorgaande jarenisgeblekendat
dëvorstresistentie,gedurende dewinterbepaald aanondernatuurlijke omstandigheden opgekweekte engehardeplantjes vangras-en
klaverrassen,ingrote trekkenparallellooptaandegraadvanwinterhardheid vandozcrassen.Voor eenzoeconomischmogelijkgebruik
vandenieuwevriesinstallatie ishet echtergewenst datde vriesproevengedurende eengrotergedeeltevanhet jaarwordengenomen.
Erdientdaarom tev/ordennagegaan inhoeverredevorstresistentie
vanmateriaal,datondergestandaardiseerde omstandigheden wordtopgekweekt engehard,correspondeert met dievanondernatuurlijke
omstandigheden opgegroeide planten.
Plaats ÎWageningenDijkgraafsewegenLaboratoriumS.V.P..
Probleemstelling enPerspectief.Vandeschadeveroorzaakt doorhetuitwinterënvan~nxüt~winterhardegrassen enklavers,isdiewelkehet
gevolgisvanstrenge enlangdurigevorst vermoedelijk debelangrijkste enhetgemakkelijkstedoorselectie tevoorkomen.Dena* enEngelsraaigras (hooijype C.B.).Dekouderesistentievanhet
grasisechterniet;groterdandievanonzerassenItaliaansraaigras,
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Voor eenefficiëntveredelingsprogrammaishetgewenst datelk jaar
kanwordengeselecteerd. Onderzoekingenvanvoorgaande jarenheüben
aangetoond datditinprincipemogelijk ismetbehulpvan eenvriescel,hijmateriaal datondernatuurlijke omstandighedenisopgekweekt engehard.Dezevriesproevengevenechtersomsiets afwijkenderesultatendiewellicht tendeleveroorzaaktwordendoorverschilleninweersgesteldheid. Omdeze reden,enomdevriesinstallatieeconomischer tekunnenbenutten,ishetgewenst decorrelatie
tebepalen tussendewinterhardheid ophetveld endekouderesistentievanplantjesdie ondergestandaardiseerde omstandigheden zijn
opgegroaid enafgehard.Isdezevoldoendehoog,dankunnende
vriesproevenvolgens eenvoorafvastgesteld schema onafhankelijk
vandeweersgesteldheid wordengenomenenbehoevenzijniettot
enkelewintermaanden tewordenbeperkt.
Werkwijze.Bepalingvandevorstresistentie indevoor-,midden-ennawïntervan ondernatuurlijke omstandigheden envan kunstmatiggeharde plantenvan enkele tientallenrassenvanEngelsraaigras,
kropaarenrodeklavermetverschillende gradenvanwinterhardheid.
Vergelijkingvandeindevriescelbepaaldevorstschademetdeuitwintering tevelde.Vergelijkingvandevorstresistentie vaninde
vriesceluitgeselecteerde plantenmetdievanongeselecteerdepopulaties.
Projectno. J>6.Oudno.20.
Werkplan1955.
Leider:DrF.Wit.
Titel JVeredelingvanrodeklaver.
Korteomschrijving. Het ligt indebedoelingnategaanofeenmeerjarige
rodeîcïâvër~vanopgaand typekanwordengekweekt,datnaafweiden
behoorlijkuitstoelt,voldoende winterhard envroeginvoorjaarsontwikkelingis,resistent istegenklaverkanker enklaveraaltjes
eninhet algemeengoedpastinonze 2tot3jarigekunstweiden.
Plaats :Laboratorium S.V.P.jBoshoeveWolfhezeenDijkgraafsewegWageningen.
Probleemstelling enperspectief. InGrootBrittanniëed*eScandinavische
ïânderïvörmën_mêërjarige'rodeklavers eenbelangrijk bestanddeelvan
de 2tot3jarigekunstweiden.Ookinonslandbestaatbehoefte aan
typendiehetbovenomschreven ideaalbenaderen.DeNederlandse rassenvoldoendaaraan.:»lechtstendele;zijhebbeninhet algemeengeen
langere levensduur dan2jaren,zijnonvoldoende resistent tegen
kanker enstengelaaltje enverdragenbeweidingmindergoed.De
Britse typenzijnbijonsteweinigwinterhard entegevoeligvoor
kanker.Enkelehalflate enlate Scandinavische rassen zijnvrij
resistent tegenaaltjes enkanker,goedwinterhard,hebbeneenlangere
levensduur dandeNederlandse rassenmaar eentragevoorjaarsgroei.
Bovendienmoetwordennagegaanofvandelateretypenvanrodeklaverinonsland eenlonende zaadproductiemogelijkis.
Hetgestelde ideaalkanwordenbenaderd doorselectie opziekteresistentie ,opnagroeinaperiodiekafsnijden,opwinterhardheid en
levensduurindevroege typen,vooral indeNederlandse landrassen
endoorselectie opdezelfde eigenschappenenopvroegerevoorj^ars"C

-.•••'•*'

-23ontwikkeling indebuitenlandseherkomsten^ vooralindeScandinavische .Mochtenbeidemethodenniet tot"bevredigenderesultatenleidendanzullende geselecteerde plantenvanbeide groepen
moetenwordengekruist,gevolgd door selectie indeF 9generaties.
Werkwijze.Het probleemwordt op2manierenaangepakt.
ï.Doorselectie opziekteresistentie inhet zaailingstadiumgevolgd doorselectie oplandbouwkundigeeigenschappenvandevolwassenplanten (ziedeprojectenvan IrJ.Dijkstra.).
2.Doorselectie opcultuurwaarde ineengrootaantalherkomsten,
waarnauit degeselecteerde families resistente planten zullen
worden geïsoleerd.
Uit ca.80getoetste rassenenherkomsten zijninhetderdelevensjaardekrachtigst groeiende gezonde plantengeselecteerd. Getracht
zalwordenmethetgeoogste zaad eenkleine aanplant optezetten
voor toetsing envermeerdering endemoederplantenvegetatiefin
stand tehouden entevermeerderen.
Projectno.37*
Werkplan1955.
Leider :DrF.Wit.
Titel JDeveredelingvanwitteklaver.
Korteomschrijving.InGroot Brittannië enDenemarkenvormt dewitte
kïavereenvandebelangrijkstegrondslagenvandekunstweidebouw
enbeschiktmenover zeergoederassen.Ofschoonwijsindskortin
onsland eenveelbelovende gekweekte cultuurklaverbezitten,ishet
gewenstnategaan,welkemogelijkhedendeverschillendebuitenlandsetypenbiedenvoor deveredeling inonsland.
Plaats • Proefterrein "Engelsman"Wageningen;BoshoeveWolfheze.
Probleemstelling enPerspectief.Voorinzaai inkunstweideniseenvroeg
enproductiefkïavertype gewenst,datkanconcurrerenmet desnelgroeiendegrassenendateengoede zomerproductiebezit.Dergelijke
typenkomeno.a0 voorinLadinoklaver enKerseyklaver.Dewinterhardheidvandezerassenisinonsland echter twijfelachtig,terwijldewaardevanhetlaatste rasbovendienverminderd wordtdoor
eenhoogblauwzuur gehalte,dievanhet eersterasdooreengeringe
zaadproductie.Eenpoging omdoorselectie deze tekortkomingenop
teheffen,isechteralleszinsgemotiveerd.Mocht ditbinnendit
materiaalnietgelukken dankandoorkruisingvangeselecteerde
plantenmetdievaninlandse enanderebuitenlandse herkomsten
wellicht eentypewordenverkregendataanonze eisenvoldoet.
Werkwijze.Toetsingvandenakomelingschappenverkregen doormassale
proefkruisingvanin 1950geselecteerde Ladinoklonen.Combinatie
vandebestefamilies toteenproefrasvooreenbeoordelingvande
mogelijkhedenvan selectiesvan Ladinovergelekenmetcultuurklaver.Van30rassen enherkomsten selectievanglucosidevrije of
glucosidearme klonenuitdegedurende 2jarengeobserveerdeplanten.Hetmakenvankruisingen tussendebesteklonenvanLadinoencultuurklaver.
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Werkplan1955«.
Leider îDrP.Wit.
Titel :Hetkwekenvanpolyploïde rassenvangrassenenklavers.
Korteomschrijving. Depractische resultaten dieinDenemarken enZwedën~rëëds~bëreiktzijndoorchromosomenverdubbelingmetbehulp
vancolchicine (o.a.bijrodeklaver) ,maakthet gewenst ookin
onslandhieraandenodige aandacht tebesteden.
Plaats:Laboratorium S.V.P.,proefveldenNude enBornseSteeg.
Probleemstelling enPerspectief. Chromosomenverdubbeling leidtbijveel
planten totversterktevegetatieve groeimaarverminderde zaadproductie.Daarbijgrassenenklavers de gebruikswaarde voornamelijk
doorhet eerstewordtbepaald,biedt chromosomenverdubbelinghier
meerperspectieven danbijzaadgewassen.Bovendienisb.v.bijde
raaigrassen,beemdlangbloemenrodeklaverhet aantal chromosomen
laag,terwijlhet allekruisbestuivers zijn.Volgens dehuidigeervaring zijnditallefactorenwelke dekansopgunstige resultaten
verhogen.Deonderzoekingen diesinds 1950werdenverricht,leverdenbemoedigende resultaten op,zodatvoortzettingvanditproject
alleszins gemotiveerdis.
Werkwijze.Colchicinebehandeling van4rassenvanruwbeemdgras envanverschillende typenvanhybrideraaigras.
Zaadwinning doormassale proefkruisingvangeselecteerde klonenvan
EngelsenItaliaans raaigras ,beemdlangbloem enrodeklaver.Toetsingderfamiliesvoordeopbouwvanproefrassen.
Vergelijkingvangeselecteerde familiesvanEngels,Italiaans en
Westerwolds raaigras enrodeklavermethetdiploideuitgangsmateriaal,
opgekweekt alsafzonderlijkeplanten enselectievanuitblinkende
C enC planten.
Zaadwinningvangeselecteerdefamiliesvan Italiaansraaigras enrodeklaverom eenindruk tekrijgenvande zaadproductievantetraploïde
typenenomvoldoende zaad teverkrijgenvoorbeproeving opgrotereschaal.
Verdere toetsingvan deeerste inveldje gezaaideproefselectiesvan
Engels enItaliaansraaigras.
Projectno* 39» Oudno.31«
Werkplan1955»
Leider :DrF.Wit.
Titel :Onderzoeknaar demogelijkhedenvangrassen enklavers 2generaties
±neenjaarteîcweken.
Korte omschrijving.Doorcombinatievankoude enlange dagzalgetracht
wordërTpïantenvangras- enklaversoortengedurende dewinterinde
kas totbloei enzaadvorming tebrengen.
Plaats;KasS.V.P..
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per jaartekweken.Zozalb.v.van zaailingenvanrodeklaverdie
's-zomersgeselecteerd zijnopaaltjesresistentie,deswinters zaad
gewonnenkunnenworden,waardoormende zaadvastheid t.a.v.aaltjesresistentie encleresistentievande zaailingent.a.v.klaverkanker
oft.a.v.vorstkanbeoordelenvóórdeplantenbuiteninbloeikomen.
Deveredelingvantetraploïd Italiaans enWesterwoldsraaigraskan
geïntensiveerd worden doordeplanten teveldegeregeld aftesnijden,teselecteren opnagroc-iendaarnavandeuitblinkendeplantenindewinter zaad teoogsten.Hetverrichtenvan denodigekruisingengedurende dewinter indekas zalbovendieneendoeltreffender
verdelingvandewerkzaamhedenoverhetgehele jaarmogelijkmaken.
Uithet totdusververrichte onderzoek isgebleken,datplantenvan
Italiaans enEngelsraaigrasenrodeklavertotbevredigendebloei
enzaadvorming zijntebrengen,door zenablootstelling aannatuur»
lijkelage temperatuur enkorte dag,indewarme kas continulicht
oflange dagtegeven.Wilmeninhetvoorjaar tijdigdebeschikking
hebben overhet zaad,dandientdebloei echtervroeg indewinter
plaats tevinden.Het tijdstipvandevroegstmogelijke bloeiblijkt
grotendeels tev/ordenbepaald doordehoeveelheid koudediedeplantennodighebben ombloeirijp te?/orden.Eenonderzoeknaardekoudebehoefteisdaaromvoorditprojectvangrotebetekenis.
Werkwijze.Uitzaai opkorrelvangedurendeverschillende tijdengejarowiseerd zaadvanEngels raaigras,rode enwitteklaver.
Bepalingvandekoudebehoefteaandehandvandeneigingtotbloeivorming,selectievanplantenmetverschillende graadvankoudebehoefte enbepalingvandekouderesistentie vandezeplanten.
Projectno.109»
Werkplan 1955.
Leider :DrF.Wit.
Titel ÏDeveredelingvanbeemdlangbloem.
Korteomschrijving .Hetverzamelen,selecteren entoetsenvankweekmaterlaaï tên~ëïndena tegaanof typenkunnenwordenverkregenwaarmee
hetNederlandse rassensortimentkanwordenverbeterd.
Plaats jBoshoeve,Wolfheze.
Probleemstelling enPerspectief.Beemdlangbloem iseen zeer gewaardeerde
grassoort,~wïntërhardër-danEngelsraaigras enmet eenbetere
zomerproductie,vooralopvochthoudende gronden.Volgensde
heersendemeningisdedroogteresistentie eerdergeringer dangroterdandievanEngelsraaigras envoeltdesoort zichopdrogere
grondenniet thuis.Bijdeobservatievan 1.000 planten,afkomstig
van20rassen,ophoge zandgrond teWolfheze,bleek eenaantalindividuen echtergedurende 3jareneenuitstekende groei tevertonen.
Vanbeemdlangbloem schijnendustypenvoortekomendie ookopvrij
drogegrond goedgedijen.Datmeno.a.indeSovjetUnie rassen
bezitmet eenvrijgrotematevandroogteresistentie,wijsteveneensindezerichting.Dergelijke typenzoudeneenwaardevolleaanvullingvormenvoorkunstweiden instrekenwaarEngelsraaigras
inzomerproductie tekortschiet.
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planten .Zaadwinning doormassale proefkruisingenvergelijking
vandefamiliesmet debestaande rassen opdrogere gronden.
Projectno.110.
Werkplan1955.
Leider_?DrF.Wit..
Titel :Deveredelingvanrietzwenkgras.
Korte omschrijving.Hetverzamelen,selecterenentoetsenvankweekmaterîââî~tënëïnc[enategaanofvanrietzwenkgras typenzijnteverkrijgen,dievanwaarde zijnvoordekunstweidebouwinonsland.
Plaats îBoshocve,Wolfheze.
Probleemstelling enPerspectief.Rietzwenkgras iseenforsegrassoortmet
"
ëën'vróëgë'voörjaarsöntwïkkeling,die jonggemaaid eenflinke
opbrengstvanbetrekkelijk goed enbehoorlijk genietbaarvoedsel
eneenruimenagroei geeft.Alsweidegras?;ordthet echterslecht
gevreten,daarhetblad spoedighardwordt.De landbouwkundige
waardewordt inonslandniethoogaangeslagen,IndeU.S.A.vindt
de soortmeerwaardering o.a.wegens devrijgrotematevandroogteresistentie.
ObservatievanenkeleAmerikaanse rassengafweinighoop daaruit
smakelijker typenteselecteren.Bijbestuderingvanpopulaties
uitNederlandse graslandenwerdenechterplanten aangetroffen,
dieinenkele opzichtenverschildenvandiewaaruit deAmerikaanse
endevroegereNederlandse selectieswaren samengesteld.Deze
planten onderscheidden zichvanhetgewone type doorgroterebladrijkdom ensmallere enduidelijkminderharde bladeren.Verder
wekenzeafdoorhetvoorkomenvangenaaidekroonkafjes.Waarschijnlijkbehoren zetot devariëteitmediterranea (Hack)A.etGr.,die
viaFrankrijk enBelgië onslandbinnendringt.Daarhetbladvandeze
variëteit langer malsblijft,zalhetvermoedelijk alsweidegras
beterwordengenuttigd danhetgewone type. Inverbandmetde
overigegoede eigenschappenvande soortlijkthet aantebevelen
enigkweekwerk aanditminderharde type teverrichten.Erzalaa.
ookgeselecteerd moetenwordenopwinterhardheid, daardezegeringer
isdanbijhetgewonetype.
Werkwijze. Toetsingvandereedsvegetatiefvermeerderde planten .Zaad"wïnningdoormassale proefkruisingentoetsingvandefamilies,vooralopsmakelijkheid.
Project_no. 40.
Werkplan 1955.
Leiderslr G.E.v.Dijk.
Titel :Veredelingsonderzoek bijtimothee.
Korte omschrijving.Deinheemse timothee toont eengrote verscheidenheid
ïn"gröëlvörm~engroeirhythme.Hoewel dewaardevantimotheevaststaat,is erweinigbekend overdebetekenis dervelevormenonder
verschillende omstandigheden.
Plaats:ProefveldWolfheze,alsmedeproefveldenDijkgraaf,DorskampenNude.
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gras7~dat~gëbruïkt"wördt~bijdeinzaaivanblijvend grasland
(weidetype)envan twee-totmeerjarige kunstweiden (vooralhooi"type).Erbestaan slechts enkeleNederlandse rassen,terwijler
weinigbekend isoverdebruikbaarheidvan deverschillendevormen,waaraandeinheemse timotheerijkis.Debestaanderassenzijn
watéegroeivorm betreftweinighomogeen.
Werkwijze.Drie proefselectiesvanhethooitype envijfvanhetweidetype
wordenophunwaarde onderzocht. Daardezeproefrassenafkomstig
zijnuit eenvrijbeperktmateriaal,werdennieuwekloneninonderzoekgenomen.Dezekondengeselecteerd wordenuitpopulatiesvan
Nederlandse graslanden.Negenenzestigvroege en283lateklonen
staan terbeschikking.Metbehulphiervanzalgetrachtwordenhet
peilvandeproefselecties teverhogen.
Projectno.4-1•
Werkplan_1955.
Leider ;Ir G.E.v.Dijk.
Titel sVeredelingsonderzoek bijkropaar.
Korteomschrijving. Devormenrijkdomvandeinheemsekropaarmaakthet
waarschijnlijk,dathieruitwaardevolle selecties zijnteverkrijgen.
Onderzoekhiernaar isverantwoord,daarkropaar eenproductiefen
oogstzeker grasis,dat inkunstweiden gebruiktkanworden.
Plaats:ProefveldWolfheze,
ProbeleemstellingenPerspectief.Kropaargeefthetgehele jaareenhoge
prödüctïë7~xs~vrï3 dröögtëresistent enbehoorlijkwinterhard.Een
nadeelisdathetgewas spoedighard wordt.Bladrijke enmalseselectieskunnenechterzeergeschikt zijnvoorkunstweiden opdroge
gronden,aldannietinmengselmetklaver.
De ervaringmetkropaarisinonslandnoggering.Totvoorkort
was ermaar éénNederlandse selectieverkrijgbaar.Deinhetwild
groeiende kropaarvertoont eengrotevormenrijkdom.Overdewaarde
van deze inheemse plantenvoor deveredeling endebetekenisvande
verschillende kropaartypenvoor decultuur,zijnwe onvoldoendeingelicht.Onderzoekhiernaarlijktvangrootbelangvoorhetkwekerswerkc
YVerkwijze.Dekropaarklonenwerdenin1953ingedeeld invijftypenende
goedeklonenper typebijeengezet ingeïsoleerde zaadwinningsveldjes.
Hiervan zalin 1954zaadgewonnenworden zodat in 1955het onderzoek
van denakomelingschapvan86klonenkanbeginnen.In 1953zijn"bovendienruim 3OOklonengeselecteerduitpopulatiesuitNederlandse
graslanden.Metdezeklonenkanhet selectieschemaherhaaldworden.
Projectno,111.
Werkplan1955.
Leider :Ir G.E.v.Dijk.
Titel :Onderzoeknaardemogelijkheid vaneenlonende teeltvanheterosiszaad bijtinothee.

«28Korteomschrijving.Doorvoortgezette inteeltwordtgetrachtuniformeintëëïïlïjnën'ïeverkrijgen.Getrachtzalwordendoorkruisingvangeschikteinteeltlijneneenheterosisras optehouwen.
Probleemstelling enPerspectief.Timothee blijktvoldoende zelffertiel
të~zx3n~voor~hêt~kwêkên"vaninteeltlijnendoortoepassingvangedwongen zelfbestuiving.Naast demogelijkheid indeingeteelde populaties
deverervingvanbepaalde eigenschappen tebestuderen,schept ditook
degelegenheid, nategaanofeenlonende teeltvan heterosiszaad
mogelijk is.Dit zalvoornamelijk afhangenvandegroottevanhet
heterosiseffeetnakruisingvangeschikteinteeltlijnen envermeerderingvanhotkruisingszaad.Devoornaamstemoeilijkheden zijndat
castrerenpractisch onmogelijk is,gedwongen zelfbestuivingweinig
zaad levert ennietbijiedereplantresultaatgeeft.Zijnevenwel
de juiste ingeteelde plantengevonden,dankanmendezevegetatief in
standhoudenensteedshierop teruggrijpen.Bovendien zaldegebruikervanhet zaad eenaantal jarenvanhetheterosiseffeet
kunnenprofiteren.
Werkwijze.Uitgaandevaneenaantalgeschikte klonenvanhethooi-en
weidetype isieder jaareengeneratie inteeltzaad gewonnen.Het
inteeltzaad wordt indenawinterindekasuitgezaaid endezaailingenvroeginhetvoorjaar ophetvelduitgezet,om snelwerken
mogelijk temaken.In 1955 zaldevijfde inteeltgeneratieuitgeplantworden,
In1954sijn55plantenvanhetweidetype en80vanhethooitype
uit de3een4einteeltgeneratieuitgezet ineentopcrossveld.
Alstopcrossras diende eenmengselvanklonenzaad.Debestudering
vandenakomelingschap zalnodig zijnvoorhetvindenvandejuiste
kruisingscombinatie.
Plaats:ProefveldeninWageningen enWolfheze.
Projectno, 112.
Werkplan 1955.
Leider :IrG.E.v.^ijk,
i Het toetsenvanfamilies ofrassen incombinatie met andere grassenofklavers.
Korteomschrï3vïng7"Töëtsingvantimotheefamiliesinrijenafgewisseldmet
Engelsrââïgras,zalvergelekenwordenmet dieinmonocultuur.
Titel

Plaats:Proefvelden inWageningen enWolfheze.
Probleemstelling enPerspectief.Grassenwordenvrijweluitsluitenduitgezaaidinmin~ëfmëër~Ingëwikkelde mengselsvangrassenen klavers.
De toetsingvankweekproductenmoetvaakbeperktblijven totmonoculturen,hetzijalsafzonderlijkeplanten,hetzijalsgezaaide rijtjesofveldjes» Overdebetekenisvandezewerkwijzevoor de bepalingvan dewaarde derselecties inmengcultuur,bestaat inde
literatuur geenovereenstemming,Eigenonderzoekhieroverblijkt
dan ooknoodzakelijk.
Werkwijze.Om tijdrovende botanische analyses tevermijden,iseeneenvoudigeproefopzet gekozen.Eenaantal timotheefamilies zalgetoetstworden opdegebruikelijkewijze endaarnaast ingezaaide
rijtjes afgewisseld metrijenvaneenandere soort.De opbrengsten

-29perrijkunnenafzonderlijkgewogenworden,terwijl door een -aexxwe
rijafstand tenemen,deconcurrentie dersoortenbenaderd kanworden
Projectno.115.
Werkplan 1955.
Leider:IrQ.E.v.Dijk.
Titel ' Hetkwekenvan zeerzachtekropaar.
Plaats:ProefveldeninWageningen enWolfheze.
Korte omschrijving.Kropaarbezit opbladrugenbladranden scherpekeizelzuürEoüdêndë tandjes.Daarhetbekend isdatervoordeze eigenschapbinnendesoortgroteverschillenbestaan,zalgetracht worden
eenkropaarras tekwekendatweinigofgeentandjesbezit.
Probleemstelling enPerspectief. Verschillende onderzoekersnemenaandatde
£ïêzeïzuürhöüden3e~tanc[5e"de smakelijkheidvankropaar ongunstig
beïnvloeden enzelfsbijeenzijdigevoeding dedarmwand vanhet
veekunnenbeschadigen.Hoewelhet onsnietwaarschijnlijklijkt,
datineenjonggewasdeze tandjes eengroterolspelen,achtenwij
het zeerwelmogelijk datplanten zonder tandjesbijouderworden
langer smakelijkblijvendanruwere planten.Dooropontbrekenvan
tandjes teselecteren zoumendanhetbeweidingstraject vankropaar
kunnenverruimen,watvoordecultuurvandeze soortzeerbelangrijk is.
Werkwijze. Door 's-winterskropaarzaailingenvan6-8 wekenoudmetde
ïöupeophetvoorkomenvan tandjes tebeoordelen,koneenaantal
zachteplantengekweektworden» Uit eenonderzoekvan ongeveer
10-.000zaailingenbleven900planten over,diein1954ophet
proefveld werdenuitgezet,,Nacontrolevandezachtheid enbeoordelingvandelandbouwkundige waarde,zalvandegewenste planten
zaadgewonnenworden.
Eenvroegeroriënterend onderzoekheeftdrie zeerzachteplanten
opgeleverd,diein 1954uitgezet zijnineenpolycrossveldmet7
zeer zachteklonen,
Projectno,114»
Werkplan 1955.
L

eider :IrG.E.V.Dijk*

Titel :Deveredelingvankw^okfl-^ivik (Bromus inermis.)
Korteomschrijving,IndeVerenigde StatenwordtBromusinermis zeergewaardeerdwegens zijndroogteresistentie enzijnverdraagzaamheid
tenopzichtevanlucerne.Daardroogteresistentie ookvoorNederlandscheomstandigheden eenwaardevolle eigenschapis,lijkthet
verantwoord na tegaanwatmet selectie inBromusinermis tebereikenvalt.
Plaats:Proefveld inY/olfheze0
Probleemstelling enPerspectief, Bijhetkwekenvangrasrassenvoordroge
gröndën~kan~inên~ïn~prïncipe2werkwijzenvolgen.Deeersteisinde
gebruikelijke inheemse soorten,diehiervoorvannaturemindergeschikt zijn,typentrachten toselecterendiex*?'^ opdrogegrond

-50goedgedijen. De anderemethode is,uit soortendieopdrogegrondenthuishorenmaar eenlagerehoedanigheidsgraadbezitten,typen
trachtentekwekenmeteengrotere cultuurwaarde.Wellichtbiedt
dezewerkwijzenogdegunstigste perspectieven.
Werkwijze.RassenuitNoord-Amerika,CanadaenOost-Europazijnenkele
jarenop onzeproefveldengeobserveerd.Een40-talklonenwerd
hieruitgeselecteerd.Hetgemengdeklonenzaad isuitgezaaid invergelijkingmetkropaarM.S.G..
Projectno.42^ ,.

"

Leider sIrJ.Dijkstra,, .
Titel

' Hetkwekenvanrodeklaverpopulaties resistent tegenhetstengelaaltje (Ditylenchusdigsaci^).

Plaats sKassenS.V.P.Nude,proefveldDijkgraafWageningen.
Probleemstelling enPerspectief. De ziekte,diedoorhetklaverstengel"""*"
'ââlïoe^or3ï~vërôorzââict,isinonslandzeerverbreid,vooralin
strekenwaarmenveelklaververbouwt.Ruime-rrru«iii»iss«lingisgebruikelijk alsbestrijdingsmiddel.Ditvormt echtereengrootbezwaar
vooreenmeer intensieve klaverteelt endaarom zalhetgewenst zijn
omoverrassentebeschikken,dieresistenttegendeze ziekte zijn,
Bijdeinfactieproevenheeftmenwaargenomen,datindeNederlandse
landrassenvanrodeklaverresistente plantenvoorkomen.Vanzulke
plantenwerd dooronsde2degeneratieverkregen,waar-bijbeidekej^ejjr
deresistente planteninkooienonderlingbes-tovejiwerden.Deresi»*
stentievandefamiliesbleekvergelekenbijhetlandras.dusdanig
verhoogd tezijn,datbijinc-oulatieproeveneenlager fo"vatbare
plantenwerdgevondendanbijMerkur,eenZweedsrasdatdoor
natuurlijke selectie opbesmette grond iaverkregen.Demogelijkheid
omdoorveredelingresistente populaties optebouwen,lijktdus
zeergunstig.
Zodraeenvoldoend omvangrijk aaltjesresistentmateriaal gekweekt
is,kandaaringeselecteerdwordenopresistentie tegenklaverkanker.
Tijdens ditkweekprocesdient tevensgeselecteerd te wordenopandere landbouwkundige eigenschappen,teneindepopulaties tevejJcrij-,
gen diederesistentie tegenbeidepar-asielen.com>i&©*«n. sw^, goede
cultuureigens-chappen.
Werkwijze.
"*""*~'T7~önderzoeknaarde omstandighedenwaaronderdeinfectieproevenzo
goedmogelijkverlopen.
Bijdeinoculatiewordt eenietsgewijzigdemethodevanFraudsen
(Denemarken)toegepast:plantjes gekweekt opopgerolde stroken
filtreerpapier,eerste inoculatie doordruppelenmetaaltjessuspensie ,zodradezaadlobbenpasuitdezaadhuid zijngekomen,
herhaling eendagdaarna.Debeoordelinggeschiedtnaongeveer
10-14dagen.
Het fovatbare plantenbijhet standaardrasblijkt inverschillende
proevennogal tewisselen.Omtotmeeruniformeproefserieste
komenishet gewenstnategaan,welke factorenhiervoorverantwoordelijk zijn.

-31Bijsterkeinfectieswordendeweefselsvanresistente planten
necrotischenalleenzwaknecrotisehe planten"blijvenleven.
By tezwakkeinfecties ontsnapt eendeelderplanten entreedt
schijnresistentie op.Verderonderzoek zalnuverrichtworden
overdeinvloedvan aaltjes dosering,"beweeglijkheidvandeaaltjes,temperatuurenz.opdeinfectievandeplanten.Aandehand
vanderesultatenkandandemeest juisteinoculatiemethode-wordenopgesteld.
2.Vergelijkingvankiemplantresistentieopfiltreerpapierwetveldresistentie.
InDenemarken enZwedenheeftmeneensterkepositieve correlatie
tussenresistentievankiemplantenoprollenfiltreerpapier en
veldresistentiegeconstateerd.Nagegaan zalwordenofdoorons
verkregenresistente families ook op"besmetveldresistent zijn.
3.Verhogingvanresistentievanrodeklaverfamilies.
Verhogingvanderesistentievanrodeklaverfamilies verkrijgen
wedoorhetkruisenvanresistente plantenuit demeestresistentefamilies.Ditgeschiedtnet dehand ofdoorhommels inkooien.
Bijdezeresistentieveredelingwordt ervoorgezorgdnaastde
homozygotiet.o.v.genetischefactorenvoorgewensteeigenschappeneenzogrootmogelijke genetischevariabiliteit te"behouden
ominteeltverzwakking enincompatibiliteit tevoorkomen.Daarom
zullenaanonsreedsverkregen resistentmateriaalnieuwe resistenteplantenuit delandrassenwordentoegevoegd.
4.Selecterenvanresistente klaverplanten opanderelandbouwkundige
eigenschappen.
Deresistentiegraadvanfamilies,dieverkregen zijnvanresistenteouders en grootouders,isalzodanig toegenomen,datwe
vanhetreeds aanwezige plantenmateriaaleengrootdeelopandere
landbouwkundige eigenschappenkunnenonderzoeken.Daartoezaldit
jaarmateriaal ophetveldv/ordenuitgezet.Dehoofdbeoordeling zal
danin 1956plaatshebben.
5.Onderzoeknaardewijzevanverervingvanderesistentie.
Kennisvandeverervingvanderesistentie geeftomdemogelijkheid deveredelingopzoeffectiefmogelijke wijzeuit tevoeren.
Daarom zaldoordiallelekruisingenmetresistente enenkelevatbareplantennagegaanv/ardenhoedeaardisvandevererving.
6» Onderzoeknaardemogelijkheid omstekkentetoetsenopresistentie.
Waardevollevolwassenplanten,diewewillentoetsenopresistentie,kunnenmet demethodeFrandsen alleeninhetkiemplantstadiumvandevolgende generatie opdeze eigenschap onderzochtworden.Isbepalingvanderesistentie vanvolv/assenplantendoor
middelvanstekkenmogelijk dankannakomelingschapstoetsingbeperktworden totplanten,diegoede cultuureigenschappen combinerenmetvoldoende resistentie.

-32Pro^ectno.85»
Werkplan1955.
Leider':IrJ.Dijkstra.
Titel sHetkwekenvanrodeklaverpopulaties resistent tegenklaverkanker,
eenziektedieveroorzaaktwordt doorSclerotinia trifoliorum.
Plaats :KassenS.V.P,Nude,proefveldDijkgraafWageningen.
ProbleemstellingenPerspectief.Rodeklaverisz e e r vatbaarvoorklaver£ânîcër7"Bë"zîëk:Eë~îcoiâï"*în~onslandveelvoorinstrekenmeteenuitgebreideklaverteelt.Vooralinzachtewinterskandeschimmelgrote
schadeveroorzaken.DoordatdeSclerotien (verdicht schimmelweefsel)van Sclerotinia'trifoliorumindegrond jarenlanglevensvatbaar
blijven,moet eenruimevruchtwisselingworden toegepast,omde
ziekte tegentegaan.Bijgebruikvanresistenterassenzalmen
rodeklaverveelvuldigerkunnentelenenhetgroteopbrengstverlies,datde ziektekanveroorzaken,voorkomen.
Indelandrassen zijnplantenresistent tegenklaverkanker aanwezig.
Uitgaandevandezeplanten zalhetmogelijk zijnresistentepopulatiesoptebouwen.
Werkwijze. Voordebereiding'vanhetinoculum envoordeinfectievande
""kïaverplantenwordt demethodeKreitlov (U.S.A.)gebruikt.
Sclerotinia trifoliorum isoleertmendooruitwendiggedesinfecteerdeSclerotienvanverschillende herkomstenopmoutagarvoedingsbodemuit teleggen.De opnieuw totgroeigebrachte schimmelbrengenweover opeenvoorgeweekt ensterielgemaakttarwe-baver
mengsel,waarhet zichtussendekorrels sterkvermeerdert.Het
graanmengsel-wordtwanneerhetgeheeldoorgroeid ismetdeschimmel,gedroogd bij25 -35 endaarnagemalen.Hetinoculumvan
deverschillende herkomstenwordtgoedgemengd enbij'1 -4 Cbewaard.
Inoculatieheeftplaatsbij2-3maandenoudeplantendoordegedroogdeschimmelcultuuraandebasisvandeplantenrijenuit testrooien.
Om eengoede ontwikkelingvande schimmel opdeplantentekrijgen
moetgedurende 1-2 wekeneenhogevochtigheidsgraadbijeentemperatuurvan 15-20 gehandhaafd worden.Nadezeperiode beoordelen
wederesistentie.
Deinfectiewasniet steedsgelijkmatig overdekistjesmetplantenverdeeld.Daarom zullenwenagaanofeentweederesistentiebepaling dooreenherhaalde inoculatievanoverlevendeplantenons
meerzekerheidkan go-<renoverderesistentievandeplanten.
Omdazelfdereden zalgetrachtwordenderesistentiebijstekken
tebepalen.Deresistente plantenwordenmetelkaargekruist,hetzijmet de'hand ofmethommels inkooien.Planten dieeenhoog foresistentenakomelingenhebbengekregen,houdenweaanvoorverdere
veredeling.
Uiteindelijk trachtenwe doorbeoordeling enselectie ookop
andere landbouwkundige eigenschappen,doormassale proefkruising
ennakomelingenschapsbeoordelinggoede enresistente klaverplanten
tekwekenwaaruit daneenpopulatiemetdegewenste eigenschappen
kanwordensamengesteld.
Benodigd personeel,Dehiervoorbeschrevenprojectenno's30t/m345
3S"ï7m~52j""55en109t/m 113allenbehorende tothetHoofdproject
Grassen-enKlayerveredeling,wordenuitgevoerd doorDrF.Wit,
IrG.E.V.Dijk,IrJ.Dijkstra,H.J.Bleyenberg,H.P.Lamers,G.Veldjesgraaf,J.v.Brakel,G.vander7/eerdenMej.M.C.Gielink.
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HoofdprojectVoederbietenveredeling.

Projectno.44«
Werkplan 1955.
Leider :IrD.Kloen.
Titel :Zaadwinning tetraploide suiker-envoederbieten.
Plaats '.Wageningen.
Probleemstelling enPerspectief,;TJ. •J.
' ±.
J
»I-J*
s
£
Hetuitganspujatvandepolyploxdieveredelingistetraploïdebieten,dieuithetC.materiaalwordenafgez-on.-'
derd.Aangeziendoorallerleioorzakenalssterfte en'onvoldoende
zaadproductieniet altijdnakomelingschappenvanC bietenophet
proefveldkunnenwordenuitgezaaid ishetnoodzakelijk omopnieuw
tetraploïden aftezonderen.
Werkwijze.In 1954werd zaad(vanC enC bietenuitgezaaid indekas en
op3ekleivanhetI.V.P.,Indeloopvandezomerendeherfst
werdenvanelkenakomelingschap'enkeletetraploïden afgezonderd
(cytologischonderzoekaanjonge blaadjes).
Zijwordenbewaard ineenluchtgekoelde poterbewaarplaats opde
Prof.Broekemahoeve enineenkoelruimtevandeStichtingAardappeibewaring teKerkwijk.Inhet.voorjaarv/ordenzijperras geïsoleerd
uitgeplantopterreinenindeNude enhopelijkindeNoordOostpolder.Voordebloeiworden zijcytologisch onderzocht ophuntetraploïdieenhet zaad zalpèf"plant.vande tetraploïdenwordengeoogst.
Hetgaat omdevolgende aantallenbieten:
KuhnP
.#.S.B.C.B,
177
K.W.E.
Alpha
163
Priso
BarresStrynjzS'10 210
Projectno.86.
Werkplan1955»
Leider i IrD.Kloen.
Titel :ZaadwinningC.Peragisbieten.
Plaats :Prof.BroekemahoeveN.O.P..
Probleemstelling enPerspectief,Bijdegevolgdemethodevanpolyploïdie
"*
wördï~gêKëmd~zaa3~mëï~cöïchicinebehandeld.Doorhetafwijkende materiaal tweekeervoordebloei teonderzoekenkanzaadwordengeoogstwaarinvoor50-75 i°tetraploïdenvoorkomen.Vaniederebiet
wordt zaad".in_deherfstindekasvandeS.V.P.uitgezaaid enenkele
tetraploïdenwordenafgezonderd. ZijwordeninJanuaribijlage
temperaturen geplaatst omtewordengevernaliseerd waardooreenéénjarige zaadteeltwordtverkregen.Zuivertetraploïdmateriaalkan
paswordengeoogst alsdebietenvoordebloeinogmaals cytologisch
wordenbestudeerd.

-34Werkwijze. Doorallerlei oorzaken alsafstervenvanbieten,verwijderen
vän""niettetraploïde1-*bieten,telaatdoorschietenof teweinig
zaadkanvaneenaantal GQ bieten geen nakomelingschap ophet
proefveldwordenuitgezaaid.Voorhotverkrijgenvaneenjuist
inzichtinhetopbrengendvermogenvanhet tetraploïderasis
in1954zaadvandebovengenoemdeC bietenuitgezaaid enna
cytologischonderzoekwerdentetraploïden afgezonderd,dieinde
herfstzijningekuild.In1955worcLende 65 Peragisbietenopeen
isolatievelduitgeplant envoordebloei zullenzijcytologischoj?
hun tetraploldiewordenonderzocht.Het zaadwordtperbietgeoogst.
Protectno. 87.
Werkplan_1955.
Leider:IrD.Kloen'.
Titel :Proefveldwaarvanmoederbietenvandebestefamiliesworden
bewaard.
Plaats:I.V.P..
Probleemstelling enPerspectief.Bijdefamilieselectievan tetraploïde
~~~bl!ëïën~wördên~üï£~nët-aTgëmeneproefveld debeste families gehaald
waarmedeverder zalwordengewerkt.Hetverdient aanbevelingomop
eenapartproefveld zaadvanallefamiliesuit tezaaien.Ishet
algemeneproefveld geoogst engeanalyseerd dankunnenmoederbieten,
uit debestefamiliesworden gehaald,waarvanlater zaadkanworden
geoogst.
Werkwijze.Vaniedere'familiewordt zaaduitgezaaid opeenproefveld.
"Volstaankanwordenmot eenrijvanelke familievan+80bieten.
Zijnderesultatenvanhetgrot©proefveld bekend,dankunnenuit
ditreserve^alduit debestefamilies eenaantalbietenworden'gekozen.
Projectno.88.
Werkplan1955»
Leider :Ir D.Kloen.
Titel : CytologischonderzoekvanC enCLbieten,waarvangeenCmateriaalophetproefveldkonwordenuitgezaaid.
Plaats :I.V.P..
Probleemstelling enPerspectief.Bijdepolyploxdieveredelingvansuiker~ên~vöêdêrbTëïën"w3r3£~ër~vanuitgegaandatvaniedere C M e t waarvan
zaadisgeoogst,materiaal ophetproefveldkanwordenuitgezaaid.
Isditn.1.nietmogelijk danwordtdeerfelijkebasistesmal.
Deafgelopen jarenisgeblekendatditniet altijdmogelijk.-is.
ZogaanerC.bietenverlorenvoor2eophetveldvoor zaadwinning
kunnenwordenuitgeplant.Ookisgeblekendatbijde cytologische
contrôle dievoordebloeiwordtuitgevoerd bietenmoetenworden
verwijderd enverder zijner'bieten,dieteweinigzaadleveren.
Door zaadvanC ofC.bietenuit te zaaienentetraploïdenafte
zonderenkan ty-y ditbezwaarwordenopgeheven.

-35Werkwijze.ZaadvandeC ofC.bietenzalwordenuitgezaaidvande
~
tëïraploïderassenKuhnP,K.ÏÏ.E.,Friso,V.S.B.C.B..Alpha
enBarres Strijn/10waarvangeennakomelingschappen ophetproefveld
aanwezig zijn.Indeloopvandezomerzullentetraploïdendoor
cytologisch onderzoekwordenafgezonderd.
Eengedeelte isreedsindeKasuitgezaaid enopgepot.Indeloop
vanhetvoorjaarzulleneenaantal cytologischwordenonderzocht,
Projectno.89.
Werkplan 1955.
Leider :IrD.Kloen.
Titel !Cytologischonderzoek aanG.bietenvandesuikerbietenfatetXles^
diein 1953oghetproefveldhetbestenaarvorenkwamen.
Plaats_sI.V.P..
Probleemstelling_en^Perspectief. In1953gingendebietendieuitdebes£ê"?amïlïës"van~hëï~pröë?veldwarenverkregendoorbroeiverloren.
Hetisgewenstomopnieuwtetraploïdenvandezefamilies 4sQverkrijgen,
waarmee defamilieselectie kanwordenvoortgezet.
Werkwijze,Nahetoogsten enverwerkenvanhetbietenproefwl-d zi$n vande
~
""ïëïraploïderassen10-12debestefamiliesingekuild,Indeloopvaa
hetvoorjaarzullendebestebietenopisolatieveldjeswordenuitgeplant.Zuivertetraploid zaadkanalleenwordengeoog3talsde
bietenvoordebloei cytologischwerdenonderzocfcJfc£«.deniettetraploidentijdigwordenverwijderd.
Projectno.47»
Werkplan 1955.
Leider :Ir D.Kloen.
Titel_! Kruisingvantetraploïdesuiker-envoederbieten,
Plaats__:I.V.P.
Probleemstelling enPerspectief, DetetraploXde1suikerbietenzullendoor
"famïïïêsSIöcïïëin^sTâncPwôrdengehouden enzijzullenwordengekruistmetvoederbieten.Hierbijzalwordengetracht dePolyploidie
te combinerenmetheterosiseffectdoor tekruissenmethoog- enlaaggehaltigevoederbietenrassen.Aandekleurkanhetresultaatvan
dekruisbestuivingwordennagegaandoorgekleurdevoederbietente
nemen.
Hetresultaatvandekruisingenzalwordennagegaanopproefvelden.
Werkwijze.Voorkruisingsdoeleindenkomeninaanmerkingde tetraploide
sûïîcerbietenrassenKuhnP enK.W.E,endetetraploidevoederbietenrassenFriso,V.S.B.C.B,,Alpha,BarresStryn/10envoorde«ferste
keerPeragis.
In 1954werdenopkleineschaalenkelekruisingenuitgevoerd,die
nietgeheeltothunrecht zijngekomen.
Hetisgewenst omenkelenieuwekruisingentemaken ,diebehalve
ophetveldnu ookindekruisingskastjesuitgevoerd kunnenworden.
Debietenwordenvoor debloei cytologisch onderzocht«
Het zaad,datin1954werdgeoogst,zalwordenuitgezaaid eninde
herfst zullenkruisingsproductenworden afgezonderd,diein1956
met detetraploïde Peragis gekruist zullenworden.

Projectno.55«
Werkplan1955.
Leider :IrD,Kloen.
Titel :Cytologische contrôlevanhet tetraploïdebietenmateriaal.
Plaats_:I.V.P..
Probleemstelling enPerspectief.Indeafgelopenjarenwerd zaadgeoogst«
vân~bïêtën7~3ïê"ïn"Këï""kïemstadiummet colchicine aijnbehandeld
methetdoelomtetraploldenteverkrijgen.Deafwijkendebieten
zijninhuneerste entweedelevensjaaroytologisch onderzocht
envaniedere zaadbietwaarin geendiploïde cellenwerden aangetroffenis zaaduitgezaaid indekasvandeS.V.P.,Vandeafgezonderde tetraploïde bietenwordt ineenéénjarige teelt zaadgewonnen.Doorallerlei oorzaken.als'deinvloedvanmonoploid,stuifnieel
break-down,enz.,kandezuiverheidvanhetmateriaalachteruigaan.
Hetisgewenst omdeC cytologischteonderzoekenomde zuiverheid
vanhetgeoogste zaadvasttestellen.
Werkwijze.Zaadvanenkele zaadbietenvanhet tetraploïde Peragisveld
"(ÎÎ75.Polder)envande6isolatieveldjes ophetI,V,P«vandetetraploïde rassenKuhnP,K.W.E.,Friso,V.S.B.C.B.enAlpha enHLS,
zalindekaswordenuitgezaaid envaniederenakomelingschapaal
eenaantalcytologisch aaneenjongblaadjewordenonderzocht«
Projectno.90.
Werkplan1955«
Leider sIrD.Kloen.
Titel :Kruisingvantetraploïde endiploïdevoederbieten«
Plaats :OmgevingI.V.P..
Probleemstelling enPerspectief. De tetraploïdevoederbietenzullenworde»
gëÇruxkî~ôin~ondërIïng~të~wôrdengekruist enomtewordengekrul§"fr
metdiploïdevoederbieten.Hierbijwordenkruisingenuitgevoerdvan
hoog-enlaaggehaltige bietenenvanongekleurde engekleurdebieten»
Getrachtzalwordenheterosiswerking tekrijgen,diegecombineerd
kanwordenmettriploï<3ieveredeling.Uitonderzoekingenisnl,ge*.
blekendattriploïden somsmeer opbrengen dantetraplolden,In
hoeverremannelijk steriliteit kanwordeningeschakeld aalnaderwoj>
denbestudeerd. Opproefvelden zalwordennagegaanwelkresultaat
isverkregen.
Werkwijze.Hetafgelopen jaarwerdenenkelekruisingenuitgevoerddiegoed
zï3ngeslaagd.In 1955 zullenwederom enkelekruisingenwordenuitgevoerd ,afhankelijk vanhetaantal isolatieveldjes datbeschikbaar
is.Detetraploïde bietenwordenvoordebloei cytologisch onderzocht»
Projectno. 91.
Werkplan 1955.
Leider sIrD.Kloen,
Titel

% Kruisingvantetraploïde suikerbieten endiploïdevoederbieten«

•

•

•

-37Plaats :OmgevingI.V.P.,
Probleemstelling enPerspectief,Uitproeven isgeblekendat triploïden
vôôr5êîên"lcunnën"ôplêvërên,"omdatzijmeeropbrengendantetraploïden.Doortetraploïde suikerbieten tekruisenmetdiploïde
voederbietenkanditwordennagegaanentevenskanworden onderzocht
oferheterosiseffeetoptreedt.
Opproefvelden zalwordennagegaanwelke resultatenverkregenzijn.
Yferkwijze.Voorkruisingsdoeleinden komeninaanmerkingde tetraploïde
süïïcerbietenrassenKuhnPenK.Y/.E.,diemet allerleidiploïdevoed
bietengekruist zullenworden.Het afgelopen jaar zijnenkelegoede
kruisingenuitgevoerd ,waarvan zaad ophetproefveld wordtuitgezaaid.
Het aantaluit tevoerenkruisingen isafhankelijkvandebeschikr
bare ruimte.Detetraploïde bietenwordenvoordebloei cytologisch
onderzocht.
Projectno.92.
Y/erkplan 1955«
L e i d e r s I r D.Kloen.
Titel

'.Kruisingvantetraploïde suiker-envoederbieten diegekruist
wordenmet tetraploïde Peragisbieten.

Plaats :OmgevingI.V.P.
Probleemstelling enPerspectief.De tetraploïde suikerbieten zullenin
sïand~wôr5ên~gëEôudën"mâârzijzullenookgebruiktwordenvoor
kruisingsdoeleinden.Yifordenzijéénkeergekruistmetvoederbieten
enwordtbijhet enennietgelet opdekleuralsmet gekleurde
voederbieten isgekruist danzalsteeds eenpercentagesuikerbietenaanwezig zijn.DitkanwordenvoorkomendoorindeF.teselecterenophetvoederbietentype.De afgelopen jareniservaringopgedaanmetkruisingenvan diploïde suikerbieten enPeragis.Doorhet
laatstgenoemde ras tekruisenmet devoedersuikerbieten tredengeen
suikerbietenopenkantevenswordennagegaan inhoeverre erheterosiseffectoptreedt.
Werkwijze.Voordeeerstekruisingkomen inaanmerkingdetetraploidesuikerbiëtenrassenKuhnPenK.W.E.endetetraploide voederbietenrassen
Friso,V.S.B.C.B.,Alpha enBarresStrynp 10.De J. vandesuikerbieten zalgekruistwordenmet detetraploidePeragis,
In1954werdenopkleine schaal enkelekruisingenuitgevoerd die
niet goed zijngelukt.Hetisgewenst dekruisingen teherhalenen
het aantaluit tebreidenindekruisingskastjes.Debietenworden
voordebloei cytologisch onderzocht.
Het zaad datin1954geoogst isvande tetraploïde suikerbietenzal
wordenuitgezaaid omindeherfst dekruisingsproducten tekunnen
afzonderen.
Projectno,93«
Y/erkplan 1955«
L e i d e r s I r D.Kloen.
Titel :Kruisingvantetraploïde bietenené*éngekleurdediploïdebiet.

-5iPlaats :Bornsesteeg.
Probleemstelling enPerspectief. Wordtmet tetraploide suiker-envoederbïëten~gewirktdanmoethetmateriaalvoortdurend cytologischworden
gecontroleerd.Dit iso.m. eengevolgvanhet feitdatmonoploide
stuifmeelbuizensnellernaarde eicellengroeiendandiploïde.
Ditkanwordennagegaan dooreendipltfïdegekleurde biet telaten
bloeien temiddenvan eenveld tetraploïde ongekleurdebieten.
IndeF.kanaandekleurwordenvastgesteld hoehooghetpercentage
triploïden is.
.
Werkwijze.Het zaadvandein 1955.gemaaktekruisingenwerd inhetvoorja.'
perbiet ophetvelduitgezaaid enhetpercentage triploïdenwerd
vastgesteld.Aangezienéénveldje indeluwtemoestwordenaangelegd ,ishetgewenst dekruisingnogmaals opeenwinderige plaats
temakenmetdediploïde Peragi.sbietopeencontrôleveldjevandiploïdebieten.
Projectno.94«
Werkplan1955.
Leider :IrD.Kloen.
Titel :Proefveldvantetraploïde families enkruisingenvantetraploïde endiploïde suiker-envoederbieten.
Plaats :I.V.P..
Probleemstelling enPerspectief.Bijdepolyploïdieveredellngworden
tëtripïöïdën~gëmaakt~dö3r~gaadmet colchicine tebehandelen.Na
cytologisch onderzoekworden tetraploïden afgezonderd,dieop
proefveldenophunwaardewordengetoetst.Verderwordenkruisingen
gemaaktvantetraploïde suiker-envoederbieten envan tetraploïde
suiker-envoederbieten endiploïdevoederbieten,die eveneensop
,proefveldenwordenonderzocht.
*"*

Werkwijze.Het in1954aangelegde proefveld konopeenbevredigende
wijzewordenverwerkt.Aangelegdwerden 900veldjesvan 286families ,kruisingen enGroeningiaalsstandaard.
In1955 zalwederom eenproefveld wordenaangelegdwaaroptetraploïde familieswordenuitgezaaid vanKuhnP,K.W.E.,Friso,Alpha,
Voedersuikerbiet C.B.,Barres Stryn^1#enPeragis.Verderwordt
zaaduitgezaaid vantetraploïde rassen,tetraploïde endiploïde
rassenendiploïde rassen.
Projectno.95.
Werkplan1955.
Leider :IrD.Kloen.
Titel :Onderzoekvan tetraploïdemoederbieten.
Plaats :I.V.P..
Probleemstelling enPerspectief,Voor zaadwinningwordenalleen diemoeb
dërBïêtën~bëstëm3"7~dïë~nachemischonderzoek debeste zijn.Voor
ditdoelwordendeingekuildemoederbietengewogenendaarnawordt

•j; f

-39metbehulpvaneenbooreenmonstergenomenvoor dedrogestofbepaling.Debietenwaarvan'zaad»wordtgeoogst zullenwordenopgepot.
Hetverdient aanbeveling omzetescheurenwaardoormeer zaadwordt
verkregen.
Werkwijze.Vroeginhetvoorjaarworden demoederbietenuitdekuilgehaald.Zijworden schoongemaakt engewogen.Misschienkunnendrogestofbepalingen wordenuitgevoerd. Bietenmetdebestevorm,gewicht enz.zullenvoor zaadwinningwordenuitgeplant.
Hetverdient aanbeveling omdein 1954opnieuwafgezonderde bieten
uit de tetraploxde bietenvanhet 1953proefveld tes-cheuren,opdat
voldoende zaadwordtverkregen.
Projectno.96.
Werkplan1955«
Leider sIrD.Kloem
Titel

sCytologisch onderzoekvan tetraploxdemoederbieten.

Plaats :I.V.P..
Probleemstelling enPerspectief,Door allerlei oorzakenalshetbevruchten
van~vriëmd~mönöplöïd~~itüïfmeel, "breakdown",enz.kandezuiverheid
vanhet tetraploïde materiaal achteruit gaan.Hetisnoodzakelijk
om demoederbietenvoor debloei cytologisch teonderzoeken ende
bieten waarindiploxde cellenworden aangetroffen,. . tijdig
verwijderd.
Werkwijze. Deinhetvoorjaaruitdekuil gehaalde bietenvandebeste
familieswordennahet chemisch onderzoek ophetvelduitgeplant en
voordebloei cytologisch onderzocht omhetmateriaal tetraploïd te
houden.Het onderzoek zalwordenuitgevoerdaanjongeblaadjesmet
hetphase-contrastmicroscoop.
Projectno.97Werkplan 1955.
Leider sIr D.Kloen.
Titel :Zaaitijdenproefvan tetraploxde endiploxdebieten.
Plaats :Engelsma ,Dijkgraaf.
Probleemstelling enPerspectief.Indeliteratuurwordtmedegedeeld dat
ïëtrâpï3xdë~b!ëtën~ein~grStereschieterresistentie bezittendan
diploïdebieten.In 1953tradeninhet tetraploxde proefveld dat
op 10April'werdaangelegd weinig schieters op.Voorhetverkrijgen
vaneenbetrouwbaar inzicht inde koudebehoeftevan tetraploïden
ishetgewenst omeenzaaitijdenproefaanteleggen.
Werkwijze.Het in1954aangelegde proefveldje heeftnietgeheelvoldaan
~ën~daarom zalin 1955wederom eenzaaitijdenproefjeworden aangelegd
met tetraploïde endiploxde Peragisbieten,dieervroeggezaaid
zullenworden.
Tijdenshetgroeiseizoenwordende schietersgeregeld genoteerd en
indeherfst wordthetproefveld opdegebruikelijkewijzebewerkt.

-40Projectno.115.
Werkplan 1955.
Leider :IrD.Kloen.
Titel :Schieterresistentie tetraploïde bietenrassen.
Plaats :Bornsesteeg.
Probleemstelling enPerspectief. Het schietervraagstukhoudtnog steedsde
"gemoederenin~dë~bïetënwerild.bezig.Inkoude jarenkanhetpercentage schieters indeverschillende rassenhoogoplopen.
Voordepolyploïdieveredeling ishetvanbelang,datinzicht wordt
verkregen indekouderesistentie vanhetmateriaal.Voorditdoel
kanieder jaarzaadvantetraploïd oftriploïdmateriaalvroegin
hetvoorjaarwordenuitgezaaid.
Werkwijze. Zaadvantetraploïde rassenenenkelekruisingen zalvroeg
Inhetvoorjaar opdeBornsesteegwordenuitgezaaid metdediploïde
rassenals controle.Tijdenshetgroeiseizoenworden aantekeningen
gehoudenoverhetverloopvande schieterontwikkeling.
Projectno.116.
Werkplan 1955.
LeiderslrD.Kloen.
Titel ;Vaststellenpercentage triploïden intetraploïde endiploïde
kruisingen.
Plaats:Bornsesteeg.
Probleemstelling2enPerspectief.
, kruisingen
..
,,
, „.
T In
£
wordt
ernaargestreefd
omhetkruisingspercentage zohoogmogelijk optevoeren.Inverschillende gevallenv/ordendaarom devoederbieten omgevendoorvaderplanten (b.v.1op4)
Hetkruisingspercentage kanwordenbepaald doorgekleurde bieten
alsvaderplanten tegebruiken.Op dezewijzekanookhet aantal
triploïden opeenvoudige wijzewordenvastgesteld.
Werkwijze.Zaadvanmoederbietenvantetraploïde entetraploïde xdiploïde
kruisingenwordt op,deBornsesteeguitgezaaid enhetpercentage
gekleurde bietenvastgesteld.Ditwordt gedaaninkruisingenwaarin
Barres Stryn^10enPeragis alsvaderplanten zijngebruikt.
Projectno.117.
Werkplan1955.
Leider ;Ir D.Kloen.
Titel sUitvoerenkruisingen inisolatiekasaen.
Plaats ÏIsolatiekasI.V.P..
Probleemstelling enPerspectief. Hetuitvoerenvanbietenkruisingen op
hëïvrï3e~veïd ïëvërt~vaakmoeilijkheden opinverbandmetdemogelijkheid omhetmateriaal opdejuiste afstand teisoleren.

-41Vaakkunnen slechts enkelekruisingenwordenuitgevoerd, terwijl
ookvaak ongewenste bestuiving optreedt.-Ookkunnenmoeilijk inteeltlijn,enwordenopgebouwd.
Deisolatiekassenkunnenvoorallerlei doeleindenwordengebruikt.
Alsvroeginhetvoorjaar-bietenwordengeplantishet-misschien
mogelijk omvantweegeneraties zaad tekrijgen«
Werkwijze. Indeisolatiekassenwordenvroeg inhetvoorjaarbietenuitgeplant.Detetraploïdenwordenvoor debloei cytologischonderzocht*
Voorhetbeginvan debloeiwordendedeurengesloten.Het isgewenst omdebietengeregeld inbewoging tebrengenvoorhetverkrijgenvaneenzohoogmogelijk percentagekruisbestuiving.
Uitgevoerd kunnenworden:
1.Proefkruisingentussen tetraploïde rassen;
2.
"
"
"
en diploïderassen;
3.Inteeltvanhoogwaardige tetraploïdefamilies;
4.Kruisingen tussenhoog-enlaaggehaltige familiesvandiverse
tetraploïde rassen;
5.Zaadvorming triploïden enkruisingenvantriploïdenmettetraploïden endiploïden;
6.Vaststellenkruisbestuivingspercentage metgekleurde tetraploïdeendiploïde gekleurdebieten;
7. Proefkruisingenvaninteeltlijnen.
Project no. 118.
Werkplan 1955.
Leider :IrD.Kloen.
Titel :Kruisingvantetraploïde suiker-envoederbieten diegekruist_
wordenmetdiploïde Peragisbieten.
Plaats^sI.V.P..
Probleemstelling enPerspectief. Yfordensuikerbietenmetvoederbietengekrüisï~dan zaï~~-ïn_dë~krüising steeds eenbepaald percentage suikerbietenvoorkomen.Omdezemoeilijkheid teomzeilenwordenindeF.
naarvorm enofkleur dekruisingsproducten afgezonderd diegekruistwordenmetdiploïde Peragisbietenvoorhetverkrijgenvan
hetheterosiseffect.Ookkanwordennagegaaninhoeverrekruisbestuivingisopgetreden.
Werkwijze, Voor deeerstekruising zullende tetraploïde KuhnPenK,W.E,
aîs~moederplantenwordengebruikt enenkele tetraploïde voederbieten
alsvaderplanten.Gekruistkanwordenmet Barres Stryn^10,Alpha
eneventueel devoedersuikerbieten.
In 1954zijnopkleine schaalenkelekruisingenuitgevoerd,dieweer
herhaald zullenworden.
Wel iswat zaadgeoogst,datuitgezaaid zalwordenenwaarvaninde
herfstvan 1955naarvorm enkleurde tetraploïde kruisingsproducten
zullenwordeningekuild omin1956metPeragis tewordengekruist.
Benodigd personeel. Dehiervoorbeschreven projecten deno's44» 47»48>
5*5~7 55"t7"97 en115t/m 118,allenbehorende tothetHoofdproject
Voederbietenveredelingwordenuitgevoerd doorIrD.Kloen,G.J.Speckmann,J.Hoksbergen (I.V.P.)T,Vierbergen (i.V.P.),A.Fontein (i.V.P.)
enTh.Pothuis (I.V.P.).

-42Hoofdproject Veredeling op tolerantievergelingsaiektebijbieten«

Projectno.98«
Werkplan 1955.
Leider :Ir G.Cley.
Titel Î Veredeling optolerantie tegenvergelingsziekte bijvoederbieten.
Plaats; Wageningen.
Probleemstelling enPerspectief,Eengrootgedeeltevanhetvoederbieten
ën~spëcïaaï~!n~5ê~2üïd"ëïï;jkeprovincies wordt aangetastdoorde
vergelingsziekte.De opbrengstdervingwelkehierdoorwordtveroorzaaktisaanmerkelijk.Bestrijdingisnietwelmogelijk.
Uitvoorlopige proefnemingen isgeblekendateengedeelte der
planten enigeweerstand biedt tegendeze doorluizen overgebrachte
infectie.
Doorveredeling inderichtingvantolerantie tegendezeziekte,
wordthetmogelijk geachtrassen tekweken,diegrotere opbrengsten
geven dandeinomloop zijndesoorten.
Werkwijze» Erwordenkruisingengemaakt tussen suiker-envoederbieten
"~ """afkomstigvanhetinfectieveld in1954enwelkebieteneen zekere
matevan tolerantie tegendevergelingsziekte vertoonden.
Hetverkregen zaad zalin195^onderzochtY/ordenopeenopbrengstproefveldwaaropdematevanoogstdepressiedoordevergelingsziektekanwordenvastgesteld.Metdemeest tolerantenummers zaldan
verderwordengewerkt.
Dekruisingen zullenplaatsvindeninspecifiekvoorditdoelgeconstrueerde,verplaatsbarekruisingskasjes.
Projectno.99.
Werkplan1955.
Leider :IrG/Cley.
Titel••:Onderzoeknaar dewijzewaarop detolerantie tegenvergelingsziektebijsuikerbietenvererft.
Plaats :Wageningen.
Probleemstelling enPerspectief.Teneindeeffectieftekunnenwerkenbijde
vërëdêïïng"öp"töïirantïe""tegenvergelingsziekte ishet v.an veelbelang eeninzicht tehebbenindewijze,waaropdezetolerantievererft.
Werkwijze.Erzulleninspeciaalvoordit doelgeconstrueerdekruisings"*
käsjeskruisingenplaatsvinden tussentypenwaarvandematevantolerantiebekend is,althansnaderwordtvastgesteld.
Hetopdezewijze teverkrijgen zaad zalin195&wordenuitgezaaid
endedaaruitteverkrijgen plantenzullenmetbesmetteluizenwordengeïnfecteerd.
Uithetgedrag deropgroeiende planten zalwordennagegaanhoe en
inwelkepercentages detolerantieisovergegaan.

-43Project na< 120.
Werkplan_1955«
lïi-ïï-ï
*I r . G » Cleij.
Titel ;De bepalingvande opbrengstdepressie doordevergelingspiekte
bijenkele voeder-en suikerbietenrassen.
Plaats^sI.V.P.Nude,
ProbleemstellingenPerspectief» Bijde aanvangvan deveredeling op
"*î51êrânïîê~ïëgën"5i~vêrgêlingsziekte ishet gewenst om teweten
of ertussen derassenverschillen in tolerantie zijn.Vande
.suikerbietenrassenishiervaniets bekend,maarvandevoederbietehrassenniets» Als erverschil in tolerantie isdan zalmen
misschienmetmeersuccesmet demeest tolerante rassenkunnenbeginnenvoor deveredeling.
Werkwijze,Van 15voederbietenrassen en 2suikerbietenrassenwordt een
""""""proefveld aangelegd ,waarbijvergelingszieke banen engezonde banen
naast elkaarkomen te liggen.Deinfectievan de zieke banengesehiedtmet speciaal daarvoor gekweekte besmette luizen,die nade
infectie weer doodgespoten wordenmet Systox« waarbij ook de gezonde
lianengespotenworden.Dit spuitenwordt omdeveertien dagenherw
haald.Het proefveld wordt in3-voud aangelegd.Inhetnajaar wordt
het proefveld gerooid enkunnen de depressies in opbrengst,diogestofgehalte eneventueel suikergehalte worden bepaald.Van elkras
zullentevens reservebieten gezaaid v/orden ,die eventueel weer als
zaadplanten in 1956dienstkunnendoen.
Projectjao,_121.
Werkplan 1955;
Leider :IrG.Cleij.
Titelet Debepalingvan deopbrengstdepressiedoordevergelingsziekte
van£6eds_enigatÇ3_tolerant_materiaal«
Plaats_i I.V.P.Nude en Bornsesteeg,
ProbleemstellingenPerspectief. VanhetInstituut voor Rationele Sui.
""~"""Êërprö2ü5ïïë"ïi"Bêrgën~3p""2oomis zaad ontvangenvanreeds enigszins tolerante suikerbieten, terwijl tevens zaad aanwezig isvan
in 1954gemaakte kruisingen envanfamiliehoofden afkomstig van
isolatieveldjes.
Nagegaan zalmoetenworden ofdemate van tolerantie dborverdere
veredelingverhoogd kanworden enhoe eventueel de tolerantie inhet
aanwezige materiaal vererft.
Werkwijze,De groterehoeveelheden zaad zullen getest worden op hetzelfde
"*""""opBrengstdepressieproefveld als genoemd onderproject 120.Vande
kleinere hoeveelheden zaad,die grotendeels afkomstig zijnuit
kruisingen inisolatiekooion,worden eerstplantjes opgekweekt in
potjeswaarnahiervan eveneens eenopbrengstdèpressieproefveld
wordt aangelegd op deBornsesteeg.Van alle partijen en kruisingen
zullen ookreservebieten gezaaid worden,zodat'deaangehouden nummers in 1956weer zaad gewonnenkanworden«
*van

-44Benodigd personeel. Naast deleidervandezebietehtolerantieprojecten
""""*""""zûlîên"èën"pâarnieuwekrachtenmoetenworden, werkzaam gesteld.
Verder zalgebruikwordengemaaktvanreservekrachten bijI.V.P.
enS.ViP.,

-45Hoofdprojecttarwe-,gerst-enhaververedeling,

ProjectnoiJÜ^'
Leider sIrG.Dantuma.
Titel :Tarwêveredeling.
Subproject56.1 :Instandhouding,uitbreidingenbestudering_van^rassencollectiesvanvanter«enzomertarwe»
Deindecollectieaanwezige rassendieneninstand tewordengehouden,hetgeengeschiedt doordezeminstens êêns indevijf jaren
uit tezaaien.
Hetzaadwordtbijlage temperatuur enluchtvochtigheidbewaard.
Decollectiewordt zomogelijk regelmatiguitgebreid metrassen,
dieeenofmeerderebelangrijke eigenschappenbezitten.
Doormiddelvanveldwaarnemingen,infectieproevenmet diverse
ziekten,vriesproeven enz,worden zoveelmogelijk belangrijke
eigenschappenvanderassenbepaald.
ÇuTjgro^ect^^iS^îKruisingsprogramma_en_yermeerderi^
Dekruisingsouderswordengekozenaandehandvanuiteigenonderzoekgeblekeneigenschappen ofaandehandvanliteratuurgegevens.
Inhetlaatstegeval dienender-assenzosnelmogelijk opdevermelde eigenschappen tewordengetest.
Bijdeuit tevoerenkruisingenwordtdenadrukgelegdop:
a.opbrengstcapaciteit;
b. oogstzekerheid;
b.1 ziekteresistentie :gele-enbruineroest;
meeldauw;
stuifbrand ;
b.2klimaatresistentie ;
b.3strostevigheid ;
b.4schotresistentie5
o.Kwaliteitseigenschappen.
Jnvelegevallenmoetwordengewerktmetgéniteurs,dievoorNederlandse omstandigheden geendirectepractijkwaardehebben.Een
enkelvoudige kruising zaldusinvelegevallengeenbevredigende
resultatenoplevereneneenconsequent doorgevoerd terugkruisingsprogrammanodigmaken.
SuTjprOjject56.3 :Hetvernauwenvanpopulaties.
Indepopulatieswordt zospoedigmogelijkmet selectiebegonnen,
invelegevallenreedsindeP_of F,.

*Opstellingin1955gewijzigd !
Deprojectnummersin 1954warenno.56t/mno.62.

es.
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a.vatbaarheidvoorziekten;
a.1 meeldauw- enroestziekten ;ditkangeschieden indekas
(kiemplantresistentie)en/ofineenroestproefveld
(veldresistentie);
a.2 stuif
"brand:
a.3 ziekten,diemeestalkorte tijdv66rderijping optreden
eneennormale afrijping zeer sterkkunnen"benadelen,zoalsFusarium,Septoria;
Ta.ontwikkelingstype,uitstoeling,aartype,korrelvorm-eu.-grootte;

c . st-rostevigheid en l e g e r i n g ;
d. a f r i j p i n g ;
e.schotresistentie;
f.kouderesistentie;
Subproject 56.4 *Se'fc,£îiiwi^k2ie2-Zaîi-ia:rï2î-2ËëSx-iË-2^iï*_Y°2ï.Ê«„Ï^Z
bouwogzandgrond.
Opzandproefveldenwordengéniteurs^populaties enlijjiengetest
ophungeschiktheid voorverbouw oplichtegronden.Voorlopiggeschiedt ditonderzoek teWageningen ophetproefveld "deDorskamp",
dochbijuitbreidingvanhetmateriaal zalmoetenwordengetracht
voorhetonderzoekvanlijnen andereproefveldeninteschakelen,
bijv.insamenwerkingmet landbouwconsulenten. (Ditisinhet seizoen1955/'54ookreedsmetidntergeretmatexiaalgeschied teHeino.)
££2â^2Î-*}2l*52i Gerstveredeling.
Subproject.5.7*1:^Standhouding,uitbreiding_gnbegtudering_yanrassencollectiesvanwinter-enzomergerst.
Omschrijving alsbij56.1.
9»iPr2^E2Î„57*2 il^i2i£gs££2§ï!Ê52a_2îi_Y2?5^2ïÈ:ë?i?f_Z5^.P2Sïl^îi£Si
Omschrijving alsbij56.2.
Subprojeot57*.?»He"tvernauwenvanpopulaties.
Omschrijvingalsbij56.3.
Subproject 57*4 '•Het ontwikkelenvangorstrassent_geschikt
voordever»
>
bouwop zandgrond.
Omschrijving alsbij56.4»
Projectno, 56* Haververedeling.
Subproject 58.1 :Instandhouding,uitbreiding enbestuderingvandehaverrassencollectie.

-47Voorinstandhoudingenuitbreiding zie5-6.1«
Doorbestuderingvan.derassen opzand- enkleigrond,waarn«mingen
vanziekteaantastingen,schotproevenenz.worden zoveelmogelijk
belangrijke eigenschappenvanderassenbepaald.
Subproject 58.2« Kruisingsprogramma envermeerderingvanpopulaties.
Dekruisingsouders wordengekozenaandehandvanuiteigenonderzoek
geblekeneigenschappenofaandehandvanliteratuurgegevens.I*1 hek
laatste geval dienen derassenzosnelmogelijk opdevermeldeeigenschappen tewordengetest.'
Bijdeuit tevoerenkruisingenwordtdenadruk gelegdop:
a.opbrengstôapaftiteit,
b.oogstzekerheid,
b.1ziekteresistentie:kroonroest,
meeldauw,
fritvliegschade,
b»2klimaatresistentie,inhetbijzonderdroogteresistentie,
b.3 strostevigheid,
b,4schotresistentie,
c.kwaliteitseigenschappen.
Subprojeot 58.3 *Setvernauwenvanpopulaties.
Indepopulatieswordt zo spoedigmogelijkmetseleetiebegonnen,
invelegevallenreedsindeF ? ofF,.
Hetmateriaalwordtbeoordeeld o.a.ops
a.vatbaarheidvoor ziekten,
b.ontwikkelingstype,uitstoeling,pluimtype,korrelvorm en-grootte,
c.strostevigheid enlegering,
d.afrijping,
e.schotresistentie.
Subproject58.4 •Het ontwikkelenvanhaverrassen,geschiktvoordeverbouwopzandgrond.
Omschrijving alsbij56.4
Subpro^ect_58.5-Bestuderingjvandekruisingstechniek.
Hetslagingspercentage vanhaverkruisingenis,integenstellingmet
datvantarwe-envooralmetdatvangerstkruisingen,onderveldcondities dikwijls zeerklein (soms3à4 f0)» Wileenpopulatie aan
zijndoelbeantwoorden,dandientvaneenvoldoende aantalF."korrels
tewordenuitgegaan.
Ditisbijhaverinvele gevallenalleenmogelijk,alseenzeergroot
aantalcastraties enbestuivingenwordtuitgevoerd,hetgeeninde
kruisingstijdvelebezwarenoplevert.
Belangrijkishethieromtrent naderonderzoek teverrichten,teneinde
eengeschiktekruisingsmethodiek tevinden.

Projeot no» 59»Klimaatresistentie,
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Subprojecten :1.kouderesistentie,
2»zaaitijdenproevenenkoudebehoefte»
3.daglengtereactie,
4. invloedvanhitte opopbrengst enkwaliteit,
5.invloedvanovermatige regenval opopbrengst
enkwaliteit,
•6.afrijpingvangranen.
Probleemstelling.
Zodraomtrent degenoemde sub-projectenvoldoendebekend is,wordt
getrachteenmethodiek teontwerpen,dieinhetpractischeveredelingsprogrammaistegebruiken.Bitisreedsgelukt tenaanzienvande
onder 1en2genoemde onderwerpen.Aanhet ontwikkelenvaneenmethodiek terbepalingvan dedaglengtereactie wordt thansgewerkt.
Watbetreftdepunten4> 5e n 6,zalvooreendeeleerstop de
resultatenvanstudiesvananderebijhetgraanonderzoek betrokken
instellingenmoetenwordengewacht,ompractischemethoden,bruikbaarvoorhetvernauwenvandepopulaties,tekunnenontwerpen.
Subprojject59»1 'Kouderesistentie.
Verderebestuderingvanhetkouderesistentieprobleem;hetbepalen
vandekouderesistentievangéniteursenlijnen.
Voordezewerkzaamheden endie,vallende onder56«5«fen57»?»fhetuitvriezenvanpopulaties - ,zalgebruikwordengemaaktvande
bestaandevriesinstallatievande S.V.P. endenieuwevriesinstallatie,welkevanafDecember 1954terbeschikking zalstaan.
Hetuitvriezenvanpopulatiesvanhetgrotekruisingsprogramma zal
eengrootgedeeltevandecapaoiteitvanbeidevriesinstallaties
opeisen.
Subprojeot_59»2 :Zaaitijdenproevenenkoudebehoefte.
Zaaitijdenproevenwordenaangelegd invoorjaar ennajaar;zijworden
gebruiktvoordebepalingvan:
a«koudebehoefte,
b. invloedvandezaaitijd opuitwintering (gecombineerdmetverschillende daglengten en/ofjarowisatietoestand),
c.ontwikkelingstypeen-snelheidbijverschillende zaaitijden
(zie b ) ,

ÊS52ï£i22Î-52*5:5 ag - î -2 ng î er 2 ac ' tie i
Dedaglengteproeven endezaaitijdbelichtingsproef indewinter
1953/'54 hebben duidelijkgetoond,datdedaglengtereactie eenzeer
belangrijke factorvoordewinterhardheid envoorjaarsontwikkeling
is.Ditgeldt zowelvoortarwealsvoorgerstenvooralvoorhet
laatstegewaslijken depractische perspectievenvanditonderzoek
belangrijk tezijn.
Omdoelbewust eenverbeteringvandewinterhardheidvanwintergerst
na testrevenishetnoodzakelijkdeontwikkelingsphysiologievan

-49geniteursenkruisingspopulaties nauwkeurig te"bestuderenende
resultatenhiervantecombinerenmetvriesproeven.Ditwerkvereisteenverbeteringvandedaglengteinstallatie ophetveld,waarmee devó*<5rschiftinginhetmateriaal wordtgemaakt.
Aangezien deomstandigheden,vooral doordefactortemperatuur,bij
dezevóórschiftingnietreproduceerbaar zijn,dienthetinde
velddaglengteproeven interessant bevondenmateriaal onderreproduceerbareomstandigheden teworden opgekweekt enbestudeerd.Hiervoorzijneen3-talzogen,"kunstlichthuisjes" (vlgs.het systeem
Philips)nodig.
Benodigdpersoneel.Dehiervoorbeschrevenprojectenno's 56,57s58,en
~~ 597"' *"
allenbehorende tothetHoofdprojectTarwe-,
gerst»,enhaververedeling,v/ordenuitgevoerd door IrG.Dantuma, J.
F.Benthem,A.v.Essen, Mej.M.Jansen,Th.G.v.d,Scheur,
Mej.J.deVissermethulpvanI.V.P.personeel.

mm
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Pro^ect^no.100.
W

H-B1|HL2255»
Leideres Dr F.P.Ferwerda.
Titel i Veredelingsmethoden afwijkendvanhet traditionele schema.
Plaats !Wageningen opzandgrond.

Probleemstelling enPerspectief. NaarmatemenindeVerenigde Staten
",~~"~'"T!anger""mêT3ê-ïra5Itï3nëïêmethodevanopbouwvanhybridenhadgewerkttradenhaarbeperkthedensteedsduidelijker aanhetlicht.
Eenvandeernstigstebezwarentegenhet inteeltproces is,datdit
leidt toteenverkleiningvandevormenrijkdom,waardoor demogelijkhedenwelke inbepaalduitgangsmateriaalliggenlangnietten
vollewordenbenut.Inzekere zineenreactie opdetraditionele
7/erkwijzevormen deindelaatste jarennaarvorengebrachtemethoden, zoalsrecurrent selection,composite sibbing,intalvanvariaties.Vooralvoorgebiedenwaardemaisveredelingnogbetrekkelijk
inhaarkinderschoenen staatbiedendezenieuwemethodeninteare&~--^^
santémogelijkheden.Hetisstelligdemoeitewaardaandezerichtingenvanonderzoekmeeraandachtteschenken.
Werkwijze.InajwjA-.hestovenflintrassen eengrootaantal individuen
"%m•••^u£^îÈiôA*nendeze aowel zelfbestuiven alsuitkruisen opeendent
single cross.Ookinomgekeerde richtingwerken,dus eendentras
uitkruisen-opflint single crossendezelfdehandelingenverrichtennet-eendentras*e*een-fliat-a1*»—{redpr&kerecurrejxfcselection).
Voor "composite-sibbing",wordt eenbeperktaantal zorgvuldig
tlitge^ochteindividuen,behorende tothetzelfde ras,onderling
bestoven.De aldus ontstaandefamiliesworden eveneens dooronilerlingebestuiving tuss-eneenbeperkt aantalindividuen instandgehouden? deinteeltschadeishiervrijgering .Familiesvanzeer
verschillendeherkomst worden,tenslotte,tothybridengecombineerd.
Projectno. 65.Oudno. 32.
Werkplan1955.
Leidgr_; IrF.J.Dijkhuis.

^iiSÜLjL j g g f a d e r i n g van^de^koude^tolerantie yan^yerackillende^maisgtamT
men en r a s s e n .
—
Kjrteomschrijving.Hetisbekend dat erbijmaïsgrote individuele
versöEïïïën'ïnkoude tolerantie (betergezegd:tolerantie t.a.v.adverseuitwendige omstandigheden)voorkomen.Het doelisdezetolerantetypenopte sporenenhungunstige eigenschappen inhybrideninte
voeren.
Plaats :Wageningen.
ProbleemstellingenPerspectief.Inonsklimaatmaaktmais tijdenshaar
"l
"levenscyclus-"twëê~krïtïêlcêperiodendoor;
A,bijdekiemingvanhet zaad engedurende deeersteontwikkelingsstadiavande jongeplant,
B,gedurende dejeugd,datisruwwegvan 15Meitotomstreeks 21Juni,

-51Dezekritiekeperiodenwordenveroorzaakt doorongusntigeuitwendige omstandighedeninderuimste zindeswoords:lagetemperaturen,eendoorweektebodem endeaanwezigheid vanparasitaire schimmels die onderdezeomstandighedenjuistoptimalelevensvoorwaardenvinden.
Koude tolerantie isindezestrekeneeneigenschapwaarmedede
maiscultuurstaat ofvalt.Hetisbekenddat ermaistypenbestaan
die tolerant zijntenopzichtevandezeuitwendige omstandigheden.
Deze optesporen,envooral ooknategaanofzijtijdenshet
jeugdstadium (2ekritieke periode)ongehinderd doorgroeienzijn
dehoofddoelen.
Werkwijze.Deongunstigeuitwendige omstandighedenwordeninhetlaboraïörïumgeïmmiteerd doordezadenbijlage temperatuur (+7-,.+.10 C)
bloot testellenaanmet ziektekiemenbesmette aarde*Tolerantie
inhet tweedestadiumwordtinhotveldbestudeerd.Getrachtwordt
correlaties tevinden tussen "cold test"engedraginhetveld
tijdenshet tweede stadium.
Projectno, 66. Oudnoi" 32.
WerkplanJ955.
Leider:DrP.P.Ferwerda.
Titel :Beproevingvan Singlecrosses enexperimentele dubbelemaishybribriden opverschillende standplaatsen.
Plaats:Proefveld WolfhezeenProefboerderijHoosterhofnabijSwalmen
(Nd.Limburg).
Probleemstelling enPerspectief.Hetvrijsterkgespecialiseerde moderne
mâîsinâtërîaaî"sïêïï""spêcî?iekeeisenaanbodemenklimaat.Hetis
daaromvanbelangbijhet opbouwenvandubbelehybridenineenzo
vroegmogelijk stadium defactor "Localegeschiktheid"inbeschouwing
tenemen.
Werkwijze,Nieuwmateriaal (Double crosses enookprominente singleof
"
ïErëe-waycrosses)zalwordenbeproefd opstandplaatsenwelke qua
klimaat enbodemtypeuiteenlopen.Aangezienhet zwaartepunt der
toetsinghier teWageningenligt,d.w.z.ophooggelegenzandgrond
inhetmiddendeslands,ishetgewenst dergelijkelocale toetstuinen
aanteleggenindezuidelijkeprovincies (i.e.Limburg).
Projectno.101.
Werkplan1955.
Leider sDrF.P.Perwerda.
Adjunct:IrF.J.Dijkhuis.
Titel :Bestuderingvandeinvloedvan dezaaitijd opdevegetatieve
ontwikkelingvanmaisstammenenrassen.
Plaats :Wageningen.

-52Korteomschrijving.Denormale zaaitijdvoormaisisvanhalfApriltot
""""""""SâIî~SêI7~5ëteenoptimuminbeginMei.Het isdebedoelingnate
gaanopwelkewijze dezaaivoorhalfApril ennahalfmei deontwikkelingvandeplantenbeïnvloedt enofdezebeïnvloedingvan jaar
tot jaarvoor eenbepaalde stam (ras)dezelfdeis.
Probleemstelling enPerspectief,Voordeuitvoering vaneenkruisingspro"~gramma~is""Eet""van"BeIang"*5ebloeivan tweetekruisenstammentelatensamenvallen.Menkan trachtendit tebereiken doorspreidingvan
dezaaidataofdoorbehandelingvandeplantenvan devroegstbloeiende stammet groeiremmende stoffen«.Delaatste jarenwordtdeaandacht echtermeergericht opdedoordeAmerikanengebruikte"warmtesom",dehoeveelheid warmte,dieeenstamnodig heeftominbloei
tekomen,welkehoeveelheid specifiek endoorde jarenconstant zou
zijn.Destammetdekleinstewarmtesom wordt zoveelwarmteeenhedenlatergezaaidalshetverschil inwarmtesom tussendebeidete
kruisen stammenbedraagt.De temperaturenmetbehulpvan thermografen
ophetproefveld zelfbepaald.
half
Werkwijze.4inteeltstammenen2singlecrosseswordenvanafApriltoten
më:E~20Julimet tussenpozenvan 14dagengezaaid» Deopkomstvan
iederveldjewordtbepaald entevens debloeidatum.Bovendienwordt
alsmaatvoordevegetatieve ontwikkelingiedereweek,tebeginnen3
wekennade zaai,het aantalbladerenvan 10plantenperveldjebepaald.Deuiteindelijke lengtevandeplantenwordtgemetentijdens
debloei.
Projectno.102,
Werkplan 1955.
Leider sIrP.J,Dijkhuis.
Titel :Kwekenopresistentie tegenziektenenplagen,inhetbijzonder
stengelrot enbuilenbrand.
Plaats :Wageningen.
Korteomschrijving. Deinonsland ieder jaarsterker opdevoorgrond tre*"
5ën3ë"zïëktën"builenbrand enstengelrot dienennaderbestudeerd te.
worden.Uitkwekersoogpunt ishetvanbelangde aanwezigemaisstammenenrassensystematisch teonderzoekenophunvatbaarheid.
Probleemstelling enPerspectief. Uitpractische overwegingen zouhetpret~ïïg~zî3n~dërësïsïênTïê'vâneenmaisplant alinhetkiemplantstadium
tekunnenbepalen.Ditzalwaarschijnlijkmogelijk zijnvoorbuilenbrand.
Het isgebleken,datinjectiemeteenhypodermieneediedebeste
infectiemethode is.Er zalnognaderonderzocht dienentewordenin
welkgroeistadium dekunstmatige infectiemoetplaatsvindenomde
beste overeenstemmingmet denatuurlijkeveldinfectie teverkrijgen.
Stengelrotwordt inonslandnaarallewaarschijnlijkheid veroorzaakt
doorFusarium. Dekunstmatige infectie geschiedt ongeveer 5weken
nadebloei .Tegenderijpingwordt deaantastingbepaald aanuitwendigekenmerken,maar ooknaar aanleidingvaneeninwendige
beschouwingvandoorgesnedenstengels.
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W

£EîS£îâS-.1^55.

Leider ;DrF.P.Ferwerda.
Titel :Instandhoudenenbeoordelenvaneencollectie maïsrassen
•(populaties)teneindehet daarinaanwezige genenmateriaal te
bewaren.
Plaats :Wageningen.Zandgrond.
Probleemstelling enPerspectief.NaarvoorbeeldvandeVerenigde Staten
waarmentijdigmaatregelenheeftgenomenomdegenenschat,die
ligtbaalotenindeoude vrijbestovenrassen,instand tehouden,
zalookinNederland een"germplasmconservationcentre"wordeningericht.Hierin zullenworden opgenomeneenzogrootmogelijkaantalvrijbestovenrassenuitgeheelEuropa.Ditmateriaal zalkunnendienenalsbrond waaruit Instituten enKweekbedrijvenuitgangsmateriaal kunnenputten.
Werkwijze. Uitvele landeninEuropazijnzaadmonstersvanvrijbestoven
maïsrassen opgevraagd enverkregen.OokhetU.S.D.A. teWashington
verschafte ons zaadvaneengroot aantalmaisrassen vanuiteenlopendeherkomst.Hetmateriaal zalinvakkenvanminstens 100plantplaatsenwordenuitgeplant,opdathet ideevaneen "gemiddeldmonster"zogoedmogelijkwordtbenaderd.Voordeinstandhouding zal
inhullingenbestuivingmet deha,ndworden toegepast,daarbijzorgdragendevanelkras eenruimaantalkolventebestuivenmeteen
stuifmeelmengselafkomstigvaneenzogrootmogelijk aantalindividuenuitdatzelfderas.
Het zalnietmogelijk enooknietnodigzijnallerassenelkjaar
uit teplantenenopdebovenbeschreven wijzete "sibben".Indienvan
elkraseenvoldoend groteportie zaadineenkoelcelwordtopgeslagen zalditstellignietvakerdaneensindedrie totvijfjaar
behoeven tewordenvernieuwd.
Plaats :DorskampenWageningseBerg.
Benodigd personeel.Dehiervoorbeschrevenprojectennos100,65, 66
101, 102 en 103» allenbehorende tothetHoofdprojectMaisveredeling wordenuitgevoerd doorDrF.P.Ferwerda, (I.V.P.)IrF.J.Dijkhuis,W,Stevens,G.Heemstra (i.V.P.)W.Bouter,A.Ruysch (i.V.P.)
Mej. I.J.Heinsius (i.V.P.)enMej.L.C.Rotteveel (i.V.P.).
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Projectno.67.Oudno.53»
Werkplan_2255»
Leider ÎDr F.P.Ferwerda.
Titel $ Roggeveredelingnetbehulpvanfamilieselectie enpaarsgewijze
kruising.
Plaats «Wageningen zandgrond.
ProbleemstellingenPerspectief,Hoeweldezemethodenreedsminofmeer
— — > Tïvêröu3ërd"~zï3n~ïs~£ëï"öggeenszins gezegddat zijalsafgedaan
moetenwordenbeschouwd.Hetfeit datmet dezemethode meermalen
familiesv/ordenverkregenwelkehetstandaardras Petkusnietalleeninproductie,maar ookinandereopzichtenvoorbijstreven
wijst eropdatzijtochnogweldegelijk aandachtverdient.Dikwijls ondervindtmenteleurstellingenwanneermenfamilies ,zoals
hierbovenbedoeld tracht tevermeerderen;devoorspronggaatdan
vaakverloren.Menzoektnunaarwegenomdeze teruggang tevermijden.
Werkwijze,Demetbehulpvandezemethodeverkregenfamilieswelke inde
""oriënterendebeproevingietsbeloofdenworden epgrotere schaal
nagetoetst invergelijkingsproevenmet een voldoende grootaantal
herhalingen.Voorts zalwordennagegaanwaardeoorzaakligtvanhet
teruglopen derfamiliesbijvermeerdering engetracht eenremedie
daartegen tevinden tevinden.
Promeutno.68.Oudno.34«
Leider t DrF.P.Ferwerda.

ÏSï££lEL12:î5»
Titel :Rogge.Beproeving vanmoderneveredelingsmethoden ,zoals
massale proefkruising,polycrossen "recurrent selection".
Plaats :Wagëningën~zanSgfön37
~
~
"
Probleemstelling enPerspectief.Bovengenoemdemethoden zijninzekeren
zïn"gêïnspïréër3"döör"dë~bijdemaisveredeling gevolgdewerkwijzen.
Het aantrekkelijke isdatmende gevreesde inteeltdegeneratiebinnenperkenkanhouden.Enkelehoopgevende resultatenwerdenbijroggereedsgeboekt,doch demethodenmoetennogaanzienlijk worden
omgevormd om ertenvolleprofijtvan tekunnentrekken.
Werkwijze. Klonenwordenaanmassale proefkruisingof aan topcrossing
"""* onderworpen,dochtegelijkertijdwordt eendeelder plantendoor
middelvaninhulling totzelfbevruchtinggedwongen.Natoetsing
vandemassale proefkruisings-c.q."topcross"F..'s,tastmenterug
ophetinreserve opgeslagen zelfbestuivings-zaadderuitblinkers,
enwerkthiermedevoort.Bij"recurrent selection"gaatmenjuisi'
anderomtewerk,enwintvanelkeuitgekozenplant tweenakomelingschappen:deenedoorhaar tot zelfbestuivingtedwingen,deandere
doorhaaruit tekruisenopeenreproduceerbare tester .Hoeweldeze

î
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methodebijrogge,wegens deuitgesproken zelfinoompati"biliteitvan
ditgewas,moeilijker isuit tevoerendanbijvoorbeeld bijmais
schuilendaarintoch zulkeaantrekkelijkeperspectieven dathet
demoeite loontdevorigjaarreedsopbescheiden schaalingezette
selectiecyclus tevervolgen,

?E2^£Ï_-2* 2°£I
Werkplan_l955.
Leider sDrF.P.Ferwerda.
Titel sHetkwekenvanroggerassenwelke, alsvoedergraangebruikt,
geen ingewandsbezwaren ("branderigheid"e.d.)bi^veeveroorza»
ken.
Plaats :Wageningen.
Probleeastelling_enPerspectief.Roggeheeft alsvoedergraan eenslechte
rêpuïâHê~wêgëns"Eë:E""vêrôôrzakenvanz.g. "branderigheid".Wathet
precies inderogge isdatdeze "branderigheid"veroorzaakt,is
nietbekend.Verschillende specialisten ophetgebiedvangraanonderzoek enveevoedingsleerdieikraadpleegdekondenmijnietinlichten,enookindevakliteratuurwasoverditonderwerpniets
tevinden.
Dooreigenexperiment zaldusallereerstmoetenwordennagegaanwaar
de oorzaak ligt,alvorensmenhetkwekenvanrassen,vrijvanbovengenoemdehinderlijk eigenschap,,terhandkannemen.
Werkwijze.Onlangsempirischewegtevindenwdt-hetbranderigheidver""öorzakende agensis enwaarhet zetelt, zoumenvoederproevenmoetennemenmetrogge afkomstigvanindividuele planten.Dit zouzijn
teverwezenlijkenindienmengebruikmaaktevan materiaal dathier
dichtbijstaatnamelijkklonenofinteeltstammen..Verder zoumen
moetenbeschikken overeenproefdier ,waarvanbekend isdathetde
"branderigheids-symptomen"gemakkelijkkrijgt enzokleinisdat
hetmetgeringehoeveelhedenvoedsel genoegenneemt.Hetopèporen
van zulkeenproefdiarligtopdewegvan veevoedings-specialisten
endierphysiologen.Zaadafkomstigvanklonen ofinteeltstammenkan
doorI.V.L./S.V.P.wordengeproduceerd..Eensamenwerking tussen
specialistenopbovengenoemdeterreineaisdoorbemiddelingvanhet
COCOBRO tot standgekomen..
Eendergelijkprojectkanlange tijd inbeslagnemenmaarhetis
ookheelwelmogelijk dat eengelukkigtoevalonshetgewenstemateriaal spoediginhandenspeelt.
Projectno.T19. (nieuw proieöt).
Werkglan1955«
Leider_:Dr F.P.Ferwerda.
Titel :Het samenbrengen ,bestuderen,eninstandhoudenvaneen
collectie landrassen.
Probleemstelling enPerspectief.Roggelandrassen stervenmeerenmeerui*
ën~Hêt~ïs"râa3sâam~3m*"-"voordatzijgeheelverdwenen zijn-tezór-
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Doorde "Landrassencor..:-.'.sie"wordeneenachttal oudeNederlandse
landrassen zoveelmogeli• inhunoorspronkelijk milieuinstand
gehouden.Inverschillende anderelanden,metnamede Oosteuropesche
endeBalkanlandenwordenthansnoglandrassenverbouwdmaarde
tijd isookdaarnietmeerverre,datdeze zullenwordenverdrongen
doorgeselecteerd materiaal.Het zal stelligdemoeitelonente
trachtenwatvanditmateriaal tebemachtigen enhethier instand
. tehouden.Toegegevenwordtdathet milieuwaarinmenzehierte
landebrengt eenanderisdaninhunlandvanoorsprong,maarer
isgeenanderekeuze;ófmenmoetditbezwaaropdekooptoenemen
ófhetmateriaalverlorenlatengaan.
Werkwijze.Landrassen inisolatie.vermeerderen.Doorhet zaad droogen
Bïj~lage temperatuur opteslaanzalvermoedelijkkunnenwordenvolstaanmetvernieuwing eensindevijf jaar.Door telkenjareeen
deelvandecollectie opeenobéervatieveld uit tezaaienheeftmen
degelegenheid derassen tebestuderen endekarakteristieke eigenschappendaarvanvast teleggen.
Benodigd personeel.Dehiervoorbeschrevenprojecten deno's67,68,
TÖ5~ën_:fï5~7~allenbehorende tothetHoofdproject Roggeveredeling,
wordenuitgevoerd doordeaelfdepersonen alsgenoemd onderhet
Hoofdproject Mais.
* vanditmateriaal instandwordtgehouden ,teneindelateruitde
daarin
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Projectno.105.
Werkplan1955.
Leiders :DrG.Bremer enMevr.DrD.Bremer-Reinders.
Titel

:Veredelingvantetraploïde rogge enhethiermedeverbandhoudend cytologisch onderzoek.

Plaats ÎInstituutvoorVeredelingvanLandbouwgewassen,terreinenopde
Wageningse Berg,Bornse Steeg enDijkgraaf.
Probleemstelling.
Hetbelangrijksteprobleem bijtetraploïde roggeis.verhogingvan
dekorrelzetting.
Tetraploide roggewerd aanhetInstituutvoorhet eerstverkregen
in 1947ui"fcmixoploïd materiaalvanPetkuserrogge,datin194-6
doorcolchicinebehandeling ontstaanwas.Doorsterke geslachtelijkevermeerderingvandeeerste tetraploïde roggeplanten,gepaard
gaandmet eenstrenge selectie,vooral opzaadzetting enzaadkwaliteit enbovendiendoorlatere colchicinebehandelingenvan Petkuser
rogge entalrijke andereroggerassen,iseenzeeruitgebreid tetraploïdroggemateriaalverkregen,datreedsverbeterde korrelzetting
vertoont endatnudienstdoetvoorverdereveredeling,
Opbrengstproevenvan tetraploïde rogge,aanhet Instituut uit
Petkuser rogge ontstaan,gaventotnogtoeopbrengsten tezien,
diegelijk ofietshogerlagendandievandiploïderogge.Hoewel
hetblijkt dat tetraploïde rogge eenduidelijkhoger eiwitgehalte
bezitdandiploïderogge endelangerevezelvanhet strovantetraploïde roggeookbijdepapierfabricagevanvoordeel zalzijn,
ishet toch zekerdattetraploïde rogge alslandbouwgewas pasingang zalvindenwanneerdeoogstendievandiploïde rogge duidelijk
overtreffen.DitisookinZwedenenDuitsland,waar tetraploïde
roggereedsalslandbouwgewas isuitgegeven, nognietinvoldoende
matehetgeval.Inverband hiermede ishetvanbelang tevermelden
dat deNederlandse tetraploïde roggevanhetInstituut in 1955ft»1954
int#:coe,y;en.Y-doorhet I.V.R.0.ondernomen,gelijke opbrengsten gaf
met deDuitseTetraroggen enietshogere dande ZweedseDubbelstalrag.
Indienhetmogelijk isdefertiliteitvantetraploïde rogge,de
dorrelzetting dus,zoveel teverhogen dat dezeovereenstemtmetdie
vandiploiderogge,danzalhiermede de tetraploide roggeinproductieduidelijk overtreffen.
Dit-iswellicht tebereikendoorintensieve selectie opfertiliteit
binnenhet tetraploïde ras,Voorhet eerstzalhiervoorin1954
deze selectiebegeleid worden dooreenuitgebreid cytologischonderzoek vandereductiedeling bijeengroot aantal tetraploïde roggeplanten.Hetisnamelijk gebleken,datergroteverschillenbestaaninderegelmaatvandeze deling.Daarnaastwordt gestreefd
naargroterefertiliteit doorkruisingvanverschillende tetraploïde
rassenonderling.

-57Andere objectenwaarin in1955voortgewerkt zalwordenzijn:
1.Tetraploldkoolzaad.In1955zijnmeerderekoolzaadrassennet
colchicinebehandeld.Uit zaadvaneengrootaantalmixoploïd©
planten,hieruit ontstaan, .-•.>.';••. Worden langs cytologische
wegtetraploïdengeïsoleerd»
.•dieverderonderlinggekruist engeselecteerdmoetenworden.
2.Hetonderzoek endeselectievan tetraploïdekarwijzalin1955
voortgezetv/orden.
3.Inverbandmet onderzoekingen aanmaisvanDrPerwerdazal Langs
cytologische weggezochtwordennaarmonoploidemaisplanten.
4.Het cytologisch onderzoek aanTriticale zalwordenvoorgezet.
Hierbijgaathet o.a.omcytologisch onderzoekvanrecente
kruisingsproducten doorDrFerwerdaenIrDijkhuisverkregen
uitkruisingvantarwe enrogge.
5.Cytologisch onderzoek zalverricht wordenaandoorDrPerwerda
enIrDijkhuisverkregen soortsbastaarden tussenTriticumsoor-ten.
Hetgaathierbijomdecytologischevaststellingvannieuwe
amphydiploïde tarwevormen.
Benodigdpersoneel.
Mt'Sööfdpröject Cytologisch onderzoekwordtuitgevoerd doorDr
G.Bremer (i.V.P.,Mevr.Di?Iw,Bremer-Reinders (T.N.O.),R.Smeenge
(I.V.P.),R.A.Kleter (S.V.P.),W.H.
fi.
vanHolland (T.N.O.),G.W.
Ruysch (I.V.P.),Mej.J.H.Willemsen (I.V.P.),enMej.G-.J.Seves
(I.V.P.).
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Projectno.69»Oudno.57»
Werkglan_1955.
Leider sIr H.T.Wiersema.
Titel ;VeredelingvanVezelvlas.
Plaats :TerreinI.V.P.Nude,S.V.P.enI.V.P.Born&as-teeg»Pro£«Broekema
hoeveMarknesse enkasS.V.P..
ProbleemstellingenPerspectief.Webeschikkeninonsland overeenaanîaï'ûltsïëîcêndê'vîasrâsiën,waarvan sommige totveroveronzegrenzenverbouwd worden.Qphetpuntvanresistentie tegenziektenlaten
demeeste echterwel ietstewensenover.Hethoofddoelvande
vezelvlasveredeling zaldaarom opvoeringvanderesistentie tegen
debelangrijkste ziekten metbehoudevandeoverigegunstigeeigenschappen alsopbrengst aanzaadenstro,vezelgehalte envezelkwaliteitdienentezijn. Totdebelangrijkstevlasziektenkunnenge«rekendworden:roest,brand,verbruinen endoedeharrel» Voornadere
bijzonderhedenwordtverwezennaardeafzonderlijkeprojecten.
Doorkruising enterugkruising zalgetracht wordenom'rassente
kwekenwelke eenhogematevanresistentiebezitten tegendegenoemde ziekten.Opresistentiegeselecteerdefamilies en lijnen
zullengedistribueerdwordenonderde aangeslotenNederlandse
Vlaskwekers.
Werkwijze.Hetkruisingswerkgeschiedt zowelophe+vçld alsindekas.
In~dekas ishetmogelijk om2generaties perjaartekweken.De
selectie opkwaliteit zalhoofdzakelijkindeN.O.Polderuitgevoerd
worden,terwijl deselectie opziekteresistentieinWageningengeschiedt.
Projectno._70.Oudno.57Werkplan1955.
Leider :IrH.T.Wiersema.
Titel ÎHetselecterenvanvoorroestomvatbarefamiliesen_llj>aan
uitkruisingspopulatiesvanvezelvlas.
Plaats :TerreinI.V.P.enS.V.P. opdeBornsesteegenkasS.V.P.Nude 66»
ProbleemstellingenPerspectief.Vlasroestkaninonslandtotdebelangrïjîcste~vlâsziëktên""gêrêkêndworden.Hoewelinvochtige zomersde
aantastingsomsvrijhevigkanzijn,isdezegewoonlijk toch niet
zogroot datvaneenbelangrijke opbrengstvermindering gesproken
kanworden.Degrote schade diedeze ziekteveroorzaaktbestaat
voornamelijkuitoenzeersterkeverminderingvandevezelkwaliteit.
Opdeplaatsenwa.rdewintersparenvandeschimmelopdestengels
wordengevormd,hetz.g.n.zwartstip,wordenn.1.devezelbundels
inmeerofminder sterkemate aangetast,zodatbijdeverwerking
vanhet strovlas totlinthiergemakkelijkbreuk optreedt.Datvan
zulklin$g»en1eklaegarengesponnen3caa«ordenisbegrijpelijk.

-59$aar debestrijding van deze ziekte met chemischemiddelen opgrot©
schaalnietuitvoerbaar is,ishet kwekenvanresistente rassen de
aangewezen bestrijdingsmethode.Veredelings technisch levert dit
probleem geen grote moeilijkheden op,daar de resistentie nogal
op eenvoudige wijze vererft en erbinnenhet wereld vlasrassensortiment verschillende onvatbare rassen voorkomen, zodat het inkruisen van de factor onvatbaarheid in ons rassensortiment
zeer goed teverwezenlijken is. Het somsplotseling optreden van
nieuwe physiologische rassenvan de vlasroest,waardoor voordien
onvatbare selecties envlasrassen wel aangetast kunnen worden,
vormt een probleem,waarvoor dekweker inde toekomst zeker wel
eens gesteld kan worden.
Het is daarom gewenst omvoor het infcruisenvan de eigenschap
onvatbaarheid zoveelmogelijk verschillende onvatbare ouderrassen
te gebruiken daarmen dan de grootste kans heeft dat een aantal
hiervan afstammende selecties of rassen ook door zo'nnieuw physiologisch ras van de roest niet aangetast wordt.
Werkwijze. 33ete toetsen kruisingspopulaties,families (d»w*z. afstamme"
Tingenvan éénF ? *F,
plant)lijnen enrassen worden uitgezaaid
in een roesttuin.Hierin zijn develdjes omgeven met enkele rijen
van een voor roest zeervatbaar ras.Deze rijen worden kunstmatig
geïnoculeerd met roest hetzij door bespuiting met een spore suspensie,hetzij door bestuiving met droge sporen, of erworden in deze
rijen in de-kas opgekweekte met roest geïnoculeerde planten geplaatst.
Uit deze rijenkan dan de roest zich over het gehele veld verspreiden
waardoor selectie opvatbaarheid mogelijk wordt.
De voor de inoculatie benodigde sporen derverschillende physiologische
rassen worden in de kas opvlasplanten gekweekt.
Project no._J1. Oud no.57.
Werkplan_1955.
Leider :T TTm,*,.
IrH.T,Wierserna.
Titel :Het selecteren van voorvlasbrand resistentie families en lianen
uit kruisingspopulaties vanvezelvlas.
Plaats :Kas S.V.P.,,..: " :.•^ .'.V :~ •-• •.:' " \~''"," '^*Ä*.T
;,,,,:„...-, .
Probleemstelling en Perspectief.Vlasbrand is een echte bodemziekte. Op
5ë""vëïë~mët~5ëzë zxëktë~£ësmettegronden is devlasverbouw zeer
riskant, daar bij sterke aantasting het gewas omgeploegd ofvroegtijdig afgemaaid moet worden.De verwekker (s)van deze ziekte,
vermoedelijk hoofdzakelijk de in de grond voorkomende schimmel
Pythium megalacanthum de Bary, tast dewortels der jonge vlasplanten
aan,met als gevolg vergeling en ten slotte verbruining en*àfstervenvanhet gewas. Deze bodemziekte komthoofdzakelijkvoor op
onze lichte kleigronden dus juist op de beste vlasgronden.
Daar sterilisatie van degrond,hetzij door stomen,hetzijmetbehulp van chemische middelen op grote schaal niet in aanmerking komt
is het kweken van tegen deze ziekte resistente rassen het meest
doeltreffende bestrijdingsmiddel.
Werkwijze.Naast het verbouwen van de te toetsen rassen en selecties op
natuurlijke besmette velden in de provincies Groningen of Friesland
zal getracht worden om een geschikte laboratorium methode voor het
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£ï2i22î_22;-.î2'0udno* 57.
Werkplan_1955.
Leider ÎIrH.T.Wiersema,
Titel :Hetselecterenvanvoordodeharreiresistentefamiliesen
lianenuitkruisingspopulatiesvanvezelvlas.
Plaats :TerreinI.V.P.enS.V.P,Bomsesteeg,Proefveld indeNude
Probleemstelling enPerspectief. Dodeharreiwordtveroorzaakt doorde
""icEïmmiI"îscôcîiyïa~ïïnîcôIa.Debesmettinggeschiedt zowelvanuit
het zaadalsuit degrond.Zowel jonge alsoudereplantenworden
aangetastmet alsgevolg,dodeplanten inhetgewas.Daardevezels
vandeze dodeharrelssterk zijnaangetastgevenzegrotemoeilijkhedenbijdeverwerkingvanhet strovlas totlint.Daarzaaizaad
ontsmetting alleenniet afdoende is,ishetwenselijk omresistentie
ofvoordezeziekteweinigvatbare rassentekweken.Hoewel totdusvernog geen onvatbare rassenzijnaangetroffenvallenertochgrote
verschilleninvatbaarheid tussendeverschillende vlasrassente
constateren.
Werkwijze.Dooreenherhaalde bespuitingkortnadeopkomstentijdensde
"""" bïöëivanhet opeenspeciaaldodeharreiproefveldverbouwdeveredelingsmateriaalmet eenspore suspensievanverschillende isolaties
vandeschimmel zalgetrachtworden omeensterke aantasting teverkrijgenomverschillende invatbaarheid tekunnen vaststellen.
Projectno.75« Oudno.57«
Werkplan..1955«
Leider *IrH.T.Wiersema.
Titel

»Hetselecterenvanvoorverbruiningweinigvatbarefamilies en
lijnenuitkruisingspopulaties vanvezelvlas.

Plaats_:TerreinI.V.P.enS.V.P. opdeBornsesteeg enterreinI.V.P.
indeNude.
Probleemstelling enPerspectief.Verbruineniseenziektewelke insommige
~~~~~~3arën7~v3öraï~xn~hët~Süïdënvanonslandhetvlas insterkematekan
aantasten.De ziekte treedtgewoonlijknadebloeiop.Eerstziet
menhier endaarbruingekleurde koppenoptreden,laterverspreidzich
echterdeaantastingoverhetgeheleveld.De stengelsbeginnenvanaf
de topaftesterven.Daar zulkedodeplanten zeermoeilijk teroten
zijnkandeeconomische schadewelke deze ziekteveroorzaakt zeer
grootzijn.Daargeeneffectievebestrijdingsmiddelenbekend zijn
dient getracht tev/ordenomresistente ofmindervatbarerassente
kweken.
Werkwijze. Het selecterenvanresistente ofmindervatbareplantenlijnen
in'ïamiliesbijhetoptredenvandeziekteophetproefveld.Door
bespuitingvanbesmettingsstrokenvaneenzeervatbaarrasmeteen

-61spore..suspensie vandeschimmel zalgetracht-worden-o».hetin
sterkemate optredenvandeziektete"bevorderen,
"'""*
Projectno.74«.Oudno .57»
Werkplan 1955.
Leider îIrH.T.Wiersema.
Titel :Het selecteren opzelfverdraagzaamheidbijvezelvlas.
Plaats :TerreinI.V.P.Nude.
Probleemstelling enPerspectief.Daar elkjaaruitzaaienvanvlasophet
zëïïdë~pröe?vëïd3ë7~ëin"zögenaamd eeuwigvlasproefveld, zalnagegaan
wordenwelke rassen oflijnenhetmeest zelfverdraagzaam zijn.Door
decontinueverbouwvanvlas diversevlasparasietenplaats.Opdeze
wijze is selectie opalgemeneresistentie tegendeze schadelijke
parasietenmogelijk.
Projectno.75.Oudno.58.
Werkplan_1955.
Leider :IrH.T.Wiersema.
Titel :Olievlasveredeling.
Plaats '.TerreinI.V.P.Nude,I.V.P.enS.V.P.,BornsesteegenkasI.V.P.
Probleemstelling enPerspectief.Olievlas isvoor onsland eennieuwgewas.
Dë~töt~hëdën~virböüwdë~rassenzijnallevanbuitenlandseorigine.
Daardezerassenaangepast zijn aanhetklimaat endebodemvanhet
landwaar zegekweekt zijn,moethetmogelijk zijndooreigenveredelingrassen tewinnenwelkebeterpassenbijonsklimaat,onzebodem
enonze cultuurmethodes.Omdat eroverdecultuur inonslandnog
betrekkelijk weinig ervaring isopgedaandientnogvastgesteld te
wordenwelkplanttypevooronslandhetmeestgeschiktis.Naast
eenhoge zaadopbrengst,eenhoogoliegehalte eneengoedeoliekwaliteit (hoogjoodadditie getal)zalvermoedelijk gestreefd dienente
wordennaarhetverkrijgenvaneenmiddenvroeg totmiddenlaatras
datgelijkmatig afrijpt,dusgeendoorgroeivertoont,entochmethet
oogopongunstigweer tijdens debloeitijd eenniettekortebloeiperiodeheeft.Verderkangenoemdv/ordeneenstrolengtevan ongeveer
60 cm,methet oogopeengoede grondbedekking eengoedevertakking
eninverbandmethetmachinaal oogstenniet telaagzittende zaadbollen.
Wat resistentie tegenziektenbetreft dientindeeersteplaatsop
roestgelet teworden.Resistentie tegenbrand iswaarschijnlijk
nietvereist daardeze ziekteniet opdegrondenwaar olievlas resistentie tegenpasmogekweekt tewordendaardezegevreesde ziekte
inmiddelsreeds inonslandis geconstateerd.
Werkwijzen. Dezekomenvrijwel overeenmetdievandevezelvlasveredeling.Kruisingen tussendediverse rassenwordenindekasenophet
velduitgevoerd.Deverkregen jongepopulatieswordeneerstoproest
resistentie getoetst (zieroest projectvezelvlas).De aangehouden
resistente familieswordengeselecteerd optype,opbrengst,oliegehalte enoliekwaliteit (joodaddetlegetal).Voordebepalingvandezelaatste twee eigenschappenwordtdehulpingeroepenvandechemische afdelingvande S.V.P,.

»62B e n o d i | £ e J i u l p . B e . M « ^ o a r . b e ^ c l ^ » ? e t t p r o j e c t e n n o ' s 69, 70, 71>
j ? 7 ^ 7 3 , lA> e n 75 a l l e n "behorende t o t het Hoofdi>ro.ie e t V l a g r e r e d e l i n g
worden uitgevoerd door I r H.T,WLes»emei,_A.A»Jongnians en Me^^K^Zayistra.
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Projectno.106.
Werkplan1955»
Leider :St.W.Duursma.
Titel :Koolzaadveredeling.
Plaats_s TerreinI.V.P.Nude,S.V.P.
Probleemstelling enPerspectief. Koolzaad is eengewas,datperiodiek
vangroteBetekenisis,~nï.wanneerimportvangoedkope tropische
vettenmoeilijk ofonmogelijk is.Omdeboernietvandeteeltvan
koolzaad tedoenvervreemdenishetvanbelangdezeteeltaantrekkelijker temaken.Hiertoe kandeveredelingeenbijdrage leveren.
Deinonslandverbouwde rassenbezittenverschillende onvolkomenheden,dievoorhetgrootste deelvaninvloed zijnopdeoogatzekerheid (wintervastheid,zaaduitval,Alternaria-aantasting),Bijhet
strevendezegeheelofgedeeltelijk tedoenverdwijnen zulleneen
goedekwaliteit enkwantiteitvandeoogstnietuithetoogmogen
wordenverloren.Het isgewenst tekomentot eennoglaat tezaaien,
wintervast envroegrijprasmetstevig,hoogvertakt stro,datgeen
ofT/einiglast ondervindtvanAltornariaaantastingenweinigzaadverlies geeftbijde oogst.Hoewel selectie inderichtingvangeringe aantasting doorsnuitkever englanskevermoeilijk is,dient
ookhiernaargestreefd teworden.
Werkwijze.Teronderlingevergelijkingworden rassen entypenvanverschillendeherkomstverzameld.Doorhetmakenvankruisingenwordtgepoogd
degunstige eigenschappenvanderassenbijeentebrengen.Voorts
wordtpositievemassa-selectie toegepast.
Terverhogingvandevariatie inhetbeschikbare uitgangsmateriaal
wordtkoolzaadkunstmatiggemaaktdoorverdubbelingvanhet aantal
chromosomen percelmetbehulpvancolchicine bijdekruisingsproductenverkregenuitkruisingentussen9- en10chromosomigeBrassica's
Degevoeligheid voorAlternaria-aantasting endeverschillen tussen
derassenopditpuntwordennagegaandooropzettelijke besmetting
met deschimmel.Indiengunstige typenwordengevondenzullendeze
voorverdereveredelingkunnenwordengebruikt.
Erwordtgetract zomertypen tevindenineenaantalrassenwinterkoolzaadvanFranseherkomst.
Onderzocht wordt inhoeverrebijkoolzaad zelfbevruchtingplaats
vindt.
Benodigdehulp.DitHoofdproject Koolzaadveredelingwordtuitgevoerd door
StTWlDuürsmaenvacature.
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Projectno.122.
Leider sJ.Dros.
Titel :Blauwmaanzaadveredeling.
Plaats :TerreinenI.V.P.enProf.BroekenaHoeve,
Probleemstelling enPerspectief.Vande zijdederexporteurskwamenklachtën'bïnnëndaï^'Inkwâïïïëitènopbrengstvanditgewasdelaatste
jarenisachteruitgegaanmetalsgevolgexportmoeilijkheden.
Mede opaandringenvanhetbetrokkenBedrijfsschapwerdbeslotende
verdelingterhand tenemen.
Bijdezeveredeling zouspeciaalgeletmoetenwordenopdekwaliteit
n.1.donkerblauwe kleurengrotekorrel.Verderresistentie tegen
valsemeeldauw enverdorringsziekteentenslotteproductie.
Werkwijze.Erzalwordenvoortgebouwd ophetbijhetI.V.P.aanwezige
materiaal,bestaandeuitkruisingspopulatieé enreeds afgezonderde
stammen.Zowel ophetI.V.P.alsindeN.O.P.zullenproefvelden
metdeze stammenindrievoudworden aangelegd.
Aanvulling vandecollectiemetbuitenlandsmateriaal zalplaats»
vindenendenodige nieuwe kruisingen zullenjsórdén/uitgevoerd.
Eenenander zalplaatsvinden onderdeauspiciënensteunvande
StichtingOliehoudende ZadenenverderinsamenwerkingmetI.P.O.,
C.I.L.O.enI.L.R..
Benodigdehulp.ErzalgebruikwordengemaaktvanhulpkrachtenvanS.V.P.

ën~ï7v7P7.
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LijstvanprojeatenStichtingvoorPlantenveredeling1954»
HoofdprojectNo,

Bladz

c 1

Leider
IrG.A.Thijn

Opkweken 1ej.aaail.aardappeleninkassen.
***

2

2

Opkweken 1ej.zaail.aardappelenop 'tveld.

3

3

Opkwekenouderejaars zaail.
op 'tveld.

4

4

Zaadwinning aardappeleninkassenenop 'tveld.

5

4

;6

IrG.A.Thijnen
DrH.J.Toxopeue

Selectie opchemsamenstelling
hijaardappelen.

DrH.J.Toxopeus

Hethijeenbrengenvanaardap*
pelbasismateriaaluitMexico
enZuid-Amerika.
HetkwekenvanPhytophthora
resistente aardappelenmetbehulpvan Sol.Demissum.

!7
ƒ82
Aardappel-

Verkorte titel

\

veredeling

82a
:; 8 3

7

Veredelingopinoculatie-resi^tentie tegenPhytophthorabij
aardappelen.

7

VeredelingopresistentietegenColoradokeverbijaardappelen.
Wratziekteonderzoeki.v.m.veredelingaardappelen.

8

Wratziekteonderzoek (physio G)
i.v.D.veredelingaardappelen.

8

Onderzoek erfelijkheidvroegrijpheid bijaardappelen.

'>••84
I

Onderzoek div.eigenschappen
byvanSol.Dem.enAndigenum
afgeleidehybriden

'85

Kwekenopresistentietegen
Pseudomonas Solanaceaum(slijmziekte )bijaardappelen.

107
108

10

13

11

14

11

IrH.T.Y/iersema

Onderzoek erfelijkheidconsumptiekwaliteit aardappelen.
Zaadwinning aardappeleninkas
enop 'tveld.
Veredeling opresistentietegenX-virusbijaardappelen

:-«&*

No.

Hoofdproject

Bladz. !Leider

IVeredelingopresistentie tegen
! Y-virusbijaardappelen.

"15

12

16

12

76

13

77

13

Omderzoekerfelijkheidv,d.resistentie tegenaardappelmoeheidbijAndigenumklonen*c*p»
c. 1685,1692enPotozi7.

78

14

Onderzoeknaardeaardenwi$aevandè-aardkppelóoèhetdxe-*
aistentieinS.andigmuo. ..

79

14

Onderzoeknaardeaardvande
aardappelmoeheidresistentiein
dubieusresistenteATplanten.

«0

15

Onderzoeknaarhetvoorkomen
van aardappelmoeheidresistentie inandereknolvormende
Solanaceae.

81

16

Hetkwekenvangeniti..rs,die
resistent zijntegenaardappelmoeheid.

I24

17

1

;IrH.T.Wiersema

Verkorte titel

jVeredeling opresistentietegenbladrolvirusbijaardappelen

iIrC-.A.Huijsman

<

Aardappelveredeling

;IrE.Lamberts

;Veredelingopresistentietegenaardappelmoeheidmetals
; basisS.andigenurac.p.o,1673

Voederwikkeveredeling.

I

!

Voederluplnenetc.

Grassen-en
Klaververe- '
deling.

25

17

Voederlupineveredeling.

26

18

Serradellaveredeling,

28

18

Stoppelknollenveredeling.

29

19

Instandhoudinglandrassen.

30

20

33

20 !

Hetkwekenvanhybrideraygras.

34

21

Toetsingvanvorstresistentie
indevriescelbijgrassenen
klavers.

36

22

Veredelingvanrodeklaver.-

37
38

23

Veredelingvanwitteklaver.

24

Hetkwekenvanpolyploïde rassenbijgrassenenklavers.

:DrP,Wit

VeredelingvanEngelsRaygras.

-67Hoofdproject No.
/

Bladz.! Leider

109

25 |DrF.Wit.

110

26 j

Verkorte titel
*

Deveredelingvanbeemdlangbloem.•

©rassen-en
Klaververedeling.

Voederbietenverede--•-****o•

Deveredelingvanrietzwenkgras.
Veredelingsonderzoek bijtimothee.

40

26 ;IrG.E.v.Dijk

41

27 !

Veredelingsonderzoek bijkropaar.

111

27 |

Onderzoeknaardemogelijkheid
vaneenlonendeteeltvanhete*
rosiszaadbijtimothee.

112

28

Toetsingvantimotheefamilies.

115

29 |

Hetkwekenvan zeerzachte
kropaar.

114

50 \

Deveredelingvankweekdravik
(Bromus inermis).

42

50 !IrJ»Dijkstra

Kwekenvanrodeklaverpopulatiesdieresistent zijntegen
hetstengelaaltje.

85

52 ;

Kwekenvanrodeklaverpopula»«
ties,dieresistent zijntegen
klaverkanker.

44

55

86

55 |

ZaadwinningVanC\Peragis
bieten.

87
88

54 \

Moederbietenproef.

54 !

Cytologisch onderzoekC en
C.bieten.

89

35 \

47

55 !

Cytologisch onderzoekC-en
CLbieten.
Kruising tetraploïde suikerenvoederbieten«

55

56 !

Cytologischecontrôletetraploïdmateriaal.

90

56 ;

Kruisingvantetraploïdeen
diploïdevoederbieten.

91

56 ;

Kruisingvantetraploïde en
diploïdevoederbieten.

92

57 ;

Kruising (tetrapl.suikerb, x
tetrapl.voederbiet)xtetrapl.
Peragis.

\IrD.Kloen

Zaadwinningvantetraploïde
bieten.

-66Verkorte titel

Hoofdproject No.; Bladz.•: Leider
37 |IrD.Kloen

94

38 |

Opbrengstproevendiversefamilies.

95

38 I

Onderzoekvan tetraploïde
moederbieten.

96

39 ;

Cytologisch onderzoekvan
tetraploïdemoederbieten.

97

39 \

Zaaitijdenproefvan tetraploïde
endiploïdebieten.

115

40 I

Schieterresistentie tetraploïde
bietenrassen.

116

40 ;

Vaststellenpercentage triploïdenintetraploïde endiploïde.

tf7

40 \

Uitvoerenkruisingen inisolatiekassen.

118

41 ;

Kruisingvantetraploïde suiker-envoederbieten diegekruistwordenmetdiploïde
Peragisbieten.

42 !IrG.Cleij

Veredeling optolerantietegenVergelingsziektebijvoederbieten.

Voederbie- \
tenveredeling.

Kruising tetrapl.biet x ge.: kleurde diploïde biet.

93 ;

<

98

99

Vergelingsziekteveredeling.

120

4 2

;

Onderzoeknaardewijzewaarop
detolerantie tegenvergelïngsziektebijsuikerbietenvererf
t.

!

43 |

Debepalingvandeopbrengstdepressie doordevergelingsziektebijenkelevoeder-en
suikerbietenrassen.

!

121 ! 43 |

\

>»
/

56
Tarwe-,
gerst-,en

<

45 ;IrG.Dantuma

Debepalingvandeopbrengstdepressie doordevergelingsziektevanreeds enigszins
tolerantmateriaal.

Resistentieonderzoek t.a.v*
roestenmeeldauwbijderassencollectiesvantarween
gerst.

/

57 • 46 !

;

58 • 46 j

;

XIclVt?-Tvö
XG*•

deling.

Resistentieonderzoek t.a.v.
stuifbrandbijtarwe engerst.
Hetmakenvanpopulatiesvan
tarwe,gerstenhaver.

-69Bladz,

Leider

Verkorte titel

59

48

IrG.Dantuma

Hetvernauwenvanpopulaties
bijgranen.

100

50

DrF.P.Ferwerda

Veredelingsmethoden afwijkend
vanhet traditionele schema.

65

50

IrF.Dijkhuis

Bestuderingvandekoudetolerantievanverschillendemaisstammenenrassen.

66

51

101

51

DrF.P.Ferwerda
en
IrF.J,Dijkhuis

Bestuderingvandeinvloedvan
dezaaitijd opdevegetatieve
ontwikkelingvanmaisstammen
enrassen.

102

52

IrF.J.Dijkhuis

Kwekenopresistentie tegen
ziekten enplagen,inhetbijzonderstengelrot enbuilenbrand.

103

55

Dr F.P.Ferwerda

Hetinstandhouden enbeoordelenvaneencollectiemaisrassen. (pop).

67

54

Dr F.P.Ferwerda

Roggeveredelingmetbehulpvan
fam.selectieenpaarsgewijze
kruising.

68

54

104

55

119

55

105

56

EoofdprojectNo.
Tarwe-,
gerst-,en
haververedeling.

Maisveredeling.

Roggeveredeliug.

Cytologisch•
onderzoek.

Beproevingvan singlecrosses
enexprimenteledubbelehybridenopverschillende standplaatsen

Beproevingvanmoderneveredelingsmethoden enmassaleproefkruisingen "recurrent selection".
Hetkwekenvanroggerassen,
welke,alsvoedergraangebruikt,
geenbrandrigheidveroorzaken.
Het samenbrengen,bestuderen
eninstandhoudenvaneen
collectie landrassen.
DrG.Bremeren
Mevr.DrD.Bremer-Reinders

Veredelingvantetraplöïde
rogge enhethiermeeverband
houdend cytologisch onderzoek.

,?0Hoofdproject No.
' 69

Vlasveredeling.

,

Koolzaadveredeling.
Blauwmaanzaadverededeling.

BIadz.

58

Leider
!IrH.T.Wiersema

Verkortetitel.
:Veredelingvanvezelvlas.
jEet selecterenvanvoorroest
onvatbarevlasfamilies en lijnenuitkruisingspopulaties.

70

58

71

59

Hetselecterenvanvoorvlasbrandresistente families en
lijnenuit kruisingspopulaties
vanvezelvlas.

72

60

Het selecterenvanvoordode
harreiresistentefamilies en
lijnenuit kruisingspopulaties
vanvezelvlas.

73

60

Hetselecterenvanvoorverbruiningweinigvatbare familiesen
lijnenuit kruisingspopulaties
vanvezelvlas.

74

61

Het selecterenopzelfverdraagzaamheidvanvezelvlas.

75

61

Olievlasveredeling.

106

63

St.¥,Duursma

Koolzaadveredeling.

122:

64

J.Dros.

Blauwmaanzaadveredeling.

