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Hetwerkplan1957onderscheidt zichbetrekkelijk weinigvandatvan 1956. •
Depolyploidieveredelingvansuiker-envoederbietenkwamin1956voor onder
denummers 125,126en127.
Hetwerdnumogelijkgeacht deomschrijving aanduidelijkheidtedoenwinnen
doorhet onderéénnummer tebrengen.
Derhalvekomtdezeveredeling thansalleenonderhetnummer133voor.
Verderwerdenalsnieuwe projecten opgenomen ondernummer:
128

Hetkwekenenhet onderzoek opresistentie tegenschurftbij
aardappelen.

129

Onderzoeknaarhetvoorkomenvanbiotypenvanhet aardappelcystenaaltje,welke zichopderesistente rassen,afgeleid vanC.P.C.1673
sterkkunnenvermeerderen.

130

Kruisingenmet enkelebotanische bietensoorten terverkrijging van
eenverhoogde tolerantie tegendevergelingsziekte.

131

Gebruikvanmanlijke steriliteit bijdebietenveredeling.

132

Hetselecterenvanfamilies enlijnenopstevigheid gecombineerd
met eenhoogvezelgehalte engoedevezelkwaliteit.

-1Hoofdgroject;Aardappelveredeling.
Projectno.1.Oudno.7en28.

?ï£kp^an_195?.
Leiders Ir.G.A.Thijn
TitelsHetopkwekenvaneerstejaarszaailingeninkassen.
Korte omschrijving* Inde3grotekassenkunnenbijeenmaligevullingmet
-,
p^$ïên~+"*o'07C00plantenwordengeborgen.Dooruitbuitingvandekasruimte isdit aantal teverdubbelen;ermoetdantweemaalwordengezaaid,watnaargeblekenis,met succesisuit tevoeren.
Plaats:KassenN.O.P.
Probleemstelling enPerspectief.Doorvooropkweek inkassenishetmogelijk
gêzönd7~ïêtl~gêiêlëcïêêr3"virusvrijuitgangsmateriaal tekrijgenvoor
eigen gebruikenvoor afgifte aankwekers.Ergroeit eenvroegerontwikkeld enbetertebeoordelengewasuit.Hetblijkt datdebelangstellingvan dezijdevandekwekers dooropvoeringvandekwaliteit
derklonen,doorinkruisingvanresistentie-enopbrengstfactoren,
steedsblijft toenemen.
Werkwijze.De zaaigeschiedt intweekerenindewarmekweekkaswaarook
Phytophthorainoculatiewordt toegepast.Zaaitijdeneind januarien
eindmei-juni.Ongeveereenmaand nadeuitzaaivolgt overbrenging
naardepottenindegrotekassen.
Dezekassenwordengeregelduitgerookt tegenluizenenandere
insecten.De oogstvalt ongeveer4maandennade zaaiendeaante
houdenvoorjaars-enzomerkasklonenworden inde poterbewaarplaats
enindekoelkast opgeborgen.
Voorgesteld wordt opnamevanProjectno.lb.
Projectno.la.
?Ë£k£lan_1957.
Leider^Ir.G.A.Thijn
TitelsHet opkwekenvaneerstejaarszaailingeninbakken.
Korte omschrijving.In2bakkenmet totaal160éénruiterswordenmidden
âprïïên""mïddenaugustus jonge zaailingen inpottengeplaatst.De
plantenwordenresp.eind junieneind oktobergeoogst envande
aanhoudingswaardigeklonenverzameld.
PlaatssBakkenbijkassencomplexN.O.P.
Probleemstelling enPerspectief.De opkweekvan-virusvrijeklonenvolgens
prô3ëcï~I~vôI3oëï"gôë3T"Sêtisechterookmogelijk endoorvrijwel
allekwekers gemakkelijkuit tevoeren,gezondeklonenondereenruiters tekweken.Deplantenblijven terplaatse indepotten
staan,groeienvóórennadebladluizenperiode opondernatuurlijkeromstandigheden danbijopgroei indeveelal zeerwarme
kassen,temeerdaarnahalfmeiresp.halfaugustusderamenkunnen
wordenverwijderd.Voorlopig onderzoekwees aluit,dathetaanhoudingspercentage inhetnajaarhogerligtdaninhetvoorjaar
t.g.v.daglengte invloed.

-2Eenschifting opPhytophthora-resistentie vindt indenazomer zonder
kunstmatige inoculatie plaats.De ervaringleerde,datdevoorjaarsteelthetminstriskant is.
Werkwijze.Erwordtmet tweezaaitijdengewerkt:halfmaart eneindjuli}
ïn'Eetlaatste gevaluitsluitend met zaadmetgenenvoor
Phytophthora-resistentie.¥arond eenmaand kunnendezaailingenin
de10cm.potten,dieevenals indekassenvlaknaastelkaarworden
geplaatst.Daarinblijvenzetotderooitijd.Als zeflinkaangewbrteld zijnwordthetglasverwijderd engroeiendeplanten"natuurlijk"opindepotten.Debeoordeling enaanhoudingvindenopdegewonewijzeplaats.
?£222£Î-20,§i^ ^ no.7en28.
Werkglan1957.
Leider:Ir.G.A.Thijn
Titel:Het opkwekenvaneerstejaarszaailingenophetveld,Se££22i---iî
ëinïïng£îônën~vân~Eêt~vôôrgâân3ê"3aâr7"
Korte omsohrijving.Ditproject sluitaanbijprojectno.1enomvathet
üxïpö$ën~van~klonen,zoalsdiehetvoorgaande jaarvolgens project
1 zijnverkregen.
Dezewerkwijze istebeschouwen alseendoordeS.V.P.uitgewerkte
modernemethodevaneerstejaarszaailingen-opkweek.
Plaats:Kassenen+1hagrondboerderijN.O.P.
Probleemstelling enPerspectief.Slechtsnagroei indevolle grondis
êên~rë3iIï3Eê~Bëöör3êIïng~vanzaailingenmogelijk endezebeoordelingkan,i.v.m.mogelijkevirusbesmetting doorluizen,ookdannog
slechtswordenverricht aaneenonvollediguitgegroeid gewas.Gestreefdmoetwordennaareenvroege ontwikkeling eneengebruikvan
groteklonen.
Werkwijze. +_35*000klonenwordeninapril op70x 37cm.gepootenin
"jüïï-augustusbeoordeeld engeoogst,nadat+10julihetgewas
werd doodgespoten.Doormet zeerveelkruisingen tewerkenwordt
het inzicht indewaarde dercombinaties zeerverdiept.
-ï2^££Î_noi5» Oudno.7en28.

Leider:Ir.G.A.Thijn
Titel:Verbouwvanouderejaarszaailingen.
Korte omschrijving.Onderditprojectvallendetweede enouderejaars~zââïlîngên7~5ienader ophunwaarde alsgebruikras ofalsgéniteur
moetenwordenonderzocht.
Plaats^BoerderijN.O.P.
Probleemstelling enPerspectief.Devolgens project 2als eerstejaars
"~âangëEôu5ën~zaaïïïngën""5ïëneninvolgende jarennaderteworden
onderzocht ophundeugdenengebreken,waarbijgeletdient teworden
opopbrengsten,gehaltes,ziekteresistentiesenz.

-3Velezullenreedsvroegtijdig,als zijndewaardeloos,kunnenworden
opgeruimd,dochenkele zullengeniteurswaardekunnenvertonen of
wellicht ookdirectepraktijkwaarde.
Werkwijze» Detweedejaarswordeninrijtjesvan6knollenuitgezet.Op
"""
virusziektenwordtvroeg enstrenggeselecteerd envan3stammen
wordtvroegtijdighetloofverwijderd.Bijhetrooienwordenhij
aanhoudenvandezestammendeknollenopgeborgen,vandeniet loofgetrokkenplantenmonsters genomenvoorvoorlopigwratziekteonderzoek.Blijktvatbaarheid danvolgt opruiming tenzijaanhoudingals
géniteurwenselijkwordtgeacht.Van dederdejaars worden zomogelijk18knollenuitgezetwaarvan dehelftvroegwordtgerooid.De
beoordelinggeschiedt grondiger envergelijkingvindt plaatsmet
praktijkrassen.Devierde enoudere jaarswordengeplaatst naastde
rassenvanhetI.V.R.O.-observatieveld enalsdezerassenbeoordeeld;
bovendienwordt eengedeelte ziektevrijvermeerderd.
Elders opdeboerderijvindtdezeziektevrijevermeerderingplaats,
terwijlenkeleknollennaarOostwold wordengezonden,voorveldonderzoek opwratziekte.
Hetverdere onderzoek geschiedtvolgens dewerkwijze zoalsdiedoor
deCommissie terbevorderingvanhetkweken enhet onderzoekvan
nieuwe aardappelrassen (C.O.A.)isvastgesteld.

Werkplan1957.
Leiders Ir.G.A.Thijn
Titels Zaadwinning tevelde enindekruisingskas.
Korte omschrijving.Deze zaadwinning isnodigvoor eigenbedrijf envoor
âîgïftë"âân~îcwekers.Met talvanrassenengéniteurswordtvoordit
doelgewerkt.
Plaats;Inhetvrijeveld envooral indekruisingskas N.O.P.
Probleemstelling enPerspectief.MeerenmeerwordtuitgeziennaarvoortpIantïngsmâïëriââï~ïn~dê'"vormvan zaad ofklonenmet resistenties
tegendiversevirus-,schimmel- endierlijke aantastingen.Metbehulpvandehuidige géniteurs enrassenmoetgetrachtwordenbetere
rassenengéniteurs tewinnen.Daarop toevalligemutatiesnietkon
wordengebouwdmoetdooruitzaaiwordengetrachtvooruit tekomen.
Dit impliceert eenintensiefkruisingswerk eneeneven intensief
onderzoekvandeverkregen resultaten.Steedsmeerwordennieuwe
géniteursofrasseninhetkruisingswerkbetrokken.Devraagnaar
zaadvankwekerszijde issterkstijgend.
Werkwijze.Dooruitplant vanmeerdanhonderd géniteursbuiteneninde
~£li~wordtgetrachtdegewenstekruisingenuit tevoeren.Ookuitblinkersvanproject 5wordenalskruisingsoudersgebruikt.
Slechtebloeierswordendoorentingop tomatenofuitplantingop
stenentotredelijke ofgoedebloeiers gemaakt,watdekruisingsmogelijkhedenaanzienlijkvergroot.
Ditkruisingswerkmoet opvrijkorte termijnwordenuitgevoerd,
waarbijdeY/eersomstandighedenmee oftegenkunnenwerken.Bijde
zaadoogstuit debessenwordtmet succes eenvleesmolentjegebruikt;ookwordendebessenwelfijngestampt.

-4-

Werkplan_1957.
Leiders^Ir.G.A.ThijnenDr.H.J.Toxopeus
Titels Selectie opchemische samenstellingvandeaardappelen.
Korte omschrijving,,Door onderzoekvaneengroot aantalnakomelingenvan
5xvêrië~krûïsingscombinatieswordtgetrachtvormentevindendie
uitblinken inzetmeel,ofeiwitgehalte,zetmeelkwaliteit enwellicht
nogandereopzichten.
Plaatsj;BedrijfN.O.P.,LaboratoriateGroningen,WageningenenN.O.P.
Probleemstelling enPerspectief.Opkg.-opbrengst issteeds sterkgeselec"ïêêr3|vëëï~mïn5ër~systëmatischechteropdediversegehaltes.Geblekenisechterdooreigen enbuitenlands onderzoek,datmededoor
gebruikmakingvan "wildbloed"diverse gehaltes zullenkunnenworden
opgevoerd.Dit onderzoekkanwordenvoortgezetaaneigenenvan
anderekwekers ontvangenmateriaal,indeN.O.P.uit tepotentussen
bekende standaardrassenenaanhetproefstationvoorAardappelverwerking teGroningen,delaboratoriavanI.V.P.enS.V.P.te
Wageningen enH.O.P.uit tevoeren.
Werkwijze»Deobjectenworden zomogelijk inherhalingenuitgepoot in
rïjënvan12stammen.De oogstwordtgewogenenonderzocht opzetmeel,eiwit e.d.Tevens bestaat demogelijkheid deoogst openkele
anderefactorenteonderzoekenendegegevens vanvoorgaande jaren
tecontroleren ofaantevullen.Elders ophetbedrijfvindtziektevrijevermeerdering plaats,vooreventueel naderonderzoek inhet
volgende jaar.

-5Projectno,13.Oud no.8.
Werkglan_1957.
Leiders Ir.H.T.Wiersema
Titels Kruisingswerk opgrote schaal"bijdeaardappel.
Plaats:KasS.V.P.Nude,terreinS.V.P.Bornsesteeg enLeersum.
Probleemstelling enPerspectief.Voordeverkrijgingvanzaad t.b.v.de
ôpkwëêE~vân"ëêrstê3âârs~kîoontjesvooreigenveredelingswerkzijn
jaarlijks zeergrotehoeveelheden zaadnodig.Hiervoorwordenelk
jaareengrootaantal aarda^peltloemenkruisbestoven.
Bijhetmakenderkruisingenwordt speciaal gelet opresistentie
tegenvirusziekten.
Werkwijze.Terbevorderingvandebloei envruchtzettingwordende
iïëcht-bloeiendegéniteursgeëntoptomaatals onderstam,ofgeplant opeensteenteneinde degevormdeknollengemakkelijkte
kunnenwegnemen.Debelangrijkste géniteursworden periodiekuitgeplant omeenzolangmogelijkkruisingsseizoenteverkrijgen.
Project no.14.

Leider;Ir.H.T.Wiersema
Titel:Hetkwekenenhet onderzoek opresistentie tegenn£*_X-virus_bij

Plaats:KasS.V.P.Nude,Prof.BroekemaHoeve,N.O.P.
Probleemstelling enPerspectief.X-viruszieke aardappelplantengevenniet
"âIIêën~êën"Iagërê~ôpBrêngstdangezonde,maar tevensverschaft deze
ziekte depootgoedtelers grotemoeilijkhedendaarde zieke planten
ophetoogvaaknietvangezonde teonderkennen zijn.Doorstamselectie gecombineerd met serologisch onderzoek trachtmennu
X-virus vrijpootgoed teverkrijgen.Aldeze schade enmoeiten
zoudenvoorkomenkunnenworden alsmendebeschikkinghad overrassenwelkenietdoorziekte aangetastworden.Hetkwekenvanzulke
rassenisveredelingstechnisch gelukkigniet eenvandemoeilijkste
problemen,daarerbinnenhetwereld rassensortiment onvatbare en
veldresistente rassenvoorkomenendaardeerfelijkheid vandeze
twee eigenschappen resp.di- enmonogeen is.Ookinhetwilde
aardappelsortiment wordendeze eigenschappen aangetroffen.
Werkwijze.DaardevoorhetX-virus onvatbare enveldresistente (overgevoelige)rassenhoofdzakelijkwitvlezig zijn,wordendezegekruistmet onzegeelvlezige aardappelrassen.
Devatbaarheidsbepalingbijdeselectie optotale onvatbaarheid
geschiedt doorde jonge,eenmaligeverspeende zaailingen tebespuitenmet sapvanX-zieke aardappels oftabak,gemengdmet
carborundum poeder.Hiervoor wordt eenzeersterknecrose gevende
X-stam gebruikt.Demetnecrose reagerende planten zijnvatbaar
enwordenopgeruimd.
Voordebepalingvanovergevoeligheid ofveldresistentie wordt
eenzeer zwakkeX-stam gebruikt« Ongeveereenmaandnadeinoculatiewordendezaailingenserologisch onderzocht.Het onderzoek
derouderejaarszaailingengeschiedt ofdoorstengelenting ofdoor
knolenting.

-6Projectno,15.
Werkplan1957.
Leiders Ir.H.T.Wiersema
Titel:Hetkwekenenhetonderzoek opresistentie tegenhetY-yirus

Eï3""5ë~aar3SppëI7
Probleemstelling enPerspectief.HetY-virus isvoordeaardappel éénvan
3ê~gêvâârIî3Sitë~vîrên7"*Bêziektekan zowelmetsapalsmetbladluizenwordenovergebracht.
Ziekeplantengeveneensterkverminderde opbrengst.Daaronvatbaarheid ofovergevoeligheid nietbinnenhetgewone aardappelsortiment
wordtaangetroffen,dientvoordeveredeling teruggegrepen teworden
ophetwilde aardappelsortiment. Zowelbuitenlands als eigenonderzoekheeft aangetoond datresistentie vooralwordt aangetroffenin
degroepderLongipedicellata.Doorherhaalde terugkruising gecombineerd met onderzoek opresistentie zalgetrachtwordenomonvatbaarheid ofovergevoeligheid indegewone aardappel intekruisen.
Werkwijze.Het onderzoek oponvatbaarheid geschiedt opdezelfdewijzeals
bxjHhetX-virus,nl.doorinwrijvingmetsapvanzieke planten
waarnadegexnoculeerde plantenongeveereenmaand laterserologisch
onderzochtworden.
Projectno.16.
Werkplan1957.
Leiders Ir.H.T,Wiersema
Titel;Hetkwekenenhetonderzoek opresistentie tegenbladrolbijde

âarîâppëïT
Plaats:TerreinS.V.P.Dijkgraaf.
Probleemstelling enPerspectief.Bladrol isinonslanddebelangrijkste
viruszïëKI~van~dê~âardappel.Het zouvangrootbelang zijnalswij
debeschikkinghaddenoverweinigvatbarerassen.Helaas ishet
kwekenvanzulkerassenniet eenvoudig.Onvatbaarheid istot dusver,zowelbijdegewone aardappel alsbijdewilde aardappelsoorten
nogniet aangetroffen.Welvallen erverschillen invatbaarheidte
constateren,maardaarvoorhetverkrijgenvaneenhogematevan
resistentie eengunstige combinatievanvelegenen noodzakelijk
schijntte zijn,wordeneronderdevele onderzochte zaailingen
slechts enkeleweinigvatbare aangetroffen.
Doorkruisingvan zulkeweinigvatbare géniteursdientgetrachtte
wordenomderesistentie op tevoeren.Hierbijzalniet alleen
gewerktwordenmetrassenofzaailingenvandegewone aardappel•
maarookmetgéniteursvanSolanumAndigenumenvanterugkruisingen
vanSolanum demissumenanderewilde soortenmetdegewoneaardappeldaarinditbloedvermoedelijkwel andereresistentie genen
zullenvoorkomen als indegewoneaardappel.
Werkwijze.Debepalingvandevatbaarheid derzaailingenvoorbladrolis
moeilijk,tijdrovend envraagtveelwerk.Debesmetting geschiedt
ondernatuurlijke omstandigheden.De teonderzoekenrassenen
zaailingenwordenuitgeplant tussenrijenbladrolzieke aardappelplantenophetvrijeveld.

"*

-7De"besmettinggeschiedtvanhieruit doorbladluizen.Aangenomendat
debesmettingskansenvoorelkderonderzochte zaailingenenrassen
gelijk is,ishet percentage derplantenvan elke zaailingofras
dat ziekwordt eenmaatvoordevatbaarheid.Het onderzoekdient
verschillende jaren tegeschieden.Eindelijkblijvenermaarenkele
vandevele overdienoggezond zijn.
Projectno,128.
Werkplan1957.
Leiders Ir.H.T.Wiersema
TitelÎHetkwekenenhetonderzoek opresistentie tegenschurftbij
âarSâppëTenT
Plaats^KasS.V.P.,Nude.
Probleemstelling enPerspectief.Hoewel schurftniet eenvandebelangrijkste âar5appêïzîëEtên~is,iszeinverbandmetdebeperkteafzetmogelijkhedenvanaangetaste partijentochvanvrijaanzienlijke economische betekenis.Opgrondenwaarveelschurftoptreedt
isdeaardappelteler sterkbeperkt indekeuzevande teverbouwen
rassen.Vele landenstaandeimportvandoor schurft aangetast
pootgoed niet toe.Numen ookinonslandmet deverkoopvangewasseneninpapierenvensterzakkenofplasticzakkenverpakte
consumptie-aardappelenisbegonnen endaardoormeerophetuiterlijkvandeknollengaat lettenishet schürftprobleemweermeer
inhet centrumvandebelangstellingkomen testaan.
Daarbodemontsmettingniet economischuitvoerbaar isblijft alleen
hetkwekenopresistentie alsbestebestrijdingsmethodevoordeze
ziekte over.Tot dusverre ontbrak echternog steeds eengoede
kunstmatige inoculatiemethode.Numeninmiddels eengeschikte
toetsingsmethode indeV.S.A.heeft ontwikkeld kanditvraagstuk
metmeerkans opsucces aangepaktworden.
Werkwijze»DaarvanStreptomyces scabies,deverwekkervandeaardappelscnurft,vele physiologische rasseninonslandvoorkomen,worden
vanschurftige knollenvandiverse rassen,afkomstigvanzoveel
mogelijkpercelenuithetgeheleland,eengroot aantal isolaties
vandeschimmelverricht,waarnadeze isolaties ophunvirulatie
t.o.v.verschillende aardappelrassenwordengetoetst.Devirulenstestammenmeteenbreed spectrumwordenvoorhetverkrijgenvan
het inoculum gebezigd.Als zodanigwordtmet sporensuspensies
bevochtigdeverniculite gebruikt.Hierinworden dejongeeerstejaars zaailingenindekas opgekweekt.Bijdeoogstderkloontjes
kunnendandevatbarevan denietvatbare afgezonderdworden.

-8Algemene opmerkingen.Dehierondervolgende projectenbehorendetothet
ËöS^dpröjëctl'Aardappelveredelingwordengeleid doorDr.H.J.Toxopeus,
dieverbondenïs~aan~hëï~ïnstïtüütvoorVeredelingvanLandbouwgewassen.
,,
Aanhem zijntoegevoegd;Ir,CA.Huijsman (S.V.P.), Ir.B.Maris
(I.V.P.)enIr.HJH^Schnië5ëjrs~{î7v7P7~ôpM.S.A.fondiênJT
TehunnerbescHîîckïng~staan~5~2iiàdelbareenlagerekrachten.Hiervan
zijnvanhet I.V.P.endeS.V.P.resp.3en6.Ir.Huijsmanverzorgt
de onderzoekingen eninverband metdeveredeling opresistentie
tegenaardappelmoeheid (project 76-8I). Ir.Marisverricht onderzoek
inverbandmet resistentie tegendephysio's DenGvandewratziekte enoverde erfelijkheid van derijpingstijd (project 82a,83
en84)? Ir.Schniedersmaakt eenstudievandebetekenisvande
variabiliteit binnendewilde soort Solanum demissumtenbehoeve
vandeveredelingvandeaardappel (project85)7"
Project no,6.Oudno.21.
Werkplan1957.
LeidersDr.H.J.Toxopeus
Titel:Aanvullen,aanhouden enbestuderenvandein1955bijeengebrachte
vêrzâmêïîng~gêîcwëëktê~aar3appêïën~ûït"Pêrû
Argentin!jL
Plaatst Wageningen
Probleemstelling enPerspectief.Voorde doelstellingenvanhetveredelingswër£~ïs~hët~nö55zakëïT3k~alsuitgangspunt debeschikking tehebben
overeenzogrootmogelijke rijkdom aanvormen,teneinde dekansenop
hetvindenvanextreemgunstiguitgangsmateriaal zogrootmogelijk
temaken.Velegewenste eigenschappenwordenbinnendesoortSolanum
tuberosumnietgevonden ofwel devariatie daarvanbinnendezesoort
ïs~bëpërkt« Daaromwordtveelmoeite gedaanwilde engekweekte,niet
totdesoort Solanum tuberosumbehorende,uit de oorsprongsgebieden,
Mexico endeAndës-rëpübïïêkënteverkrijgen.
Werkwijze^.Voor 1955werd getrachtvanandere collecties materiaal te
"verkrijgen,terwijl tevenspogingenwerdengedaaninZuid-Amerika
telatenverzamelen.Infebruari enmaart1955bezocht
Dr.H.J.Toxopeus Peruenhijslaagde erinmethulpvanhet Peruaanse
MinisterievanLandbouw eengroot aantalmonstersuitPeruen
Bolivia teverkrijgen,zodat tesamenmethetdoorProf.H.Brücher
voorrekeningvande S.V.P. inNoord Argentiniëverzamelde materiaal
eencollectie vanbijna1000monstersvangekweekte aardappelsoorten
envariëteitenisbijeengebracht.Deverzameling zalopallerlei
eigenschappenmoetenwordenbestudeerd.Voor deze studies zalomte
beginnen invele gevalleneerst eenbepaalde hoeveelheid plantmateriaalmoetenwordengekv^eekt (zieToxopeus,Collecting
cultivated potatoes inSouthAmericaforpotatobreeding,Euphytica
5,1956*97-100).
Daardemeerderheidvan dezenummerswat deknolvorming betreft
uitgesprokenkortedagplanten zijn,wordt getracht doorkortedag
behandelingvoldoende knollenvoorallerlei onderzoekingen teverkrijgen.De collectie wordt daartoeineenwarenhuis opgekweekt,
gedeeltelijk ondereendaglengtevan10uren.
Project no.7. Oudno.22ietsgewijzigd.
Werkplan1957.

-9Leider:Dr.H.J.Toxopeus
?**-îl?2!L^35^en_y
anlegen Phytophthorainfestans onvatbare aardappelrassen

met bihüÏp~van~S5ïanüm~dI£ïssüiïi7
Korte omschrijvingi
ä.hétkwêEêri.vangéniteursmet zoveelmogelijkverschillende R-genen.
h.hetkwekenvanmultiplex-géniteursvoor deverschillende R-genen.
Probleemstelling enPerspectief.
a7~Bïnnën~dë~IöSrï~§öïanümtuberosumkomt algehele resistentie
nietvoorendoorkruising"binnendeze soort ishet totnutoenietgelukt
vroege enmiddenvroege rassenteverkrijgen,dieniet ernstigdoor
Phytophthorawordenaangetast.Omditdoeltoch tebereiken isdewilde
soort Solanum demissum alsbasisvooreenveredelingsprogrammagenomen.
Deze sôôrï"Bêvaï~gënën,die eenovergevoeligheid voorde schimmelveroorzaken.Totnutoe zijnervierverschillende gevonden:Rl, R2,3> ^3e n &4»
Deervaringheeft geleerd, datopdezewijzeverkregenresistent materiaal
dikwijlsdoornieuwoptredende physio'svanPhytophthorawordt aangetast.
Erisreden teveronderstellen, datdekans, datphysio's optreden,diede
nieuwe kweekproductenkunnenaantastenkleinerwordt,naarmate het aantal
verschillende R-genen,welke ditmateriaalbevat,groterwordt.
Ideaalisderhalve het genotype R1R2RJR4.Bijdeopbouwvangéniteurswordt
naarditgenotype gestreefd,opdatmetbehulp daarvanrassenmet 3of4
R-genen zullenkunnenwordengekweekt.
b.Hetpercentage zaailingen,dateenbepaald R-genbevatbedraagtbij
kruisingvan simplexmet eenras 50»Duplex-geniteurs gevenechterinzulke
kruisingen 83 fo. Hetisdusvanbelangniet alleengéniteursmetveelverschillende R-genen tekweken,maarookdoor inteelt ofdoor onderlinge
kruisingvangéniteursmultiplexmateriaal teverkrijgen. Ophet ogenblik
zijnR3R3géniteursreedsbeschikbaar.
Werkwijze.Volgtuithetvoorgaande.
Project no.82.
Werkplan1957.
Leiders Dr.E.J.Toxopeus.
Titels Veredeling opincubatie-resistentie tegenPhytophthora.
Korte omschrijving. Onderzoeknaar demogelijkheid vroege enmiddenvroege rassen
:
Eê~îcwëîcën7~dieovereenhoge graadvanincubatie-resistentie tegen
Phytophthorabeschikken.
Plaats?Wageningen.
Probleemstelling enPerspectief.De ervaring leert,dat deresistentie,die
wôr3ï~Bëpââl3~3ôôr~dê"Ë-gënenuitSolanum demissumdikwijlswordt teniet
gedaandoorhet ontstaanvannieuwePhytöphthöra-rassen (zie project Ta)«
Deresistentie zoalswijdie invele"van~ônzë~îâterassenkennen zouvoor
aldezePhytophthora-rassen gelijk zijnendat doetvermoeden,datdeze
"Incubatie"resistentie vanblijvende aard zoukunnenzijn. Onderdevele
rassenvanSolanum andigenum komenervolgensDuitse onderzoekersvoormet
eennogaanmerkelijkhogere graadvanincubatieresistentie.
Hetisvanbelangnategaanofdezeresistentie metvroegrijpheid iste
combineren.Doormiddelvankruisingvanonzevroegemet onze laterassen
schijntdatniet tegaan.Alhet onderzoek,datnodigisomtebewijzen
dat zulksnietmogelijkis,isechternognietgedaan.

-10Werkwijze.Uitwerkenvangeëigende toetsingsmethoden. Zoekenonderhetbeschikbare
andïgenummateriaalnaareenzeerhogegraadvanresistentie.Demeest
resistentevormenmetvroege rassenkruisen.Ditwerkiste combinerenmet
datvan Ir.B.Marisover deerfelijkheid vanderijpingstijd.
Project no.8. Oud no.22.
Werkplan_1957.
Leiders Dr.H.J.Toxopeus.
Titel:Veredeling opresistentie tegendeColoradokever.
Korte omschrijving.Doorvoeringvaneenveredelingsschemawaarvoor indevoorgaand'
3ârën~dë"grôndslagisgelegd.
Probleemstelling enPerspectief.De erfelijkheid vanderesistentie isinsterke
mâïë'rêcëssïëîT'Daardôôr'bestaathetveredelingsschemauit eenherhaalde
afwisselingvankruisingvanresistente géniteursmetrassenenonderlinge
kruisingvande F,plantenomindeF ?weerresistentie teverkrijgen.
Hetblijkt bijdeuitvoering vanditprogramma datweliswaar indeF_
weerresistentie wordtverkregen,maardatmende eigenschap "lange
stolonen"moeilijkkwijtraakt.Het zieternaaruit,datwijer slechts
inzullen slageneengoedresistent rasteverkrijgen,indien ditwerkveel
groterwordt opgezet dandoorhetbelangvan zulkeenresistent rasvoor
Nederland is gemotiveerd.
Doorhetuitgebreide onderzoek vanIr.H.H. Schnieders overdevariabiliteit
vanSolanum demissumisdegelegenheid gegevenmetweinig extramoeite zijn
materiaal ookopresistentie tegendecolorado-keverdoortevrerken.Eris
reeds jarengeledeninzeerbeperkt materiaalresistentie inSolanum
demissum eninenkeleDThybridengevonden, zodathetdemoeite loontde
mogelijkhedenindezerichting teexploiteren.
Projectno.82a.
Werkplan1957.
Leider: Ir.B.Maris.
Titels Onderzoekingen
inverband metresistentie tegenhet inNederlandvoorkSmëndë~pEysïö~D~van~dë~wrStzïëkïë7
Korte omschrijving. Onderzoek inverbandmethetkwekenvangéniteursmeteen
b"yzSn5ër"günstiggenotypevoor deoverervingvanderesistentie tegenhet
inNederland voorkomende physioDvandewratziekte parasiet? Synchytrium
endobioticum.
Plaats% Wageningen.
ProbleemstellingenPerspectief.Door eenanalysevandegegevens,welkebeschikBäär~IcömendoorEêï jaarlijkse onderzoeknaarderesistentie vandederde
envierdejaars zaailingenvandegezamenlijke Nederlandse kwekers,werdde
indrukverkregen,datde conclusiesvanLundenbetreffende de erfelijkheid
vanderesistentie niet geheel juistzijnT
Getracht wordt eenbeterinzicht indezematerie teverkrijgen.
Werkwijze.Verdere analysevande gegevensvandeP.D. Hetverrichtenvan
specialekruisingenvoor denadere genetische analyse endesynthesevan
byzondergunstige genotypen.

-11Projectno.83.

Leider; Ir.B.Maris.
Titels Kwekenopresistentie tegenhetnieuwe physio Cvandewratziekte.
Korte omschrijving. Onderzoekingen overhetvoorkomenvanresistentie tegen
pRysïô~u""vân"'Synchytriumennaardeerfelijkheid vandeze eigenschap.
Plaats:Wageningen.
Probleemstelling enPerspectief.Indelaatste jarentreedt inhet "Sauerland"
""'[fiiïJâllnJ'Iïëï'nïêûwê'rasG.vandewratziekte sterk op,zodat rekening
moetwordengehoudenmet demogelijkheid,datditrasinde toekomsthierte
lande zalkunnenoptreden.Ditnieuwe physio tast openkele vrijwaardeloze
rassennahetgeheleDuitse rassensortiment aan.
In1954zijnechtereenaantalwaardevolle Nederlandse rassen ineenveldproefteOlpe (Sauerland)resistentbevonden,zodatdeperspectievenvoor
hetkwekenvangoederesistente rassenbeter zijngeworden.
Werkwijze.Toetsenvanonsrassensortiment endegehele collectie van Oostwold.
35öörkruising deerfelijkheid nagaaneneenserieresistente rassenkweken.
Project no.84.

2f!:£ÎE£i2ïLi2Mi
Leiden Ir.B.Maris.
Titel:Onderzoek naardeerfelijkheid derrijpingstijd enveredelingopvroeg-

H3pKëïd7

"*

Korte omschrijving. Onderzoeknaar deerfelijkheid vanderijpingstijd ennagaan,
öï~ër~Bêpaaïde correlatiesbestaantussenvroegrijpheid enanderekenmerken
eneigenschappenvanaardappelen.
Plaats:Wageningen.
Probleemstelling enPerspectief.Vooralvankruisingenmet "vroegbloed"blijft
vâaE~ëên"ïêIangrî3k~âânïEaîdereerstejaars zaailingen sterkinontwikkeling
achter.Menduidtdergelijke slecht ontwikkelde plantjesvaakaanals
"vroege typen".Devraagdoet zichvoorinhoeverre erwerkelijkverband
bestaat tussenhetkleinblijvenvaneeneerstejaarszaailingenvroegrijpheid.Eenandere vraagis,ofdehoge graadvanresistentie tegen
Phytophthoravanverscheidene laterassente combinerenismetvroegrijpheid.Er zijn aanwijzingen,dat ervrij sterke correlatiesbestaantussen
derijpingstijd enerzijdsen deknolvormdiepte derogenenlengtevande
stolonenanderzijds.
Werkwijze.Deeerstejaars zaailingenvanaldenaar derijpingstijd mogelijke
krüTsingscombinatiesnaverbouwenenderijpingstijd ervanbeoordelen,
evenalso.a.deknolvorm,dedieptederogenendelengtevandestolonen.
DevroegeF..hybridenvanlaatxvroegofvroegxlaattoetsenophun
Phytophthoraresistentie.
Project no.85.
Werkplan1956.

-12Leiders Ir.H.H.Schnieders.
Titel;Onderzoeknaar devariabiliteit vanSolanum demissum, speciaalinverband

mét5ê~vërëdëIïng~van~lë~Sardappëï7
Plaats:Wageningen.
Probleemstelling enPerspectief. DewildeMexicaanse soortSolanum demissum isin
3êveredelingvände'äardäppelgebruikt wegens deresistêntïe-fâctôrêntegen
Phytophthorainfestans.Verschillende zaailingen,die doorherhaaldeterugkrüïslng~mêt~aardappêlrassenverkregen zijn,gevenproducties aandrogestof,
dieuitgaanbovenhetniveau,datbereikt wordtbijgewonerassenkruisingen»
Behalve deresistentie-genen zijnerwaarschijnlijknogandere waardevolle
erffactoren indeeindproducten overgegaan, zodathetdemoeite zallonende
velerassenvandezewilde soortteonderzoeken opeigenschappen,dievoorde
veredelingvanSolanumtuberosumvanbelangkunnenzijn.
Tïerkvri.jze.Bijeenbrengenvanzoveelmogelijkdemissum-varieteiten. Onderzoekvan
Sêzëvariëteitenenvankruising-zaaiseIs,verkregendoorhybridisatie met
rassenvanSolanum tuberosum opverschillende eigenschappen,welkevoorde
praktijkvan deaardappelveredelingvanbelangzijn.
Projectno.IO7.

Leiders Dr.H.J.Toxopeus.
Titels Kwekenopresistentie tegenPseudomones solanaceaum (slijmziekte).
Korte omschrijving.Hetkwekenvanrassenwelkeniet,ofslechtsingeringemate
wördërTaangëtastdoordeindetropenensubtropenvoorkomende slijmziekte.
Probleemstelling enPerspectief.De slijmziekte wasinIndonesiëvoor 1936,toen
PKyïöpKtEöra'"op:Brad7~dê~mëestschadelijke ziekte inhetaardappelgewas.Het
iszeerwelmogelijkdathet "brownrot"inde zuidelijke statenvande
U.S.A., demuxchadeiro inBrazilië endemurchainPortugalmetdeze
ziekteindentiek zijn.Ookindeze landenisdeze ziekte zeerschadelijk.
Kortvoor de oorlogwerdopdehellingenvandeBromo (ngadisarie)doormij
hetaardappelras "Wulung"gevonden,dat tegen slijmziekte resistentbleek
tezijn.Hadeoorlog zijnhiermede inNederlandkruisingengemaakteninde
F,,die inIndonesiëwerdengetoetst,bleken erzeerresistente plantenvoor
tekomen.Terugkruisingvan dezeF,met tuberosumgafweerresistentmaterias
Hetisduswelzekerdatgoederesistentë~rassën~kunnenwordengekweekt.In
de staatNorth Carolina zijndoorNielseneenaantalF,klonengetoetst en
ookdaar zijnerzeerresistente klonenondergevonden.Resistente rassen
zullenvoor degenoemde landenvanzeerveelbelangzijn.
Werkwijze.Inde afgelopenjarenisallerleimateriaal opgekweekt door kruising
"ëïTterugkruisingvan "Wulung"met aardappelrassen. Inafwachtingvan
verdere toetsingsresultaten wordtverdergeenkweekwerkmeerverricht.In
1956werdnogmateriaal inIndonesiëgetoetst,terwijlinhetbegin1957
doorhet proefstationvandeI.N.E.A.C,teKaniamaindeBelgische Congo
zalwordennagegaanofdedaaroptredende verwelkingsziekte wellichtidentiei
ismet slijmziekte.
Projectno.108.
Werkplan_1957.
Leiders Dr.H.J.Toxopeus.

-13Titel:Onderzoeknaardeerfelijkheid vanhet complexeigen^kapp^n^djat^de

cônsûmptïêïcwâIi:Eëït'"Bêpaaï!t.
Korteomschrijvingsalstitel.
Probleemstelling enPerspectief.Uitderesultaten vanhetkweekwerkblijktwel,
""
3â:l"Hëï'"zêër~môêïIï3îc"'ïs""zaailingenmet dekwaliteitvanrassenals
Eigenheimer,RodeStarenBintje teverkrijgen.Deveronderstellingisgeopperd,dat dit zouzijnveroorzaakt doorhet toenemend gebruikvanhet
"wilde"bloed.Deze suppositie kanechterniet juist zijn,wantdoorde
selectieuitrassenkruisingenheeftnogsteedsniettothetgesteldedoel
geleid.In1954zijnomstreeks 80-voorzoverhet consumptiekwaliteit
betreft -willekeurige demissum-tuberosumzaailingen aanMej.Veenbaaster
beproeving gegeven.Eenviertalvandezenummerswerd zeergoedbeoordeeld
enhet zalgeentoevalzijn,datdezezaailingenvanRode Starafstamden.
Hetisduszaak systematisch onderzoekvandeze aardteverrichtenaanspeciaalvoordit doelopgekweekte kruisingen. Ongetwijfeld zullendaarbijover
enkele jareninteressante gegevenswordenverkregenen kruisingscombinaties
kunnenwordenaangewezen,waarineenbyzonderhoogpercentage goede zaailingenvoorkomen.
Werkwijze.Opkwekenvaneengeringaantalzaailingenvanvelekruisingscombinaties,
speciaalvandie waarineengoed consumptieras isbetrokken.Heteenvoudigst*
zouzijneerstkaskloontjes tekwekenendaarvanperzaailing alleknolletjesinhetvolgende jaaruit te planten.Pernummeroogstmendanvoldoende
knollenvoor eenkookproef.
Project no.76. Oud no.18.

Leider:Ir.CA.Huijsman.
TitelsHetkweken opresistentie tegenhetaardappelcystenaaltjemetalsbasisde

rêsrsïinïïë7~vôôrîcômën3ë"ïn~Soïanum"andïgênûm C.PTcT~I575~
PlaatssWageningen.
Probleemstelling enPerspectief.Nugrotehoeveelhedenkweekmateriaalmet
a"r5appeïmöëEëïdsrësïsïëntie inhandenvandeparticuliere aardappelkwekers
gekomen zijn,kanhetveredelingswerktenbehoevevanditprojectaanzienlijkwordenbeperkt.Vangrootbelangishet daarentegen omkruisingszaad
teproduceren,waarinderesistentie tegenhetaardappelcystenaaltjegecombineerdvoorkomtmetandere waardevolle eigenschappen.Het isdaarvoorgewenstomtekunnenbeschikkenovergéniteurs,waarinderesistentie inde
duplex-combinatie aanwezigis.
Werkwijze.Jaarlijks dienteenuitvoerigkruisingsprogrammatewordenuitgevoerd.
Boorscherpgeselecteerde AT-enATT-plantenmet elkaartekruisenkanzaad
wordenverkregen,waaruit mettertijd duplex-geniteurskunnenwordengeseleoteerd.

?£2^££Î_i}2i22i0u<i n o « 1 8 »
Werkplan_1957.
Leiders Ir.C A . Huijsman.
Titelj:Onderzoeknaardewerkingvanresistente aardappelrassen alsvanggewas

vôor'Eêt'aârdâppëîcystënaaïïjëT""*

*

——.

-14Probleemstelling enPerspectief.Vande resistente klonenisbekend, dathunwortels
ëën~wörïêIsëcrëê1;~aÏ3cnëïden,datde larvenvanhet aardappelcystenaaltjeuit
de cystenlokt.Vele larvendringendewortelsvandezeplantenbinnen,doch
practischallegaandaarintengronde.Slechtseenhoogst enkelewordt volwassenenvormt eencyste,welkeveelaleennormaalte achtenaantaleieren
bevat.Hetisvanbelangnategaanwat deinvloed vandeverbouw van
resistente rassen opdeHeterodera-populatie indegrond iseninhet
byzonderofhetmogelijk isbesmette grond doorverbouwvanresistente rassen
weervrijvande ziekte temaken.
Werkwijze.Deinvloedvandeverbouwvanresistente rassen opdeHeteroderapopulatieindegrond, zaldoormiddelvanveldproevenwordenbestudeerd
(Mierenbos).
Project no.80.Oudno.20.
Werkplan1957.
Leiders Ir.C A . Huijsman.
Titels Het onderzoeknaarhetvoorkomenvanresistentie innieuwverzamelde

"

k^öïvSrmëndë~SöIanacëaë-ën~van~dë~a

êvënïüëëï

gëvöndën~vörmën~vanrësïstênïïëT
ProbleemstellingenPerspectief.Indepractijkwordt slechtsgekweekt opresistenïiê~mët"dë"naïcömëïïngscHapvan C.P.C. 1673- Debasis,waaropderesistentieteeltberust,isduswelzeer smal.Mede inverbandmetdemogelijkheid van
hetbestaanvanbiotypenvanhetaardappelcystenaaltje ishet noodzakelijk
door tegaanmethet zoekennaarnieuweresistente vormen.Speciaaldie
vormen zulleninteressant zijn,welke eenanderresistentie-mechanisme hebben
danC.P.C.I675.
Werkwijze.Alhetnieuwe materiaal,datvoorditdoelbeschikbaar is,zalop
resistentie worden onderzocht.Vanderesistente nummers zalde aard ende
erfelijkheid vanderesistentie wordennagegaan.
Project no.81.
Werkplan1957.
Leiders Ir.C.A.Huijsman.
Titels Hetkwekenvanresistente géniteursmetbehulpvandeeventueel tevinden
resistente vormen!
PlaatssWageningen.
ProbleemstellingenPerspectief.Met deeventueel tevindenresistente nummers
dïënt têWagënïngën~ëën~vëredelingsprogrammateY/ordenuitgevoerd,dat
moet leidentot debeschikbaarheidvangéniteurs.Het wordt danmogelijkom,
indiendenood aandemanzoukomen,de.practijkspoedigtevoorzienvan
kweekmateriaal,waaruitmeteenredelijke kansop succesrassenmet practijkwaarde zijnteselecteren.Hierbijwordtgedacht aandemogelijkheid,dat
inNederland biotypenvanhet aardappelcystenaaltje zoudenkunnenvoorkomen,welke zichsterkkunnenvermeerderen inderesistente nakomelingen
van C.P.C.1673.Hetmoetverdernietuitgesloten geachtworden,dat indie
nieuwe resistente vormen andere danresistentie-genen aanwezig zijn,welke
voor depractijkvangrotewaarde kunnenworden.

-15Werkwijze.Gekweekt zalwordenvolgens demethodevandeherhaalde terugkruisingen,
ïöcEinverbandmethetontbrekenvanconcrete gegevensishetnietmogelijk
indetailstetreden.
Projectno.129.
Werkplan_19571
Leiders Ir.C A . Huijsman.
Titel:Onderzoeknaarhetvoorkomenvan"biotypenvanhet aardappelcystenaaltje,_
"
wëï£ë~zïcK~öp"3i~rës!sïên!ë"rassën7~a?g^
sterk"kunnen

vermeerderen.

~

"""

Probleemstelling enPerspectief.Het isgebleken,datzulkebiotypeninderdaad
vöörkomên"ïn"5ërü7"ïe"rwï3Iookkortgeledenhetbestaanervanwerd aangetoond
inSchotland.Er zalnuonderzocht worden ofdergelijke biotypenookin
Nederlandvoorkomen.
Werkwijze.Vaneen150-talhaarden,verspreid overheelNederland, werd door
bemiddelingvan de'P.D.besmette grondbijeengebracht.Doorindezegrond
vatbare aardappelentetelenwerd debesmettingsgraad opgevoerd.Volgendjaar
zullenresistente klonenindeze grondmonsterswordenverbouwd enzaldeaantastingwordenbeoordeeld.
Benodigd personeel.Dehiervoorbeschrevenprojectenno.1,1a,2,3,4»5»6,7,8»13,14»
l57I57?S77§7§0»81,82,82a,83,84,85,107,108,128en129behorende tothet
Hoofdproject Aardappelveredelingwordenuitgevoerd doors
Ir.G.A.Thyn,Dr.H.J. Toxopeus, (i.V.P.), Ir.H.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.v.d.Scheur,H.J. Nab,G.J.v.d.Goot,Mej.E.M.Morsink,Mej.K.J, Zeylstra
(S.V.P.), Ir.B..Maris, Ir.H.H.Schnieders,Mej.G.Anbeek,R.Lodder (l.V,P.),

-16HoofdprojectsVoederlupinen etc.veredeling.
Project no.24.Oudno.4.

Leiders Dr.Ir.H.Lamberts.
Titel?Voederwikkenveredeling.
Korte omschrijving,Aanveredelingvanvoederwikkenwordt weinigaandachtbesteed,
~tërwî3î~nêt"gev;asvoorvoeder-engroenbemestingvan'waardeis;groteverschillenbinnendebestaandevormen zijnduidelijk«
PlaatssWageningen.
ProbleemstellingenPerspectief.Erdient naargestreefd tewordenomsneleen
~'
Eöge~prö3ücT!e~ään~gr3ene~massateverkrijgen;dehoge zaadprijzen dwingen
naarhet zoekenvankleinzadige typen.Uitlandrassen (zowelNederlandse
alsbuitenlandse)werdenhoopvolle typengevonden.
Werkwijze.
I7"Verschiliendeherkomstenworden alszodanigvergeleken.
2.Afzonderlijk geoogste planten,uit enkelehiervan,wordenvermeerderd
eneveneensvergeleken.
3.Nieuwe stammen wordenopgebouwd.
Project no.25. Oud no.1.
Werkplan1957;.
Leiders Dr.Ir.H.Lamberts,
Titels Voederlupineveredeling.
Korte omschrijving. Vooruitbreidingvan deteelt ishetnodig,datbetere rassen
£ëscbakSaar~îcomen.Metdeuitbreidingvandeteelt ontstaannieuweproblemen,
waardoorhetvooralvanbetekenismoetwordengeacht eenzoomvangrijk
mogelijke collectie herkomstenin standtehoudenente combineren.
PlaatssWageningen.
Isolatieveldjesverspreidt overhetland.
Proefterreinen inLimburg,Noord Brabant,Gelderland enOverijsel.
Probleemstelling enPerspectief.Uit denormaal ontwikkelde voederlupine moeteen
wérkelijkcuïtüürgëwas~vërkregenwordendooreliminatievandewilde
kenmerken.Uithet wildemateriaalmoetenzoveelmogelijkgunstige géniteurs
wordengezocht.Nieuwwildmateriaalmoetwordenaangetrokken.
Werkwijze.
I7~Ëet opsporen,verzamelen,beoordeleneninstandhoudenvantypenwaarin
éénofmeerdere gewenste kenmerken aanwezigzijn.
2.Hetmakenvankruisingscombinaties;beoordelenvandehieruit verkregen
populaties.
3.Geïsoleerdvermeerderenvangunstigetypen.
4.Aanleggenvan vergelijkingsproefvelden.
5. Laboratorium-onderzoek.

-17Projectno.26.Oudno.3.
Werkplan_1957.
Leideri Dr.Ir.H.Lamberts.
Titel: Serradellaveredeling.
Korte omschrijving» Aanditvoedergewas wordt doordemeeste kwekersgeen
_
âânSachTTësïeed, terwijltochdewaardenietonderschatmagworden.
Speciaalonderdekvrucht eninmengteelt gezaaid isSerradellaeengoed
voedergewas.
Plaats;Wageningen.
Probleemstelling enPerspectief.Hetgewas isnietvoldoende oogstzeker5grondEëdêEkïng~möët~w3rdën~nagëstreefd.Daarnaast zal ziekteresistentie
belangrijkzijn.
Werkwijze.
ï7~Het zoekennaarnieuwe gunstige typesinlandrassenenwild
materiaal.
2. Tetraploidevormen.
3.De stamselectieswordenvergeleken onderdekvrucht enalsmonoculture.
Project no.28. Oudno.37«

Werkplan_1957 i:
Leider% Dr.Ir.H.Lamberts.
Titels Stoppelknollenveredeling.
Korte omschrijving.Degrote oppervlakte (60.000-100.000ha.)stoppelknollen,
~wëîîce~ïEâns~ïnNederland jaarlijkswordt geteeld,maakthetwenselijk
om totverbetering vanhetrassensortiment tekomen.Teneindeeenzo
hoogmogelijke productie teverkrijgen,dient getracht tewordenmet
moderneveredelingsmethoden tewerken.
Plaats;Wageningen.
Probleemstelling enPerspectief.Hoewelnognieteenvolledig overzicht kan
wördëri"glgêvën"zï3ndê~völgende problemen zekervanhetgrootste
belang.
1.Heterosis:door zelfincompatibele typen (doorknopbestuivingin
stand tehouden)ishetmogelijkgeschiktuitgangsmateriaal voor
hybridentevinden.
2.Hetkwekenvantriploiden:het iswaarschijnlijkdatde triploiden
invergelijkingmethetnormale diploidemateriaal eenhogere
opbrengst leveren.
3.Hetkwekenvanmosterdolie-arme vormen.Metbehulpvannieuwe
methodenzalgezocht wordennaar typen,waarindeonaangename smaakstoffenontbreken.
4. Ziekteresistentie. Inallegenoemdegevallenzalernaargestreefd
wordendegunstige eigenschappen,watbetreft de ziekteresistentie
tebehoudenenzomogelijk teverbeteren.
5.Het zoekennaarnieuwekweekmethoden.

-18Werkwijze.
Ï7"Verzamelingvanuitgangsmateriaal, zomogelijk zaleenverzameling
van "wild"materiaalwordenaangelegd.
2.Het zoekennaargeschikte kruisings-eninhultechniek;hetvaststellenvande"bestemethodevoor colchicine-behandeling.
3.Hetuitwerkenvandemethodevanonderzoeknaarmosterdolie.
4.Hetmakenvan (zelfsteriele)inteeltlijnen,doorknoptestuiving.
5.Hetaanleggenvanproefvelden opmetknolvoetbesmette grond.
6.Hetverrichtenvan laboratorium-onderzoek.
7.Hetuitwerkenvaneeneigennieuwekweekmethode.
Project no.29. Oudno.6.
Werkplan1957.

Leider: D r . I r . H . Lamberts.
Titel:Instandhouding landrassen.
Korte omschrijving.De landrassen,welke tengevolge vanhet kwekersbesluit
Î94l~gëdêêltëlijkdreigenteverdwijnenofgemengd tewordendienenin
standtewordengehoudenomdegoede eigenschappenervantebewaren.
Plaats:Proefveldenwordenniet zelfaangelegd.Practijkpercelenen
Interprovinciale proefveldenwordenbezichtigd.
ProbleemstellingenPerspectief.Die landrassen,welke voor telerofkweker
vân~bëtëkênîs~kunnên~zï3n~ofworden,dieneninzuiverevormbewaard te
blijven.Het isdaaromnodiggeweest eenvolledige inventarisatie en
classificatie uit tevoeren (reedsdoor Ir.Derksenvrijwelvolledig
uitgevoerd).Daarnadient teinstandhoudingtewordenverzekerd.De
moeilijkheid isechter,datdezemensengeldmoeten ontvangenomde
teelt,diedikwijls lagegeldelijke opbrengstenmeebrengt,volte
kunnenhouden.Zolangeengeregeldeuitkeringnietmogelijk is,zijnde
vooruitzichten ongunstig.
Werkwijze.Bezoekaanverschillende instandhouders teneinde demogelijkheden
ën'moeilijkhedentebespreken.Daarnaast kunnennognieuwe instandhoudersvoorverschillende landrassenwordenaangewezen.
Benodigd personeel.Dehiervoorbeschrevenprojectenno.'s24,25,26,28en 29,
âïïêbehorende tothetHoofdprojectVoederlupinenetc.Veredeling,
wordenuitgevoerd door:
Dr.Ir.H.Lamberts,R.J.Heringa,Mej.H.Lans,Mej.A.A.v.d.Schoot,
M.v.d.Weg,vacature.

-19Hoofdprojects Grassen-enklaververedeling.
Project no,30. Oudno.9.
Werkplan_1957.
L e i d e r ? - D r . F . Wit.
Titels VeredelingvanEngelsraaigras^Loliumperenne_L._)
Korte omschrijving.Dit project"bevatzov/elhetonderzoekvanproblemendie
~zicE"*^I3""dê"veredelingvanEngels raaigrasvoordoen,alshetverzamelen,
selecterenentoetsenvankweekmateriaal,waarmede hethuidige Nederlandserassensortimentkanwordenverbeterd.
PlaatssBornsesteegWageningen,BoshoeveWolfhezo.
Probleemstelling enPerspectief.Engelsraaigrasisinonslandhetmeest
gëwSardëërd~wëïdëgras7~z"3welvoor"blijvendgrasland alsvoorkunstweiden.Hetvertoont echtereenneigingtotuitvriezen ofverdorren in
dewinter,tot verminderde productiviteit indevoorzomer entot roestaantasting indenazomerenherfst.Ofschoondeze tekortkomingen eigen
schijnenaande soort,wijzen oriënterende proevenerop,datde"bestaande rassennogniet deoptimale combinatiesvertegenwoordigen die binnen
de soortbereikbaar zijn.Hetrealiserenvandeze combinatieswordtbemoeilijkt doorhet onregelmatige optredenvanomstandigheden, die gunstig
zijnvoornatuurlijke selectie (strengewinters,droge zomers,roestjaren).De toepassingvanselectiemethodenwaarbijdekwekerdezefactorenmeerindehand heeft (kunstmatige selectie opvorst-,droogteenroestresistentie), zaleensnellere enmeerefficiënte veredeling
mogelijkmaken.Dooruit tegaanvaneenomvangrijk uitgangsmateriaal
en ditdeverschillende selectiezeven telatenpasseren,kanmende
meer tijdrovende enduurdere toetsingvandenakomelingschapbeperken
totklonen,diereeds zoveelmogelijkwaardevolle eigenschappeni'nzich
verenigen.
De plantenvanEngels raaigras indeNederlandse graslandenenindebe-,
staande rassen lopenintype zeer sterkuiteen.Het staatvoor deverschillende gebruikswijzennog geenszinsvast,welk typeplanthet
beste aandeeisenvoldoet.Hetkwekenvanproefselecties,die ieder
een zeerbepaald typevertegenwoordigen enwaarmede dewaardevanelk
typevoordeverschillende gebruikswijzenkanwordenvastgesteld, zal
derhalve zeernuttigzijn.
Werkwijze.Bepalingvanhet opbrengstvermogen envande levensduurvan7
prôêfselectiesvanuiteenlopend type inkleineveldjes inmonocultuur
eninmengsel.Bepalingvandelevensduur onderpractijk-omstandigheden
doornaenkele jarenvanbeweidingde samenstellingvandepopulaties
tebepalenaandehandvanmonstersbewortelde spruiten.Nakomelingschapstoetsingvooral opresistentie tegenroest entegenvirusen
vorst.
Project no.33. Oud no.16.
Werkplan1957.
Leiders Dr.F.Wit.
Titel;Hetkwekenvanhybride raaigras (ItaliaansxEngelsraaigras).

-20Korteomschrijving.Er zalwordennagegaaninhoeverre dewaardevolle eigenscSäppen"van~Italiaansraaigras (snelle ontwikkeling,vroegevoorjaarsgroei)envanEngels raaigras (langere levensduur,heterewinterhardheid)iné*é"nras zijntecombineren.
Plaats:Proefveld WolfhezeenWageningen.
Probleemstelling enPerspectief.DeklooftussenItaliaansenEngelsraaigras
ïs'SöSr'jSrënlangê'sëlêcHekunstmatigverwijd eninstandgehouden.In
Nieuw-Zeeland heeftmendoorkruisingvanbeide soorteneenminofmeer
constante tussenvorm verkregen (ShortRotationRyegrass ofHlgenoemd),
waarinverschillende voordelenvandeouders zijnverenigd.Volgensde
literatuur heeft dit grasreedsinenkele landengoede
resultatengegeven inkortdurende kunstweiden.Ineenopbrengstproefje
teWageningenbleekHlgrasineenmengselmetrodeenwitteklaverbij
zesmaalmaaienintwee jareneenhogere productie engrotere levensduur
tebezittendanItaliaansraaigras enEngelsraaigras (hooitype C.B.),
Dekouderesistentie vanhetgrasisechterniet groter dandievanonze
rassen Italiaansraaigras,zodathet alleeninzachtewinters zal
standhouden.Indewintervan1953/1954vroorhetgeheeluit.Hetverdient daaromaanbevelingnategaaninhoeverre eenbeterbijons
klimaat passend typevanhybride raaigraskanwordenverkregendoor
kruisingvanmeerwinterharde typenvanbeideouders.
Werkwijze.Vanelktype werd in1954zaadgewonnenvandemeest uitblinkende
families.Hiermede werd in1955en195&eenoriënterendetoetsingder
typeninveldjesuitgevoerd.Vande superieure F3.enF4klonenisdoor
massale proefkruising zaadgewonnenvoorgeneratieve toetsingenopbouwvanenkeleproefrassen.Nieuwe kruisingscombinaties zijngemaakt
tussendeinhunsoortmeest ?ri.nterhardeenroestresistente klonenvan
Italiaansraaigras enEngels raaigrasweidetype.Getracht zal worden
hieruit eenvrijwinterhard raaigrastype tekwekenmet zogoedmogelijke
zomergroei,dat door zijnlaat doorschietenminderhoge eisenstelt aan
de beweidingstechniek.
Project no.34. Oudno.17.
Werkplan1957.
Leider^Dr.F.Wit.
Titel:De toetsingvandevorstresistentie indevriescel.
Korte omschrijving.Uit onderzoekingenvanvoorgaande jarenisgebleken,dat
devorstresistentie,gedurende de winterbepaald aanondernatuurlijke•
omstandigheden opgekweekte engeharde plantjesvan gras-enklaverrassen,ingrote trekkenparallel looptaandegraadvanwinterhardheid
vandezerassen.Voor een zoeconomischmogelijk gebruikvandevriesinstallatie ishet echtergewenst,datdevriesproevengedurende een
grotergedeelte vanhet jaarwordengenomen.Erdient daarom teworden
nagegaaninhoeverre devorstresistentie vanmateriaal,datondergestandaardiseerde omstandighedenwordt opgekweekt engehard,correspondeertmetdievan ondernatuurlijke omstandigheden opgegroeideplanten.
Plaats:WageningenenDijkgraafsewegenLaboratorium S.V.P.
Probleemstelling enPerspectief. Vande schadeveroorzaakt doorhetuitwinïërën"vân~nïêï~wînïërHârdegrassen enklavers,isdiewelkehet
gevolgisvanstrenge enlangdurige vorstvermoedelijk debelangrijkste
enhet gemakkelijkste door selectie tevoorkomen.

-21Denatuurlijke selectiewerkthierechtertetraagentewisselvallig.
Vooreenefficiënt veredelingsprogrammaishetgewenst datelkjaarkan
wordengeselecteerd. Onderzoekingenvanvoorgaande jarenhelotenaangetoond,datdit inprincipemogelijk ismet"behulpvaneenvriescel,bij
materiaal datondernatuurlijke omstandighedenisopgekweekt engehard..
Deze vriesproeven gevenechter somsietsafwijkende resultaten,die
wellicht tendeleveroorzaakt wordendoorverschillen inweersgesteldheid.Omdezeredenenomdevriesinstallatie economischer tekunnen"benutten,ishet gewenstde correlatie tebepalentussendewinterhardheid ophetveld endekouderesistentie vandeplantjesdieondergestandaardiseerde omstandigheden zijnopgegroeid enafgehard. Isdeze
voldoendehoog,dankunnendevriesproevenvolgens eenvoorafvastgesteld
schemaonafhankelijkvandeweersgesteldheidwordengenomenenbehoeven
zijniettotenkele wintermaanden tewordenbeperkt.
Werkwijze,Bepalingvandevorstresistentie indevoor-,midden-ennawinter
~~vän"ondernatuurlijke omstandighedenenvankunstmatig geharde planten
vanenkeletientallenrassenvanEngelsraaigrasenkropaarmetverschillende gradenvanwinterhardheid.
Vergelijkingvandevorstschade indevriescelmetdeuitwinteringte
velde.Vergelijkingvandevorstresistentievanindevriesceluitgeselecteerdeplantenmetdievanongeselecteerdepopulaties.
Project no.36. Oudno.20.
Werkplan1957.
Leider:!Dr.F.Wit.
Titels Veredelingvanrodeklaver.
Korte omschrijving.Het ligtindebedoelingnategaanofeenmeerjarige
rö5ê"ïclavër~vanopgaandtypekanwordengekweekt,datnaafweidenbehoorlijkuitstoelt,voldoende winterhard envroeg invoorjaarsontwikkelingis,resistent istegenklaverkankerenklaveraaltjeseninhet
algemeengoedpast inonzetwee tot drie jarigekunstweiden.
PlaatsÎ Laboratorium S.V.P.,BoshoeveWolfheze enBornsesteeg,Wageningen.
Probleemstelling enPerspectief.InGroot BrittanniëendeScandinavische
Tandenv3rmën~mëër3arïgë~rodeklaverseenbelangrijkbestanddeelvan
de twee totdrie jarigekunstweiden.Ookinons landbestaatbehoefte
aantypendiehetbovenomschrevenideaalbenaderen.De Nederlandse
rassenvoldoen daaraan slechtstendele;zijhebbeninhet algemeengeen
langere levensduur dantwee jaren,zijnonvoldoende resistent tegen
kanker enstengelaaltjeenverdragenbeweidingmindergoed.DeBritse
typenzijnbijonsteweinigY/interhardentegevoeligvoorkanker.
Enkelehalf late enlate Scandinavische rassenzijnvrijresistent
tegenaaltjesenkanker,goedwinterhard,hebbeneenlangerelevensduur dandeNederlandse rassenmaar eentragevoorjaarsgroei.Bovendien
moet wordennagegaan,ofvandelatere typenvanrodeklaverinons
land eenlonende zaadproductie mogelijkis.
Het gestelde ideaalkanwordenbenaderd door selectie opziekteresistentie, opnagroei naperiodiek afsnijden,opv/interhardheidenlevensduurindevroege typen,vooralindeNederlandse landrassenendoor
selectie opdezelfde eigenschappenenopvroegerevoorjaarsontwikkeling
indebuitenlandse herkomsten,vooralindeScandinavische.
Mochtenbeidemethodenniettotbevredigende resultatenleiden,dan
zullendegeselecteerde plantenvanbeidegroepenmoetenv/ordengekruist,gevolgd door selectie inP2generaties.

-22Werkwijze.Hetprobleemwordt optweemanierenaangepakt.
I7""Doorselectie opziekteresistentie inhet zaailingstadium gevolgd
door selectie oplandbouwkundige eigenschappenvandevolwassen
planten (ziedeprojectenvan Ir.J.Dijkstra).
2. Doorselectie op cultuurwaarde ineengroot aantalherkomsten,
waarnauitdegeselecteerde familiesresistente plantenzullen
wordengeïsoleerd.
Uit ca.80getoetste rassenenherkomsten zijninhet derde levensjaar
dekrachtigst groeiende gezondeplantengeselecteerd envegetatief
vermeerderd zaadwerd gewonnendoormassaleproefkruising.In1955
werd eennakomelingschapstoetsing begonnen.

Werkplan1957.
Leider:Dr.F.Wit.
Titel;Deveredelingvanwitteklaver.
Korte omschrijving. InGroot Brittanniê'enDenemarkenvormt dewitte klaver
?en~vân~3ë""Eêlangrijkstegrondslagenvandekunstweidebouwenbeschikt
menoverzeergoede rassen.Ofschoonwijsindskort inonsland een
veelbelovende gekweekte cultuurklaverbezitten,ishet gewenstnate
gaan, welkemogelijkhedendeverschillende buitenlandse typenbieden
voor deveredelinginonsland.
Plaats:BoshoeveWolfheze.
Probleemstelling enPerspectief.Voorinzaaiinkunstweideniseenvroegen
prodücïïëf'kïavërtypê'gëwênst,datkan concurrerenmetde snelgroeiende
grassenendateengoede zomcrproductiebezit.Dergelijke typenkomen
o.a.voorinLadinoklaver enKerseyklaver.Dewinterhardheidvandeze
rassenisinonslandechtertwijfelachtig,terwijlde?;aardevanhet
laatste rasbovendienverminderd wordt dooreenhoogblauwzuurgehalte,
die vanheteerste rasdoorgrote gevoeligheid voorklaverkanker en
eengeringe zaadproductie.Eenpogingomdoor selectie dezetekortkomingenopteheffen,isechter alleszinsgemotiveerd.Mocht dit binnen
ditmateriaalnietgelukkendankandoorkruisingvangeselecteerde
plantenmetdievaninlandse enanderebuitenlandse herkomstenwellicht
een typev/ordenverkregen dataanonzeeisenvoldoet.
Werkwijze.Toetsingvandenakomelingschappen verkregen doormassaleproefKruisingvanin1950geselecteerde Ladinoklonenvondplaatsin1955en
1956.Vandebeste familieswerd in1956zaadgewonnenvoordevorming
vaneenproefras omdemogelijkhedenvan selectiesvanLadinotevergelijkenmet cultuurklaver.
Doormassale proefkruisingvandemeestproductieve glucoside-vrije
klonen,geselecteerd uit 20rassen enherkomstenwerd zaadgewonnen.
Hiermede zaleennakomelingschapstoetsing wordenuitgevoerd.Hetmaken
vankruisingentussendebesteklonenvanLadino-encultuurklaver.
Project_no.58. Oudno.30.
¥

2££plan_i957.

Leiderj_ Lr.F. Wit.
Titels Het kwekenvanpolyploïde rassenvangrassenenklavers.

-23Korteomschrijving.Depractische resultatendieinDenemarkenenZwedenreeds
Eërêïkt~iï3n~door chromosomenverdubbeling metbehulpvan colchicine
(o.a.bijrode klaver),maakthet gewenst ookinonslandhieraande
nodige aandacht tebesteden,
Plaatss Laboratorium S.V.P.,proefveldenNude enBornsesteeg.
Probleemstelling enPerspectief.Chromosomenverdubbelingleidtbijveel
""" pIânîën~ïôï~vërsïêrKïë~vêgetatievegroeimaarverminderde zaadproductie.
Daarbijgrassenenklavers degebruikswaarde voornamelijk doorhet
eerstewordtbepaald,biedt chromosomenverdubbeling hiermeerperspectievendanbijzaadgewassen.Bovendien isb.v.bijderaaigrassen,
beemdlangbloemenrodeklaverhet aantal chromosomenlaag,terwijlhet
allekruisbestuivers zijn.Volgensdehuidige ervaring zijnditalle
factorenwelke dekans opgunstige resultatenverhogen.Deonderzoekingendie sinds 1950werdenverricht leverdenbemoedigenderesultatenop,zodatvoortzettingvandit project alleszins gemotiveerdis.
Werkwijze.Selectievantetraploidenuitmet colchicine behandelde planten
van"4rassenvanruwbeemdgrasenvanverschillende typenvanhybride
raaigras,
Toetsingvannakomelingschappenvangeselecteerde klonenvanWesterwoldsEngels-enItaliaansraaigras,beemdlangbloem enrode klaver,voorde
opbouwvanproefrassen. Zaadwinningvangeselecteerde familiesvan
Italiaansraaigras enrodeklaver omeenindruktekrijgenvande
zaadproductie vantetraploïde typenenomvoldoende zaad teverkrijgen
voorbeproevingopgrotereschaal.
Project no.39.Oudno.31.
Werkplan 1957^
Leiders Dr.P.Wit.
Titel:Onderzoeknaardemogelijkhedenvangrassenenklavers 2generaties
in.einjaar""të~kweken.
Korte omschrijving.Door combinatievankoude enlange dagzalgetracht
"wórdenplantenvangras-enklaversoortengedurende dewinterinde
kastotbloeienzaadvormingtebrengen.
PlaatsÎ Kas S.V.P.
ProbleemstellingenPerspectief.VooreenvlotverloopvanhetveredelingswêrEïs~hëï~ïn~vëëï"*gëvaïîengewenst één oftweegeneratiesper jaarte
kweken. Zozalb.v.vanzaailingenvanrodeklaverdie 'szomersgeselecteerd zijnopaaltjesresistentie,deswinters zaadgewonnenkunnen
worden,waardoormende zaadvastheid t.a.v.aaltjesresistentieende
resistentievande zaailingent.a.v.klaverkanker oft.a.v.vorst kan
beoordelenvóórdeplantenbuiteninbloeikomen.Deveredelingvan
tetraploid Italiaans enWesterwolds raaigraskangeïntensiveerd worden
doordeplantentevelde geregeld afte snijden,te selecterenopnagroei endaarnavandeuitblinkende plantenindevanterzaadteoogsten.
Hetverrichtenvandenodigekruisingengedurende dewinterindekas
zalbovendieneendoeltreffenderverdelingvandewerkzaamhedenoverhet
gehele jaarmogelijkmaken.Uithet tot dusververrichte onderzoekis
gebleken,datplantenvanItaliaansenEngelsraaigrasenrodeklaver
tot bevredigende bloei enzaadvorming zijntebrengen,doorzena
blootstellingaannatuurlijke lage temperatuurenkorte dag,inde
warmekascontinulicht oflangedagtegeven.Wilmeninhetvoorjaar
tijdigdebeschikking hebbenoverhet zaad,dandient debloei echter
vroegindewinter plaatstevinden.

-24Het tijdstipvandevroegstmogelijke bloeiblijkt grotendeels teworden
bepaald doordehoeveelheid koude die deplantennodighebbenombloeirijpteworden.Een onderzoeknaardekoude-behoefte isdaaromvoordit
projectvangrotebetekenis.
Werkwijze.Uitzaaiopkorrelvangedurende verschillende tijdengejarowiseerd
zääd"vanEngelsraaigras.
Bepalingvandekoude-behoefte aandehandvandeneiging totbloeivorming, selectievanplantenmetverschillende graadvankoudebehoefte enbepalingvandekoude-resistentie vandezeplanten.
Project no.109.
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Leider; Dr.F. Wit.
Titels Deveredelingvanbeemdlangbloem.
Korte omschrijving.Hetverzamelen, selecterenentoetsenvan kweekmateriaal
tênêïndë~nâ""ïegaanoftypenkunnenwordenverkregen,waarmedehet
Nederlandse rassensortimentkanwordenverbeterd.
Plaats:Boshoeve,Wolfheze.
Probleemstelling enPerspectief.Beemdlangbloem iseenzeergewaardeerde
grassöörï7~wInïërRardër"5anEngelsraaigrasenmeteenbetere zomerproductie,vooralopvochthoudende gronden.Volgensdeheersende mening
isde droogteresistentie eerdergeringerdangroter dandievanEngels
raaigrasenvoeltde soort zichopdrogeregrondennietthuis.Bijde
observatievan1000planten,afkomstigvan20rassen,ophoge zandgrond
teWolfheze,bleek eenaantalindividuenechtergedurende 3jareneen
uitstekende groei tevertonen.Vanbeemdlangbloem schijnendustypen
voor tekomendie ook opvrijdroge grondgoedgedijen.Datmeno.a.in
de SovjetUnie rassenbezitmet eenvrijgrotematevandroogteresistentie,wijsteveneens inderichting.Dergelijke typen zoudeneenwaardevolle aanvullingvormenvoorkunstweiden instrekenwaarEngels raaigras inzomerproductie tekortschiet.
Werkwijze.Doormassale proefkruisingvandeuitbovengenoemde plantengeselecteerdeklonenwerd zaadgewonnen.Vergelijkingvandefamiliesmet
debestaande rassen opdrogeregronden zalin1957wordenbegonnen.
Project no.110.
Werkplan1957.,
Leider:Dr.E.Wit.
Titels Deveredelingvanrietzwenkgras.
Korte omschrijving.Hetverzamelen, selecterenentoetsenvankweekmateriaal,
£ëneindë""nâ""tegaanofvanrietzwenkgras typenzijnteverkrijgen,die
vanwaarde zijnvoor dekunstweidebouwinonsland.
PlaatssBoshoeve,Wolfheze.
« V mm a -• • mm mm mm

Probleemstelling enPerspectief.Rietzwenkgras iseenforse grassoortmet
ëën"vröêgë"vöör3aarsön:Ewïïckeling,die jonggemaaid eenflinkeopbrengstvanbetrekkelijkgoedenbehoorlijkgenietbaarvoedseleneen
ruimenagroeigeeft.Alsweidegraswordthetechter soms slechtgevreten,daarhetblad spoedighardwordt.

-25Delandbouwkundige waardewordt inonsland inhetalgemeenniethoog
aangeslagen.IndeU.S.A.vindt de soortmeerwaardering o.a.wegensde
vrijgrotematevandroogteresistentie.
Observatie van enkeleAmerikaanse rassengafweinighoop daaruit
smakelijker typenteselecteren.Bijbestudering vanpopulatiesuit
Nederlandse graslandenwerdenechterplanten aangetroffen,diein
enkele opzichtenverschillenvandiewaaruit deAmerikaanse ende
vroegereNederlandse selectieswarensamengesteld.Dezeplanten onder-'
scheiddenzichvanhetgewone type doorgroterebladrijkdom ensmallere
enduidelijkminderhardebladeren.Verderwekenzeafdoorhetvoorkomenvangenaaide kroonkafjes.Waarschijnlijkbehorenzetotde
variëteit mediterranea (Hack)A.etGr.,dieviaFrankrijk enBelgië
onslandbinnendringt.Laarhetbladvandezevariëteit langermals
blijft,zalhetvermoedelijk alsweidegrasbeterwordengenuttigd dan
hetgewone type.Inverbandmetdeoverigegoede eigenschappenvande
soortlijkthet aantebevelen enigkweekwerk aanditminderhardetype
teverrichten.Er zalo.a.ookgeselecteerd moetenwordenopwinterhardheid,daar dezegeringer isdanbijhetgewone type.
Werkwijze.Doormassale proefkruisingenvandegeselecteerde klonenwerd
zaâdgewonnen.Toetsingvan defamilies zalin1957wordenaangevat.
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Werkplan1957.
Leiden Ir.G.E.vanDijk.
Titel;Veredelingsonderzoekbijtimothee.
Korte omschrijving.Deinheemse timotheevertoont eengrote verscheidenheid
ïn~gröëïvörm_engroeirhythme.Hoewel dewaardevantimotheevaststaat,
iserweinigbekend overdebetekenis dervelevormenonderverschillende omstandigheden.
PlaatssProefveldWolfheze,alsmedeproefvelden BornenNude.
Probleemstelling enPerspectief.Timothee iseensmakelijkwintervast gras,
5a£~gëS5raïkt"wôr3:E~Eï3~ïïïzaaivanblijvend grasland (weidetype)envan
twee totmeerjarige kunstweiden (vooralhooitype).Erbestaanslechts
Nederlandse rassen,terwijl erweinigbekend is overdebruikbaarheid
vandeverschillende vormen,waaraandeinheemse timothee rijkis.De
bestaande rasson zijnwat degroeivorm betreftweinighomogeen.
Werkwijze.Drieproefselectiesvanhethooitype envijfvanhetweidetype
wordenophunwaarde onderzocht.Daardezeproefrassenafkomstig zijn
uit eenvrijbeperktmateriaal,werdennieuwekloneninonderzoekgenomen.Dezekondengeselecteerdwordenuitpopulaties,vanNederlandse •
graslanden.Met dezeklonen zalgetrachtwordenhetpeilvandeproefselecties teverhogen,
Project no.4L
Werkplan 1957^
Leiders Ir.G.E.vanDijk.
Titels Veredelingsonderzoek bijkropaar.
Korte omschrijving.Devormenrijkdom vandeinheemse kropaarmaakthet
wâarichîjnïïjk,dathieruitwaardevolle selecties zijnteverkrijgen.
Onderzoekhiernaar isverantwoord,daardezekropaar eenproductief
enoogstzeker gras is,dat inkunstweidengebruiktkanworden.
Plaats:Proefveld teWolfheze,
Probleemstelling enPerspectief.Kropaarheefthetgehele jaareenhogepro""ductie,isvrï3~dröögtërlsistentenbehoorlijkwinterhard.Sennadeel
isdathetgewas spoedighardwordt.Bladrijke enmalse selecties
kunnen echter zeergeschikt zijnvoorkunstweiden opdrogegronden,al
danniet inmengselmetklaver.
De ervaringmetkropaar isinonslandnoggering.Totvoorkortwas
ermaar êên Nederlandse selectie verkrijgbaar.De inhetwild groeiende
kropaarvertoont eengrotevormenrijkdom.Overdewaardevande
inheemse plantenvoor deveredeling endebetekenisvandeverschillendekropaartypenvoor de cultuur,zijnwijonvoldoende ingelicht.
Onderzoekhiernaar lijktvangrootbelangvoorhetkwekerswerk.
Werkwijze.Vanvierkropaartypenwordenklonenonderzocht opnakomelingschap.
Nadezegeneratieve toetsing zullenuit debesteklonenproefselecties
opgebouwdworden.
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Werkplan1957.
Leiders Ir.G.E.vanDijk.
Titels Onderzoeknaareenmogelijkheid vaneenlonende teeltvanheterosiszaadbijtimothee.
Korte omschrijving.Doorvoortgezette inteeltwordtgetrachtuniforme inteeltlijnen të~vërkrijgen.Getracht zalworden doorkruisingvangeschikte
inteeltlijneneenheterosis-ras optebouwen.
Probleemstelling enPerspectief.Timothee blijktvoldoende zelffertielte
zijn"vöör~Eët~kwëkën~van~ïnteeltlijnendoortoepassingvangedwongen
zelfbestuiving.Haastdemogelijkheid indeingeteelde populaties de
vererving vanbepaalde eigenschappen tebestuderen,schept dit ookde
gelegenheid,na tegaanofeenlonende teeltvanheterosiszaad mogelijk
is.Dit zalvoornamelijkafhangenvandegroottevanhetheterosiseffectnakruisingvangeschikte inteeltlijnenenvermeerderingvanhet
kruisingszaad.Devoornaamste moeilijkheden zijndatcastrerenpractisch
onmogelijk is,gedwongen zelfbestuivingweinig zaad oplevert enniet
bijiedere plantresultaat geeft.Zijnevenwel de juiste ingeteelde
plantengevonden,dankanmendezevegetatief instandhouden ensteeds
hierop teruggrijpen.Bovendien zaldegebruikervanhet zaad eenaantal
jarenvanhetheterosiseffeetkunnenprofiteren.
Werkwijze.Uitgaandevan eenaantalgeschikteklonenvanhethooi-enweidetypëis ieder jaareengeneratie inteeltzaad gewonnen.Het inteeltzaad
wordt indenawinter indekasuitgezaaid endezaailingenvroegin
hetvoorjaaruitgezet,omsnelwerkenmogelijk temaken.In1956i s<ie
zesde inteeltgeneratie uitgeplant.In1955werdvan35ingeteelde
plantenvanhetweidetype en80vanhethooitype zaadgewonnenineen
topcrossveld.Als topcrossras diende eenzaadmengselvannietverwante
klonen.Doorbestuderingvandenakomelingschapwordt getrachtde
juistekruisingscombinatie tevinden.
PlaatssProefvelden inWageningen enWolfheze.
Project no.112.
Werkplan1957.
Leider;Ir.G.E.vanDijk.
Titel:Het toetsenvanfamilies ofrassen incombinatie met anderegrassen
3?kïavërsT
Korte omschrijving.Toetsingvantimotheefamilies inrijenafgewisseld met
Engels rääigras,zalvergelekenwordenmet dieinmonocultuur.
PlaatssWolfheze enproefvelden inWageningen.
Probleemstelling enPerspectief.Grassenwordenindepraktijk inderegel
uitgëzaaid-in~mïn~öfmeeringewikkelde mengselsvangrassen enklavers.
De toetsingvannakomelingschappen moet echtervaakbeperktblijven
totmonoculturen,hetzijalsafzonderlijke planten,hetzijals gezaaide
rijtjes ofveldjes.Overdebetekenisvandezewerkwijzevoorde
bepalingvandewaarde derselecties inmengcultuur,bestaat inde
literatuur geen overeenstemming.Eigenonderzoekhieroverblijkt dan
ooknoodzakelijk.
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proefopzetgekozen.Eenaantaltimotheefamilieswordtgetoetst opde
gebruikelijkewijze endaarnaast ingezaaide rijtjes afgewisseldmet
rijenvaneenander soort.De opbrengstenperrijkunnen afzonderlijk
gewogenworden,terwijl dooreennauwe rijafstand tenemen,deconcurrentiedersoortenbenaderd kany/orden.
Project no.113.
Werkplan_1957.
Leiders Ir.G.E.vanDijk.
Titels Hetkwekenvan zeerzachtekropaar.
PlaatssProefvelden inWageningen enWolfheze.
Korte omschrijving,Kropaarbezit opbladrug enbladrandenscherpekiezelzëlzüüiSëüdëndetandjes.Daarhetbekend isdatervoordezeeigenschap
binnende soortgroteverschillenbestaan,zalgetrachtvoordeneen
kropaarras tekwekendatweinigofgeentandjesbezit.
Probleemstelling enPerspectief.Verschillende onderzoekers nemen aandatde
IcxëzêïzüüirEöüdên5ê~ïan33ësdesmakelijkheid enverteerbaarheid van
kropaarongunstigbeïnvloeden en zelfsbijeenzijdigevoeding dedarmwandvanhetveekunnenbeschadigen.Hoewelhetnietbewezen is,dat
ineenjonggewas deze tandjes eengrote rolspelen,ishet zeerwel
mogelijk datplantenzondertandjeslangersmakelijk envoedzamer
blijvendanruwere planten.Dooropontbrekenvantandjes teselecteren
zoumendanhetbeweidingstrajectvankropaarkunnenverruimen,wat
voordecultuurvandezesoortheelbelangrijkis.
Werkwijze.Door 's-winterskropaarzaailingenvan6-8 wekenoudmet deloupe
öp~Eetvoorkomenvantandjes tebeoordelenkoneenaantal zachte planten
gekweektworden.Uiteenonderzoekvan ongeveer10.000zaailingen
bleven900planten over,die in1954ophetproefveldwerdenuitgezet.
Hieruitwerdenweer 220zeerzachte plantengeselecteerd,waarvanin
1955zaadgewonnen is.Eenvroeger oriënterend onderzoekheeft drie
zeerzachte planten opgeleverd,waarvandenakomelingschap onderzocht
wordt.
Project no.114.
Werkplan_1957.
Leider;Ir.G.E.vanDijk.
Titel:Deveredelingvankweekdravik (Bromus inermis).
Korte omschrijving,IndeVerenigde StatenwordtBromus inermis zeergewaar5ëër5~wëgens~zijndroogteresistentie enzijnverdraagzaamheid ten
opzichtevanlucerne.Daardroogteresistentie ookvoornederlandse
omstandigheden eenwaardevolle eigenschapis,lijkthetverantwoord
nategaanwatmet selectie inBromus inermis tebereikenvalt.
PlaatsÏ Proefveld teWolfheze.
Probleemstelling enPerspectief.Bijhetkwekenvangrasrassenvoor droge
""""""""""groncfënkan~mên~in~prïncipe tweewerkwijzenvolgen.Deeerste isinde
gebruikelijke inheemse soorten,diehiervoorvannaturemindergeschikt
zijn,typentrachten teselecteren die ookopdrogegrond goedgedijen.
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maareenlagerehoedanigheids-graad bezitten,typentrachtentekweken
met eengrotere cultuurwaarde.Wellicht biedt dezewerkwijze nogde
gunstigste perspectieven.
Werkwijze.RassenuitNoord-Amerika,Canada enOost-Europa zijnenkele jaren
*"
öp'önzeproefveldengeobserveerd.Een40-talklonenwerdhieruitgeselecteerd.Hetgemengdeklonenzaad isuitgezaaid invergelijkingmet
kropaarM.S.G.,terwijl deafzonderlijkefamilies ookwerdengetoetst.
Projectno.42.
Werkplan 1957,
Leider:Ir.J.Dijkstra.
Titels Hetkwekenvandiploide entetraploide rodeklaverpopulaties resistent

ïêgën~Eët~sïëngëïaaïï3ê"(Bïtyîërichûs"dipsaci).
PlaatssKassenS.V.P.Nude,Proefveld Dijkgraaf,Proefveld Bornsesteeg,
Wageningen,
Probleemstelling enPerspectief.De ziekte diedoorhetklaverstengelaaltje
wördt~vëröörzaakt7~ïs~ïn~önsland zeerverbreid,vooral instreken
waarmenveelklaververbouwt.Ruimevruchtwisseling isgebruikelijkals
bestrijdingsmiddel.Ditvormt echter eengroot bezwaarvoor eenmeer
intensieve klaverteelt endaarom zalhetgewenst zijnomoverrassente
beschikken,dieresistent tegendeze ziektezijn,
IndeNederlandse landrassenkomenenkele resistente plantenvoor.
Uitgaande vandeze plantenwordt getracht doormiddelvanfamilieselectie,waarbijplanten o.a.inkooienmethommelswordenbestoven,
eenresistente populatie optebouwen.Uitdereedsverkregenresultatenvandergelijk onderzoek inhetbuitenland envaneigenonderzoek
lijkt demogelijkheid hiertoe gunstig tezijn.
Zodra'eenvoldoend omvangrijk aaltjeresistentmateriaal gekweektis,
kandaaringeselecteerd worden opresistentie tegenklaverkanker.
Tijdenshetkweekproces dient tevensgeselecteerd teworden opandere
landbouwkundige eigenschappen,teneinde populaties teverkrijgendie
deresistentie tegenbeide parasietencombinerenmetgoedecultuureigenschappen.
Werkwijze:1.Inoculatiemethode,Bijdeinoculatie wordt eenietsgewijzigde
mëtHodevanBingefors-Prandsentoegepast5 Plantjes gekweekt opopgerolde strokenfiltreerpapier,inoculatie met+20-40goed beweeglijke
aaltjes perplant,zodrade zaadlobbenpasuit de zaadhuid zijngekomen.Met eendruppelspuit wordendeplantengeinoculeerd.Debeoordelinggeschiedt ongeveer 2-3 wekendaarna.Verdikte plantenworden
alsvatbaar ennietverdikte dieeengeremde groeiverkrommingenof
necrosevertonenworden alsresistent beschouwd.
2, Vergelijkingvankiemplantresistentie opfiltreerpapiermetveldresistentie.InDenemarken enZwedenheeftmeneensterke positieve
correlatie tussenresistentievankiemplanten oprollenfiltreerpapier
enveldresistentie geconstateerd.Nagegaan zalworden ofdeverkregen'
families ook opbesmetveld resistent zijn,
3«Verhogingvanresistentie vanrodeklaverfamilies.Verhogingvande
resistentievanrodeklaverfamilies wordtverkregen doorhetkruisen
vanresistente plantenuitdemeest resistente families.Ditgeschiedt
met dehand ofmethommels inkooien.Bijdezeresistentieveredeling
wordt ervoor gezorgd naast dehomozygotiet.o.v.genetische faktoren
voorgewenste eigenschappen eenzogrootmogelijke genetischevariabiliteit tebehoudenominteeltverzwakking enincompatibiliteitte
voorkomen.
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resistente plantenuit delandrassenworden toegevoegd.
4. Selecterenvanresistente klaverfamilies opanderelandbouwkundige
eigenschappen.Bijhet onderzoek zalgeletworden opeengoedopbrengstvermogenvanresistentefamilies.
5.Onderzoeknaardewijzevanverervingvanresistentie.Kennisvande
verervingvanderesistentie geeft eenmogelijkheid deveredeling opzo
effectiefmogelijkewijzeuit tevoeren.Daaromwordtmet diallele
kruisingenmetresistente enenkelevatbare plantennagegaanhoe deaard
isindevererving.
6.Onderzoek naardemogelijkheid omstekken te toetsen opresistentie.
Waardevolle volwassenplanten,waarvantoetsingopresistentie gewenst
is, kunnenmetdemethode Bingefors-Frandsenalleeninhetkiemplantstadiumvandevolgende generatie onderzocht worden.Isbepalingvanresistentievanvolwassen plantendoormiddelvanstekkenmogelijk dankan
nakomelingschapstoetsing beperktwordentotplantendie goedecultuureigenschappen combinerenmet eenzekerematevanresistentie.
7. Tetraploidmakenvan aaltjesresistenteplanten.Doorverdubbelingvan
het aantal chromosomen vanaaltjesresistenteplantenontstaannieuwe
planten.Hieruitkunnenwaardevolle planten,wat opbrengst enresistentie
betreft,geselecteerd worden.
Project no.85.

?£Ekgian_i957.
Leider;Ir.J.Dijkstra.
Titels Hetkwekenvanrodeklaverpopulaties resistent tegenklaverkanker,
lênzïêKïë~3.ïê~vêröorzaakï~wör5t~döör~Scïëröïinïa~ïr
PlaatssKassenS.V.P,Nude,Proefveld Dijkgraaf,Wageningen.
Probleemstelling enPerspectief.Rodeklaver is zeervatbaarvoorklaverkanker,
Dê~zîëîctê~îcomï"ïn~ôns~Iân5veelvoorinstrekenmeteenuitgebreide
klaverteelt.Vooral inzachtewinterskandeschimmelveel schadeveroorzaken.Doordat deSclerotien (verdicht schimmelweefsel)van
Sclerotiniatrifoliorum indegrond jarenlang levensvatbaarblijven,
moet eenruimevruchtwisseling worden toegepast.,omde ziekte tegen
tegaan.Bijgebruikvanresistente rassen zalmenrodeklaverveelvuldigkunnentelen.
Werkwijze.Sclerotinia trifoliorumwordtgeisoleerd doorinwendiggedesinfecteerde Sclerotienvanverschillende herkomsten oppruimagarvoedingsbodemuit teleggen.De opnieuw totgroeigebrachte schimmelwordt
daarnaovergebracht opeenvoortgekweekt eneensterielgemaakttarwehavermengsel,waarhet zichtussendekorrels sterkvermeerdert.Het
graanmengsel,geheel doorgroeid met deschimmelwordtbewaard bij1-4C»
Voordeinoculatiewordthetgraaninoculum ineen "Turmix"fijngeslagen
engezeefd.De schimmelsuspensie sproeienwijover 2-3 maandenoude
planten.Daarnaastwordt ookhet loofvandeplantennetbovendewortelhalsbestrekenmet eengeconcentreerde suspensie.Eengoedeschimmelgroeiwordtverkregenbijhogerelatievevochtigheid.Degelijkmatigheidvandeinfectiewordtbevorderd doordeplanten dagelijksmet
watertebesproeienende infectie telatenverlopenbijweiniglicht
enbijeentemperatuur die ligt tusssenongeveer8en15 C,
Deplantendie enige resistentiebezittenwordenmet elkaargekruist,
hetzijmetdehand ofmethommels indekooien.
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wijaanvoorverdereveredeling.
Inbuitenlandse rodeklaverwordt gezochtnaareenbetere resistentie
voorklaverkanker.Deresistentieverschillen tussendeplantenvan
onze inlandse rassen zijnnamelijkgering.
Aaltjesresistenteplanten zullengeinfecteerdwordenmetklaverkanker.
Hiermede zalhetmogelijkmoeten zijnresistentie voorbeide ziektente
verkrijgen.
Benodigd personeel.Dehierbovenbeschrevenprojectenno.'s30»33»34»36t/m
~
42785~ên~IÖ9~t/m114alle behorende tothetHoofdproject Grassen-en
Klaververedelingwordenuitgevoerd doorDr.P."Wit,ïr.G.Ê.vanDijk,
Tr7j7~Dï3Estra7"H.J.Bleijenberg,H.P.Lamers,J.vanBrakel,
G.v.d.Weerd,Mej.W.Kelderman,vacature.
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Project no.133. (in1956voorkomende alsno.125,126,127).
Werkplan_1957.
Leider:Ir.D.Kloen.
Titel;Hetmaken en toetsenvan;
a.tetraploidevormen"bijvoeder-ensuikerbieten;
b.kruisingenvan onder agenoemdevormen onderling;
c.kruisingenvanonderagenoemdevormenmet diploide rassen.
PlaatssWageningen,
Probleemstelling enPerspectief.Totvoorbetrekkelijk korte tijdwerdverhoging
Sër~pr3düctïvïl;ëïï"an-b"ïëtenrassenuitsluitend gezocht,doorhetcombinerenvangunstige erffactoren,welke inhet diploide rassensortiment
aanwezig zijn.Ook thanswordt opdezewijzenogwelvoortgewerkt.
De laatste jaren echterisbijdebietenveredeling eengeheelnieuwe
wegingeslagendoor de ontstanemogelijkheid tetraploide vormenteverkrijgendoor eencolchicinebehandeling vandiploidebieten.
Doorkiemendebietenzaden tebehandelenmet colchicinekanbijdeceldelingdevormingvan eennieuwe celwand achterwege blijven,tengevolge
waarvaninhetbijdekieminggevormdeweefsel,cellen ontstaanmeteen
dubbel aantal chromosomen.
Indegedurende degroeiverder tot ontwikkelingkomende,ineenvroeg
stadiummetcolchicine behandelde,planten,kunnen afwisselend met
diploide-,ook tetraploide weefselgedeeltenvoorkomen.
Dezegemengde,mixoploide structuur wordt ookgevonden inde tenslotte
totbloeikomende plant,zodat sommigestengelsbloemenhebbenmeteicellenenstuifmeelkorrelsmethet gewone aantal chromosomen,terwijl
anderebloemdragende stengelshet dubbele aantal chromosomenbevatten.
Dedoelstellingbijdezepolyploidieveredelingiszaden teverkrijgen
welke eenkiembevattenmethet dubbele aantal chromosomen.Dezekunnen
alleenontstaanwanneer eeneicelmethet dubbele aantal chromosomen
wordt bevrucht dooreenstuifmeelkorrel,waarbijdit ookhetgevalis.
Door cytologischonderzoekvandekleine plantjes,verkregenuithet
metcolchicine behandelde kiemende zaadworden detetraploide,zeer
waarschijnlijkmixoploide,vormenuitgezochtvoorv-rderekweektechnische behandeling.
Het cytologisch onderzoekwordtvoortgezet totinhetbloeistadium,
waarnadoorwegsnijding vanstengelswaarinookdiploide cellenvoorkomen,zoveel alsmaarenigszinsmogelijk is,alleentetraploide delen
degelegenheid wordt gogeYen totbloei enzaadzetting tekomen.
Hetbehoort echterdit eerste jaartotde onmogelijkheden alle diploide
bloeiende delenteverwijderen,zodat ernaastveel zaadmet tetraploide
kiem ook zadenmet triploide en/of diploidekiemgevormdworden.
Door dit,uit dehiervoorgenoemde overgeblevenbloemstengels verkregen
mengselvan zadentotkieming teb:.engenkanbijcytologisch onderzoek
vandekleine,zichdaaruit ontwikkeld hebbende plantjes,vastgesteld
wordenwelke individuenvan zuiver tetraploide structuur zijn.
Deze tetraploid bevondenenverder optekwekenplantenvormende
grondslagvoorhetmakenvangeheelnieuwe rassen,intype eneigenschappengeheelverschillend vandie,waaruit zena colchicinebehandeling ontstonden.
Het zougeheel onjuist zijntemenen,dateenuit eenuitmuntend
diploid rasontstane tetraploidevorm,ookeenuitblinker is.Nade
vormingvan zuiverpolyploid materiaal isnieuwuitgangsmateriaalverkregenvoordegewoneveredeling.
Opdezewijzekunnen ophoogpeil staande tetraploide rassenontstaan.
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rassen,kunnen dehieruit verkregen tetraploide vormenook onderling
wordengekruist.Afhankelijkvandewijzevanbewerkingkunnen hieruit
naenige jarenselectie nieuwe tetraploide rassenwordengekweekt,
anderzijds kan,gebruikmakend vanhetnakruising ontstaneheterosiseffect,alleenhetF, zaadvoor practijk-doeleindenwordengebruikt.
Eenderde vormvanrasverbetering,metgebruikmakingvanPolyploidieis
deproductievande zng.triploiden.Dit zijnvormenwelke ontstaan
doorkruisingvan tetraploid materiaalmetdiploid ofomgekeerd.
De ervaringen,welke indiverse landenreeds zijnverkregenwijzenin
eenrichting,datbijbietendemeeste kans opopbrengstverhogingwordt
verkregen,doorgebruik temakenvan triploidevormen.
Aangeziendeze triploidensteriel zijnkanalleengebruikwordengemaaktvan deF,.
Hetgebruikszaadvoor depractijkmoet derhalve steeds opnieuwgemaakt
worden doorde tetraploide tekruisenmet dediploide.
De productievandit triploide zaad is geen eenvoudige zaak.Hetkan
verkregenwordendoordiploide en tetraploide zaadplantengemengd te
latenbloeien.
Ofschoon eengrootdeelvanhet opdezewijze gewonnen zaad triploid
is,komenertochookbehoorlijke percentages tetraploid endiploid
zaad invoor.Terverkrijging van zaad,datpractischvoor 100 e/ouit
triploidenbestaat,kangebruikworden gemaaktvanmannelijke steriliteit,
Iniederbietenras komteenzeerkleinpercentagebietenvoor,welke
geenvruchtbaar stuifmeel leveren.Demoeilijkheid ishetvindenvan
dezevormen.Ookdeinstandhoudingvanditmateriaal isniet eenvoudig.
Indieneenderkruisingspartners ineanzaadveld mannelijk steriel
is,zal,deze alsde zaadleverancier wordt afgezonderd, zuiver triploid
zaadwordenverkregen.
Ofschoondepolyploidieveredeling nogvanbetrekkelijk jonge datumis,
zijntochinEuropareeds enige tetraploide suikerbietenrassen inhet
verkeergebracht.
Ook ismenbegonnenmet rassen aandepractijk aftegeven,waarvanhet
zaadhoofdzakelijk triploid is,echtervermengd metkleine percentages
tetraploid endiploid zaad.
Het zalniet langmeer durenofook zuivere triploiden,verkregen door
inschakeling vandemannelijke steriliteit,zullen depractijkbereiken.
Depractijkresultaten daarmede verkregen,vooralbetrekking hebbende op
suikerbieten,zijnbemoedigend.
Het zalvanbelang zijn,dat ookpolyploidevoederbietenrassen worden
gekweekt enonderzocht.
Werkwijze,Het invoorgaande jarentetraploid gemaaktemateriaal endehierrnëcLeverrichte kruisingen,worden doorproefveldaanleg ophunpractische
waarde onderzocht.Opgrondvanverkregen opbrengsten engehaltes enaan
dehandvanredelijkwaarneembare gunstige eigenschappen,worden daarna
bepaalde families,envaakuit dezefamilies debesteexemplaren,voor
deproductievan zaad gebruikt.Ophet proefveld wordende teonderzoekennummers inveelvoud geplaatst.Aandenauwkeurige vaststelling
vankg opbrengst engehaltewordtveel aandachtbesteed.
Degehele opbrengstvan iederveldjewordt ineen speciaal daarvoor
geconstrueerde inrichting gewassen endaarnagewogen.
Vervolgens passeert dezebietenopbrengst eendraaiend zagencomplex,
waarbijdegevormde zaagselbrijvaniederveldje apartwordt opgevangen.
Uit dezebrijwordt eenmonstergenomen,waarinhetgehalte aan
drogestof en/of suikerwordtbepaald.

-34Inbewerking zijntetraploidevormenvan desuikerbietenKuhnPenKWE
envandevoederbieten Friso,Voedersuikerbiet C.B.,Alpha,Barres
Stryn^10enPeragis5verderkruisingenvandeze tetraploide vormen
onderling,alsmedekruisingenvaneerstegenoemde tetraploidenmet
diploide rassen.
Terverkrijgingvanhetbenodigde zaadwordenjaarlijks eengroot aantal
isolatieveldjes aangelegd,waarop deuitgekozenbietenpersoort,
familiegewijzeofopgesteld voorkruisingen totbloei enzaadzetting
wordengebracht.
Inverbandmetdeomstandigheid datnoggeenmannelijk sterielmateriaaldisponibel iswordthet triploide zaadnoggeproduceerd opeenwijze,
waarbijooknog tetraploid endiploid zaad inde zaadoogstwordtaangetroffen.Door echterindetriploidekruisingsaanplant eenovermaat
vandediploide partnerteplaatsenenalleendetetraploide zaaddragers
teoogsten,wordt proefveldzaad verkregen datbijnavoor100 fouit
triploidenbestaat.
Aangezienhetdoorverschillende omstandighedenmogelijk is,dat
tetraploidmoederbietenmateriaalvermengd ismet eenenkele diploide,
dientengevolge eenongewenste bestuivingvandezelaatste zoukunnen
optreden,worden dezemoederbieten zowelinhetvegetatieve alsinhet
generatieve stadium cytologisch onderzocht ophuntetraploiden.
Terverbredingvandegenetische grondslagwordtiederjaar opnieuw
jongtetraploid materiaal aandevoorhandenvormentoegevoegd.
Debehandeling enhet cytologisch onderzoekvindtplaats opdewijzeen
indevolgorde alswerdbeschrevenindeprobleemstelling.
Het enigszinsverwerkte tetraploide materiaalwordt afgegeven aande
erkende suiker-envoederbietenkwekers inNederland.
Dezegaanhierinverderselecteren^ zezullennahetverkrijgenvan
voldoende resultaten t.z.t.denieuwe rassen aandepractijk kunnen
aanbieden.
Benodigd personeel.Ditprojectwordtuitgevoerd door Ir.D.Kloenentwee
~vasïe~Eüïp£rachten.Voor deproefveldenwordthulpverleend door andere
afdelingen.
Het cytologisch onderzoekwordtuitgevoerd door G.J, Speckmann.
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Projectno.98.
Werkplan_1957.
Leider;Ir.G.-Cley.
TitelsVeredeling optolerantie tegenvergelingsziekte bijvoederbieten.
PlaatssWageningen.
ProbleemstellingenPerspectief.Eengrootgedeeltevandevoederbietenen
spëcïaar"ïn~dë~ZÜï3eIIj£ë~Provincieswordt aangetast doordevergelingsziekte.Deopbrengstdervingwelkehierdoorwordtveroorzaakt isaanmerkelijk.Bestrijding isnietwelmogelijk.Uitvoorlopigeproefnemingenisgeblekendat eengedeelte derplantenenigeweerstandbiedt
tegendeze doorluizenovergebrachte infectie.
Doorveredelinginderichtingvantolerantie tegendeze ziekte,wordt
hetmogelijkgeachtrassen tekweken,diegrotere opbrengstengevendan
deinomloopzijndesoorten.
Werkwijze.Erwordenkruisingengemaakt tussensuiker-envoederbietenafkom"*"" stïgvanhet infectieveld in1956enwelkebieten eenzekerematevan
tolerantie tegendevergelingsziektevertoonden.
Hetverkregen zaad zal in1958onderzochtworden opeenopbrengst
proefveld waaropdematevanoogstdepressie door devergelingsziekte
kanwordenvastgesteld».Metdemeest tolerantenummers zaldanverder
wordengewerkt.
Dekruisingen zullenplaatsvinden inspecifiekvoordit doelgeconstrueerde,verplaatsbarekruisingskasjesenopveleruimtelijk geisoleerde
percelen indeomgevingvanWageningen,
Vandein1954gemaaktekruisingen diein1955 eengoede indruk ophet
besmettingsproefveldmaakten isin1956wederom zaadgewonnenwaardoor
erin1957 ee n groterevariatie indebietenkanwordenverwacht.
Tevens zijnerin1956nieuwekruisingengemaakt tussensuiker-en
voederbieten,terwijl ertevens zaadgewonnen isvanwat tetraploid
voederbietenmateriaal waarinmisschien ookmogelijkheden zitten.Aldit
zaad zalin1957wordenonderzocht opeenproefveld ophun tolerantie
tegendevergelingsziekte opdemanier zoalsbeschreven inde projecten
no.120enno.121.
Projectno.99»
Werkplan_1957.
Leiders Ir.G.Cley.
Titels Onderzoeknaardewi^zewaaroptolerantie tegenvergelingsziekte bij
süïEërbïëïën~vërërft.
Plaats;Wageningen.
Probleemstelling enPerspectief.Teneinde effectief tekunnenwerkenbijde
vêrëSëîïng~ôp~toIêrânïîë"tegenvergelingsziekte ishetvanveelbelang
eeninzicht tehebbenindewijze,waarop deze tolerantie vererft.

-36Werkwijze.Er zulleninspeciaalvoorditdoelgeconstrueerde kruisingskassen
kruisingenplaatsvindentussentypenwaarvandematevan tolerantiebekend is,althansnaderwordtvastgesteld.
Het opdezewijzeverkregen zaad zalin1958wordenuitgezaaid ende
daaruit teverkrijgenplanten zullenmetbesmette luizenwordengeïnfecteerd.
Uithetgedragvandeopgroeiende planten zalwordennagegaanhoeen
inwelkpercentage de tolerantie isovergegaan.

Werkplan1957.
Leiders IrG.Cley.
Titels Bebepalingvan deopbrengstdepressie doordevergelingsziekte bij
ën£êIê""vöê5êrIln~süïEêrBïêïrassin7
PlaatssI.V.P.Nude,Wageningen,
Probleemstelling enPerspectief.Bijdeaanvangvandeveredeling optoleran-:
Eîi~ïëgën~3ë"ërgëIïngszïikteishetgewenstomteweten ofertussende
rassenverschillenintolerantie zijn.Vandesuikerbietenrassenis
hiervan ietsbekend,maarvandevoederbietenrassenniets.Alserverschilintolerantie isdanzalmenmisschienmetmeersuccesmetde
meest tolerante rassenkunnenbeginnenvoor deveredeling.
Werkwijze.Vanenkelevoederbieten-en suikerbietenrassenwordt eenproefveld
aangelegd,waarbijvergelingszieke banenengezondebanennaast elkaar
komenteliggen.Deinfectievande ziekebanengebeurtmetspeciaal
daarvoorgekweektebesmette luizen,dienadeinfectieweerdoodgespotenwordenmetSystox,waarbijookdegezondebanengespotenworden.
Ditspuitenwordt omdeveertiendagenherhaald.Hetproefveld wordt
indrievoud aangelegd,Inhetnajaarwordthetproefveld gerooid en
kunnendedepressies inopbrengst,drogestofgehalte eneventueel
suikergehalte wordenbepaald.Vanelkras zullentevens reservebieten
gezaaidworden,die eventueelweerals zaadplanten in1958dienst
kunnen doen.Van3voederbietenrassen en1suikerbietenras,die ophet
proefveld in1955e e n betere tolerantiehaddendandeandereonderzochterassen,zijnin1956vaneenaantal stammen zaadgeoogstwelke
nuookin1957ophuntolerantie onderzocht zullenworden endanmisschienmogelijkhedenbiedenvoordeopbouwvanmeertoleranterassen.
Projectno,121.
Werkplan1957.
Leider;Ir.G.Gley.
Titel;Debepalingvandeopbrengstdepressie doordevergelingsziekte van
rëëîs'ênïgszins'ïoIêrânî'mâïêrîaaîT
Plaats:Nude enBornsesteeg I.V.P.,Wageningen,
ProbleemstellingenPerspectief,Hetin1955,vanhet Instituutvoor
Raïîônëîê~5ûîkërprô"5uctïë~teBergenopZoomontvangenmateriaalmoet
verderinstandgehoudenwordenenhierinzalmoetenwordennagegaan
ofdematevantolerantie doorverdere selectiekanwordenverhoogd
enhoe eventueelde tolerantie inhet aanwezigemateriaalvererft.

-37Tevens moetworden onderzocht ofdesterke inteelt endedaardoorveroorzaakte produktieverlaging vanditmateriaalweeropgehevenkanworden
zonderdatdereedsverkregen tolerantieverlorengaat.Ookdesterke
schieterneiging van eengedeeltevanditmateriaal zalmoetenwordenonderdrukt.
Werkwijze.De groterehoeveelheden zaad zullengetest worden ophetzelfde
öfiBrengstdepressie-proefveldalsgenoemd onderproject 120.Vande
kleinerehoeveelheden zaad,diegrotendeels afkomstig zijnuitkruisingen
inisolatiekooien,wordeneerstplantjes opgekweekt inpotjeswaarna
hiervaneveneens eenopbrengstdepressie-proefveld wordt aangelegd opde
Bornsesteeg.Vanalle partijenenkruisingen zullenook reservebieten
gezaaidworden,zodatvandeaangehoudennummers in1958weer zaadgewonnenkanworden.
Debietenvandeaangehoudennummersvanhetproefveld in1956zullen
in1957weerwordenuitgeplant opverschillende isolatieveldjes,terwijlwederomverschillende kruisingen zullenwordengemaakt,zowel
tussenpartijen als tussenindividuele bieten.
Project no.130.
Werkplan1957.
Leiders Ir.G.

Cley,

Titels Kruisingenmet enkelebotanische bietensoorten terverkrijgingvaneen
vIrEöög5ê~toIêrantïë~ïêgën~3ê"vërgêIïngszïëk":EI7"
PlaatssWageningen enomgeving.
Probleemstelling enPerspectief..Inde zga. "wilde"bieten zittenmisschien
êïgënscEappën~5iê~künnên~wordeningekruist inonzegewone cultuurbietenwaardoor detolerantie tegendevergelingsziekte kanwordenverhoogd.
Werkwijze.Er zullenkruisingengemaaktworden tussenBetamaritimaenhet
rêëdsaanwezige tolerantemateriaal.Ook zalwordengetracht kruisingen
teverkrijgen tussenBetalomatogona entetraploide bieten.Hetreeds
in1956verkregen zaaduitdeze laatstekruising zalwordenuitgezaaid
endaardeeventuele ontstane kruisingsproduktenvolgensde literatuur
meestalniet opeigenwortelkunnengroeienzalgetrachtworden zedoor
entingop jonge zaadstengels inleven tehouden.
Projectno,131.
Werkplan1957.
Leiders Ir.G,Cley,
Titels Gebruikvanmanlijke steriliteit bijdebietenveredeling.
PlaatssWageningenenomgeving.
Probleemstelling enPerspectief.Bijhetkruisenvan 2bietenheeftmen
âlîljî5ê~mögëïï3£hëld~datergedeeltelijk zelfbestuiving optreedt ofbij
kruisingentussenpartijendatdeindividuenvandezelfde partijelkaar
bestuiven.Voorhet totstand brengenvan eenvolledigekruising ishet
daarom gewenstdatmenkanbeschikken overmanlijk steriele planten.
Ditmateriaalmoetverder zoveelmogelijk deanderegewenste eigenschappenhebben,zodatmenvoor elkras overapartmanlijk sterielmateriaal
moetbeschikken enwat danookinstandgehouden enverdergeselecteerd
moetworden.

-38Werkwijze.Indein1955vanhet InstituutvoorRationeleSuikerproductieontvangenbieten zatenenige exemplarendie deeigenschapmanlijkesteriliteit zoudenhebben.Hiermede isverdergewerkt enerisooknogander
materiaal gevondenmet deze eigenschap.Er zalgetrachtwordennogmeer
plantenmetdeeigenschapmanlijke steriliteit tevindenentezoeken
naargeschikt kruisingsmateriaal waardoor dezeeigenschap instandkan
wordengehouden.
Benodigd Personeel.HetHoofdprojectveredeling optolerantievergelingszxëîcïê~Bï3"Bïetenwordtuitgevoerd door Ir.G.Cley,G.Jochemse,
Z.Sedlarik,J.J. Tollenaar enJ,vanEs,
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Project no.56.
Leiders Ir.G.Dantuma.
Titels Tarweveredeling.
Subproject 56.Is Instandhouding,uitbreiding enbestuderingvanrassencollecDeindecoIïëctîê~aânwëzîgë~raIsên~3ïënininstandtewordengehouden,
hetgeengeschiedt doordezeminstens ééns indevijf jarenuitte
zaaien.
Hetzaadwordtbijlage temperatuur enluchtvochtigheid bewaard.De
collectiewordt zomogelijk regelmatig uitgebreid metrassen,dieeen
ofmeerderebelangrijke eigenschappenbezitten.
Doormiddelvanveldwaarnemingen,infectieproevenmetdiverseziekten,
vriesproeven enz.worden zoveelmogelijkbelangrijke eigenschappenvan.
derassenbepaald.
Subproject 56.2sKruisingsprogrammaenvermeerderingvanpopulaties.
Bë"£ruïsïngsoüdërs~wördên-gëközin~aandë"hand~vanuit eigenonderzoek
gebleken eigenschappen ofaandehandvanliteratuur gegevens.Inhet
laatste gevaldienenderassenzosnelmogelijk opdevermeldeeigenschappen tewordengetest.
Bijdeuit tevoerenkruisingenwordt denadruk gelegd ops
a.opbrengstcapaciteit;
b.oogstzekerheid;
b.1ziekteresistenties gele enbruine roest;meeldauw;stuifbrand.
b. 2klimaatresistentie;
b. 3strostevigheid;
b.4schotresistentie;
c.Kwaliteitseigenschappen.
Invelegevallenmoetwordengewerktmet géniteurs,dievoor Nederlandse
omstandigheden geen directe practijkwaardehebben.Een enkelvoudige
kruising zaldusinvelegevallen geen bevredigenderesultaten opleveren
eneenconsequent doorgevoerd terugkruisingsprogrammanodigmaken.
Subproject 56.3sHetvernauwenvanpopulaties,
Ïn'dë'pöpulaïïës'wörSï'zö'spöêSïg'mögëlïjkmet selectiebegonnen,in
velegevallenreeds indeF„ofF,.
Hetmateriaalwordtbeoordeeld ops
a.vatbaarheid voorziekten;
a.1meeldauw-enroestziektens ditkangeschieden indekas
(kiemplantresistentie)en/of ineenroestproefveld
(veldresistentie);
a.2 stuifbrand;
a.3 ziekten,diemeestalkorte tijdvoorderijping optredeneneen
normale afrijping zeersterkkunnenbenadelen,zoalsFusarium
Septoria;
b. ontwikkelingstype,uitstoeling,aartype,korrelvorm en-grootte;
c.strostevigheid enlegering;
d.afrijping;
e.schotresistentie;
f.kouderesistentie.
* ) . Opstelling in1955gewijzigd.Deprojectnummersin1954warenno.
56t/m62.

-40Subproject 56.4sHet ontwikkelenvantarwerassen,geschiktvoordeverbouwop
zan3grôïic[7
OpzandproeîvëI5in~wôrdengéniteurs,populaties enlijnengetest ophun
geschiktheidvoorverbouw oplichte gronden.Voorlopig geschiedt dit
onderzoek teWageningen ophet proefveld "DeDorskamp",dochbijuitbreidingvanhetmateriaal zalmoetenvoordengetrachtvoorhetonderziekvanlijnenandereproefvelden inteschakelen,b.v.insamenwerkingmet landbouwconsulenten. (Ditisinhetseizoen1953/1954ook
reedsmetwintermateriaal geschied teHeino),
Projectno.57» Gerstveredeling.
Subproject 57.1:Instandhouding,uitbreiding enbestudering_van_rassencollecÎïês~vân~winïêr^~ên~z5mergër1ïï7
ÔmscErî3vïng~âIs"Bïj""5^«I~
Subproject 57»2sKruisingsprogramma envermeerderingvanpopulaties.
ÖmscKrï3vïng~aIs~ba3~5S~27
Subproject 57»3 :Hetvernauwenvanpopulaties.
5mscErI3vIng~äIs~1ai3~5S»37
Subproject 57»4sHet ontwikkelenvangerstrassen,geschiktvoordeverbouw
öp~zäncLgr3n37
0mschrijving~âîs~b"ï3~5S74•
Projectno.58.Haververedeling,
Subproject 58.1:Instandhouding,uitbreiding enbestuderingvandeha
var
assencöIIic:Eïê7
' ""
Voor instandhoudingenuitbreiding zie 56.1.Door debestudering vande
rassenopzand-enkleigrond,waarnemingenvan ziekteaantastingen,
schotproeven enz.worden zoveelmogelijkbelangrijke eigenschappenvan
rassenbepaald.
Subproject 58.2* Kruisingsprogramma envermeerderingvanpopulaties.
Eë"5ruTsïngs3üdërs~wSr5ën~gëközên~aa"
ëïgën'önderzoek
geblekeneigenschappenofaandehandvanliteratuurgegevens.Inhet
laatste geval dienenderassen zosnelmogelijk opdevermelde eigenschappen tewordengetest.
Bijdeuit tevoerenkruisingenwordt denadrukgelegd op:
a.opbrengstcapaciteit,
b.oogstzekerheid,
b.1ziekteresistentie:kroonroest,meeldauw,fritvliegschade,
b.2klimaatresistentie,inhetbijzonder droogteresistentie,
b.5 strostevigheid,
b.4schotresistentie,
c« kwaliteitseigenschappen.
Subproject 58.3• Hetvernauwenvanpopulaties,
j_^j______^_^j______^^_.________^.g_____j^^^ ^ selectiebegonnen,in
velegevallenreeds indeP 0 ofF T .Hetmateriaalwordt o.a.beoordeeld
op:
a.vatbaarheid voorziekten,
b. ontwikkelingstype,uitstoeling,pluimtype,korrelvorm en-grootte,
c.strostevigheid enlegering,
d.afrijping,
e.schotresistentie.

-41Subproject 58.4sHetontwikkelenvanhaverrassen^geschiktvoorde_verbouw_op
zan5grônd7~~
Omschrijving~aïi""bï3~56.4.
Subproject 58.5:Bestuderingvandekruisingstechniek.
fië£~slâglnglpërcënïâgë~van~havër£ruïsï
tegenstellingmetdat
van tarwe-envooralmetdatvangerstkruisingen,onderveldcondities
dikwijls zeerklein (soms 3à4/»).Wil eenpopulatie aanzijndoelbeantwoorden,dandientvaneenvoldoende aantalF-,korrels teworden
uitgegaan.
Dit is"bijhaverinvelegevallenalleenmogelijk,als eenzeergroot
aantal castraties enbestuivingenwordtuitgevoerd,hetgeeninde
kruisingstijdvelebezwarenoplevert.
Belangrijk ishethieromtrent naderonderzoek teverrichten,teneinde
eengeschikte kruisingsmethodiek tevinden.
Projectno.59» Klimaatresistentie.
Subprojectens1,kouderesistentie,
2. zaaitijdproevenenkoudebehoeften,
3» daglengtereactie,
4.invloedvanhitte opopbrengst enkwaliteit,
5.invloedvanovermatige regenval opopbrengst enkwaliteit,
6.afrijpingvangranen.
Probleemstelling enPerspectief.Zodraomtrentdegenoemde subprojectenvol3öên3ë"Bëëën5~ïs7~wordï~gëtracht eenmethodiek teontwerpen,die inhet
practischeveredelingsprogrammais tegebruiken.Ditisreedsgelukt
tenaanzienvandeonder1en2genoemde onderwerpen.Aanhet ontwikkelenvaneenmethodiek terbepalingvandedaglengtereactie wordt
thans gewerkt.Watbetreft depunten4>5en6,zalvoor eendeeleerst
opderesultatenvande studiesvananderebijhet graanonderzoek
betrokken instellingenmoetenwordengewacht,ompractischemethoden,
bruikbaarvoor hetvernauwenvanpopulaties tekunnenontwerpen.
Subproject 59.1sKouderesistentie.
VerSere~bestüderIng~vän~He^~kouderesistentieprobleem|hetbepalenvan
dekouderesistentie vangéniteurs enlijnen.Voordeaewerkzaamheden
endie,vallende onder 56.3fen57*3f-hetuitvriezenvanpopulatieszalgebruikworden gemaaktvan debestaandevriesinstallatie vande
S.V.P. endenieuwevriesinstallatie.
Hetuitvriezenvanpopulatiesvanhetgrotekruisingsprogrammazal
eengrootgedeeltevandecapaciteitvanbeidevriesinstallatiesopeisen.
Subproject 59*2: Zaaitijdenproevenenkoudebehoefte.
2aaïH35ënpröëvën~wörSën~aangeïëg3~In"Eë"
ennajaar;zijworden
gebruiktvoordebepalingenvans
a.koudebehoefte,
b. invloedvande zaaitijd opuitwintoring (gecombineerd metverschillende daglengten en/ofjarowisatietoestand),
c.ontwikkelingstpeen-snelheidbijverschillende zaaitijden
(zie b . ) .
Subproject 59.3:Daglengtereactie.
Dë~dâgïêng:Eëproëvën~ën~dê~zâaitijdbelichtingsproevenindewinter
I953/1954hebbenduidelijk getoond,dat dedaglengtereactie eenzeer
belangrijke factorvoordewinterhardheid envoorjaarsontwikkelingis.
Dit geldt zowelvoor tarwe aksvoorgerst envooralvoor het laatste
gewaslijkendepractische perspectievenvanditonderzoekbelangrijk
tezijn.

-42Omdoelbewust eenverbeteringvandewinterhardheid vanwintergerst na
testrevenishetnoodzakelijk deontwikkelingsphysiologie vangéniteurs
enkruisingspopulaties nauwkeurig tebestuderen enderesultaten hiervan
tecombinerenmetvriesproeven.Ditwerkvereist eenverbeteringvande
daglengte-installatie ophetveld,waarmede devóórschiftinginhet
materiaalwordt gemaakt.
Aangeziendeomstandigheden,vooral doordefactor temperatuurbijdeze
vóórschiftingnietreproduceerbaar zijn,dienthet indevelddaglengteproeveninteressant bevondenmateriaal onderreproduceerbare omstandighedentewordenopgekweekt enbestudeerd.
Benodigd personeel.Dehiervoor beschreven projectenno.'s56•57»58en59»
alIërT'b'ën'örëndetothetHoofdproject Tarwe-,gerst-enhaververedeling,
wordenuitgevoerd door Ir757~Däntümä7~J7~Mesdäg7~Jr^7"BintHem7
A.vanEssen,Mej.M.Jansen,Th.G.v.d. Scheur,Mej.J.W.deVisseren
K.vanSpanje,metbehulpvanS.V.P.,I.V.P.enProf.BroekemaHoeve
personeel.

-43HoofdprojectMaisveredeling.
Projectno.100.
Werkplan1957.
Leider;Dr.P.P.Ferwerda.
Titel;Veredelingsmethodenafwijkendvanhettraditionele schema.
Plaats;Wageningen,opzandgrond.
Probleemstelling enPerspectief.Naarmatemen indeVer.Statenlangermetde
trâ3îtïônëïê~mëthodë~vân~ôpbouwvanhybridenhad gewerkt tradenhaar
beperktheden steedsduidelijker aanhet licht» Eenvan deernstigste
bezwarentegenhet inteeltproces is,datditleidt toteenverkleining
vandevormenrijkdom,waardoordemogelijkhedenwelke inbepaald uitgangsmateriaal liggenlangniet tenvollewordenbenut.Alseenuitvloeiselvandeze gewijzigde inzichtenheeftmendelaatste jareneen
paarnieuweveredelingsmethodennaarvorenzienkomen (recurrent
selection,composite sibbing)welke inhogemate aandebovenvermelde
bezwarentegemoetkomen.Vooralvoorgebiedenwaardemaisveredeling
nogbetrekkelijk inhaarkinderschoenen staatbiedendezenieuwemethodeninteressante mogelijkheden.Het isstelligdemoeitewaard aandeze
richtingenvan onderzoekmeer aandacht teschenken.
Werkwijze.Inopenbestovenflintrasseneengroot aantal individuenuitîcïëzenendeze zowel zelfbestuiven alsuitkruisen opeendent single
cross.Ook inomgekeerde richtingwerken,dus eendentrasuitkruisen
opflint single cross endezelfdehandelingverrichtenmet eendentras
eneenflint ras (reciproke recurrent selection).
Voor "composite-sibbing"wordt eenbeperkt aantal zorgvuldiguitgezochte
individuen,behorende tothetzelfde ras,onderlingbestoven.Dealdus
ontstaande familiesworden eveneens door onderlingebestuiving tussen
eenbeperkt aantal individuen instand gehouden;deinteeltschade is
hiervrijgering.Familiesvan zeerverschillende herkomstworden,tenslotte,tot hybriden gecombineerd.
Project no.65.Oud no.32.
Werkplan_1957.
Leider;Dr.F.P.Ferwerda.
Titel:Bestudering
vandekoude tolerantievanverschillende maisstammen en
_______
Korte omschrijving.Het isbekend dat erbijmaisgrote individueleverschillenïn~köüc[ê~tolerantie (betergezegd;tolerantie t.a.v,adverseuitwendige omstandigheden)voorkomen.Hetdoelisdeze tolerante typenopte
sporenenhungunstige eigenschappen inhybriden intevoeren.
Plaats;Wageningen.
Probleemstelling ehPerspectief,Inonsklimaatmaaktmais tijdenshaarlevenscycIüs"twëë~krïHë£ë~për!ödendoor:
a,bijdekiemingvanhet zaad engedurende deeersteontwikkelingsperiodenvande jonge plant,
b.Gedurende de jeugd,dat isruwwegvan15mei totomstreeks 21 juni.

-44Dezekritiekeperiodenwordenveroorzaakt doorongunstigeuitwendige
omstandighedeninderuimste zindeswoords:lage temperatuur,eendoorweektebodem endeaanwezigheid vanparasitaire schimmels dieonder
deze omstandigheden juist optimale levens-voorwaardenvinden.
Koude tolerantie isindeze streken eeneigenschapwaarmede demaiscultuurstaat ofvalt.Het isbekend datermaistypenbestaandie tolerant
zijntenopzichtevandezeuitwendige omstandigheden.Deze optesporen
envooral ooknategaanofzijtijdenshet jeugdstadium (tweedekritieke periode)ongehinderd doorgroeien,zijndehoofddoelen.
Werkwijze.Deongunstigeuitwendige omstandighedenworden inhet laboratorium
"*
geïmiteerd doorde zadenbijlage temperatuur (+7-+10C)bloot te
stellenaanmet ziektekiemenbesmette aarde.Tolerantie inhet tweede
stadiumwordt inhetveld bestudeerd.Getrachtwordt correlaties te
vinden tussen "coldtest"engedrag inhetveldtijdenshet tweede
stadium.

Werkplan1957.
Leiders Dr.F.P.Ferwerda.
Titels Bestuderingvan deinvloedvande zaaitijden opdevegetatieveontwïîcEëIïng~van"mâîssïâmmên~ên~rasIên7
Plaats:Wageningen.
Korte omschrijving.Denormale zaaitijdvoormais isvanhalf april tothalf
mëï7""5ët~ëën~optimuminbeginmei.Het isdebedoelingnategaanop
welkewijze de zaaivoorhalfapril ennahalfmei deontwikkelingvan
deplantenbeïnvloedt enofdezebeïnvloedingvan jaar tot jaarvoor
eenbepaalde stam (ras)dezelfdeis.
Probleemstelling enPerspectief,Voordeuitvoeringvaneenkruisingsprogrammä~Is~Eit"vän~b"eIäng~d"e"1JToeivan twee tekruisenstammen telaten
samenvallen.Menkantrachtendittebereikendoorspreidingvande
zaaidataofdoorbehandelingvandeplantenvandevroegst bloeiende
stammetgroeiremmende stoffen.De laatste jarenwordt deaandacht
echtermeergericht opdedoordeAmerikanen gebruikte "warmtesom"
dehoeveelheid warmte,dieeen stamnodigheeft ominbloei tekomen,
welke hoeveelheid specifiekendoorde jarenconstant zou zijn.De
stammet dekleinstewarmtesomwordt zoveelwarmte eenhedenlatergezaaid alshetverschil inwarmtesom tussendebeide tekruisenstammen
bedraagt.Detemperaturenmetbehulpvan thermografenophet proefveld
zelfbepaald.
Werkwijze.Vier inteelt stammen en2single-crosses wordenvanafhalfapril
ïö¥"enmet 20julimet tussenpozenvan14dagengezaaid.De opkomst
vaniederveldjewordt bepaald entevens debloeidatum.Bovendienwordt
alsmaatvoordevegetatieve ontwikkeling iedereweek,tebeginnen3
wekennade zaai,het aantalbladerenvan10plantenperveldjebepaald»
Deuiteindelijkelengtevandeplantenwordtgemeten tijdens debloei.
Project no.102.
Werkplan1957.
Leiders Dr.F.P.Ferwerda.

-45TitelsKwekenopresistentie tegenziekten enplagen,inhetbijzonderstengel-

rö"E~ên~BuïïënBrand7
PlaatssWageningen.
Korte omschrijving.Deinonsland iederjaarsterkopdevoorgrond tredende
zïëkïërTsïëngelrotenbuilenbrand dienennaderbestudeerd teworden.
Uitkwekersoogpunt ishetvanbelangdeaanwezigemaisstammen enrassen
systematisch teonderzoeken ophunvatbaarheid.
Probleemstelling enPerspectief.Uit practische overweging zouhetprettig zijn
5ê~rêsïsïêntïë~van~3ê~maïsplant alinhetkiemstadiumtekunnenbepalen.
Dit zalwaarschijnlijk mogelijk zijnvoorbuilenbrand.Het isgebleken,
dat inbrengenvan ziektekiemenmetbehulpvaneeninjectiespuit debeste
infectiemethode is.Er zalnognader onderzocht dienen tewordenin
welkgroeistadium dekunstmatige infectiemoetplaatsvinden omdebeste
overeenstemmingmetdenatuurlijke veldinfectie teverkrijgen.Stengelrotwordt inonslandnaarallewaarschijnlijkheid veroorzaakt door
Fusarium.Dekunstmatige infectie geschiedt ongeveer 3wekennade
bloei.Tegenderijpingwordt deaantastingbepaald aanuitwendigekenmerken,maar ooknaar aanleidingvan eeninwendigebeschouwingvandoorgesnedenstengels.
Project no.103,

Werkplan 1957.
Leiders Dr.F.P.Ferwerda,
Titels Instandhouden enbeoordelenvaneencollectie maisrassen^populaties!

îënëïn3ë~Eiï~3Sarîn~aânwëzîgë-gënëma1;êrIaaï~^

Plaats;Wageningen,zandgrond.
Probleemstelling enPerspectief.NaarvoorbeeldvandeVer.Statenwaarmen
~tï33îg"maatrêgêîên~hëëït~genomenomdegenenschat,die ligtbeslotenin
deoudevrijbestovenrassen,instand tehouden,zalookinNederland
een "germplasm conserrationcentre"wordeningericht.Hierin zullen
worden opgenomen eenzogrootmogelijk aantalvrijbestovenrassenuit
geheelEuropa.Ditmateriaal zalkunnendienenalsbronwaaruitInstitutenenKweekbedrijvenuitgangsmateriaal kunnenputten.
Werkwijze.Uitvele landenvanEuropa zijnzaadmonstersvanvrijbestoven
rassen opgevraagd enverkregen.OokhetU.S.D.A. teWashingtonverschafte ons zaadvaneengroot aantalmaisrassenvanuiteenlopendeherkomst.Hetmateriaal zalinvakkenvanminstens 100plantplaatsenworden
uitgeplant,opdathet ideevaneen "gemiddeldmonster" zogoedmogelijk
wordtbenaderd.Voordeinstandhoudingzalinhullingenbestuivingmet
dehandworden toegepast,daarbijzorgdragendevanelkras eenruim
aantalkolven tebestuivenmet eenstuifmeelmengselafkomstigvaneen
zogrootmogelijk aantal individuenuit datzelfde ras.Het zalniet
mogelijk zijnenooknietnodig,allerassenelk jaaruit teplantenen
opeenbovenbeschrevenwijze te "sibben".Indienvan elkras eenvoldoend groteportie zaad ineenkoelcelwordt opgeslagen zalditstellig
nietvakerdaneens indedrie totvijf jaarbehoeventewordenvernieu?«!.
Plaats?Dorskamp enY/ageningseBerg,

-46Benodigdpersoneel.Dehierbovenbeschrevenprojectenno.'s100,65»101,102,
IÖ57aïïS"ëhorende tothetHoofdprojectMaisveredelingv/ordenuitgevoerd doorDr.F.P.FerwerdaXÏ7v7P7J7~G7~Hëêmstrâ~'(ï7v7P.), W.Bouter,
A.Ruysch (i.V.P.),Mej.I.J.Heinsius (i.V.P.),Mej.L.C.Rotteveel
(i.V.P.),vacature;Ir.F.J.Dijkhuis (S.V.P.).

* ) . Projectengemerktmet een*v/ordenalleenuitgevoerd indien tijden
personeelbezetting dittoelaten.

-47Hoofdproject:Roggeveredeling.
Projectno.67.Oudno.33.
Werkplan1957.
Leiders Dr.F.P.Ferwerda.
Titels Roggeveredeling metbehulpvanfamilieselectie enpaarsgewijze^kruising.
Plaats;Wageningen,zandgrond.
Probleemstelling enPerspectief.Hoeweldezemethodenreedsminofmeer
~~"~~vëröü5ërd"~zï3n~ïs~hët'"nöggeenszins gezegd dat zijals afgedaanmoeten
wordenbeschouwd.Hetfeit,datmet dezemethodenmeermalenfamilieswordenverkregenwelkehet standaardras Petkusniet alleeninproductie,
maarookinandere opzichtenvoorbijstrevenwijst erop,dat zijtoch
nogweldegelijk aandachtverdient.Dikwijls ondervindt menteleurstellingwanneermenfamilies,zoalshierbovenbedoeld,tracht tevermeerderen;devoorspronggaat danvaakverloren.Men zoektnunaarwegenom
deze teruggangtevermijden.
Werkwijze.Demetbehulpvandezemethodeverkregen familieswelke inde
oriënterendebeproeving ietsbeloofden,worden opgrotere schaalnagetoetst invergelijkingsproeven met eenvoldoende groot aantalherhalingen.
Voorts zalwordennagegaanv/aardeoorzaak ligtvanhet teruglopender
familiesbijvermeerderingengetracht zal worden eenremedie daartegen
tevinden.
Project no.68. Oud no.34.
Leider:Dr.F.P.Ferwerda.
Werkplan1957.
Titel;Rogge.Beproevingvanmoderne veredelingsmethoden, zoalsmassale proef2ruïsïngin"ên~"rëcürre*nï~sëïêctïönn7
Plaats:Wageningen,zandgrond.
Probleemstelling enPerspectief.Bovengenoemde methoden zijninzekere zingeïnspïriër3~dö3r~di""bT3""c[ë""maisveredelinggevolgdewerkwijzen.Hetaantrekkelijke isdatmendegevreesde inteeltdegeneratie binnenperken
kanhouden.Enkele hoopgevende resultatenwerdenbijroggereedsgeboekt,
dochdemethodenmoetennogaanzienlijk worden omgevormd omertenvolle
profijtvantekunnentrekken.
Werkwijze.Klonenworden aanmassale proefkruisingenofaantopcrossingonder"wörpen,dochtegelijkertijdwordt eendeelderplanten doormiddelvan
inhullingtot zeifbevruchting gedwongen.Natoetsingvandemassale
proefkruisings-c.q. "topcross"F..'stastmenterug ophet inreserve
opgeslagen zelfbestuivingszaad deruitblinkers enwerkthiermedevoort«
Bij"recurrent selection"gaatmen juist andersom tewerk enwintmen
vanelkeuitgekozenplant tweenakomelingschappen;deene doorhaartot
zelfbestuiving tedwingen,deanderdoorhaaruit tekruisenopeen
reproduceerbare tester.Hoewel dezemethodenbijrogge,wegensdeuitgesprokenzelfincompatibilitei.tvanditgewas,moeilijker isuitte
voerendanb.v.bijmais schuilendaarintochzulke aantrekkelijke
perspectieven,dathetdemoeite loont devorig jaarreeds opbescheiden
schaal ingezette selectiecyclus tevervolgen.

-48Project no.104.
Werkplan1957.
Leiders Dr.F.P.Ferwerda.
Titel;Hetkwekenvanroggerassenwelke,alsvoedergraangebruikt, geen
Tngëwan3sBëzwarën"{nErân3ërTgRëîâ"
PlaatssWageningen.
Probleemstelling enPerspectief.Roggeheeft alsvoedergraan eenslechte
rêpûtâtîë"wëgêns~hët~vërôôrzakenvanz.g."branderigheid".Wathet
precies inderogge isdat deze "branderigheid"veroorzaakt,isnietbekend.Dooreigen experiment zaldus allereerstmoetenwordennagegaan
waar deoorzaakligt,alvorensmethetkwekenvanrassen,vrijvan
bovengenoemde hinderlijke eigenschap,terhand tenemen.
Werkwijze.Omlangs empirische weg tevindenwathetbranderigheidveroorzaÊliicleagensisenwaarhet zetelt,zoumenfeitelijkvoederproeven moeten
nemenmetrogge afkomstigvan individuele planten.Dit zouzijnteverwezenlijken indienmengebruikmaaktevanmateriaal dathier dichtbij
staat n.1.klonenofinteeltstammen.Verder zoumenmoetenbeschikken
overeenproefdier,waarvanbekend isdathetde "branderigheidssymptomen"gemakkelijkkrijgt enzokleinisdathetmetgeringehoeveelhedenvoedsel genoegenneemt.Hetopsporenvan zulkeenproefdierligt
opdewegvanveevoedings-specialisten endierphysiologen.Zaad afkomstigvanklonen ofinteeltstammenkandoorI.V.P./s.V.P.wordengeproduceerd.Eensamenwerking tussen specialistenopbovengenoemde terreinen
isdoorbemiddelingvanhetCOCOBRO totstandgekomen.
Eendergelijkprojectkanlange tijd inbeslagnemenmaarhet isook
heelwelmogelijk dat eengelukkigtoevalonshet gewenste materiaal
spoediginhandenspeelt.
Project no.119. (nieuwproject).
Werkplan1957.
Leiders Dr.F.P.Ferwerda.
Titel;Het samenbrengen,bestuderen eninstandhoudenvaneencollectie
lânSrâssënT
Probleemstelling enPerspectief.Roggelandrassen stervenmeer enmeeruiten \
hetïiräa2zääm ôm-'voordat zijgeheelverdwenen zijn- te zorgendat
eralthans ietsvanditmateriaal instandwordtgehouden,teneinde
lateruit dedaarinbeslotengenenschat tekunnenputten.Doorde
"landrassen commissie"wordeneenachttal oudeNederlandse landrassen
zoveelmogelijk inhunoorspronkelijkmilieuinstand gehouden,In
verschillende anderelanden,metnamedeOost-Europese endeBalkan
landenworden thansnoglandrassenverbouwd maardetijd isdaarook
nietmeerverre,datdeze zullenwordenverdrongendoor geselecteerd
materiaal.Het zal stellig demoeite lonente trachten
ditmateriaal tebemachtigen enhethierinstand tehouden.Toegegevenwordt
dathetmilieu'waarinmen zehier telandebrengt eenanderisdanin
hunlandvan oorsprong,maareris geen anderekeuze;ófmenmoetbezwaar opdekoop toenemenófhetmateriaalverloren latengaan.

-49Werkwijze.Landrassen in'isolatievermeerderen.Doorhet zaad droogenbijlage
temperatuuropteslaanzalvermoedelijkkunnenwordenvolstaanmetvernieuwingeensindevijf jaar.Door telken jareeendeelvandecollectie opeenobservatieveld uit te zaaienheeftmendegelegenheid de
rassentebestuderenendekarakteristieke eigenschappendaarvanvast
teleggen.
Benodigd personeel.Dehiervoorbeschrevenprojecten deno.'s67,68,104en
ÏÏ97~aïïë~bëhorende tothetHoofdproject Roggeveredeling,wordenuitgevoerd door dezelfde personenaïs~gênöêmd~onder""het~HÖöil3projectMais.

-50Hoofdprojects Koolzaadveredeling.
Project no.106.

?££kplan_1957.
Leider:Ir.St.W.Duursma,
Titels Koolzaadveredeling.
Plaats;TerreinI.V.P.Nude,S.V.P.,Wageningen.
Probleemstelling enPerspectief.Koolzaad iseengewas,datperiodiekvan
grôtë"'Jbetëkënîs~xs~n7ï7~wanneerimportvangoedkope tropische vetten
moeilijk ofonmogelijk is.Omdeboernietvandeteeltvankoolzaadte
doenvervreemden ishetvanbelangdeze teeltaantrekkelijker temaken.
Hiertoekandeveredelingeenbijdrage leveren.Deinonslandverbouwderassenbezittenverschillende onvolkomenheden,dievoorhet grootste
deelvaninvloed zijnopdeoogstzekerheid (wintervastheid,zaaduitval,
Alternaria-aantasting). Bijhet streven dezegeheel ofgedeeltelijkte
doenverdwijnen zullen eengoedekwaliteit enkwantieitvandeoogst
nietuithet oogmogenwordenverloren.Hetisgewenst tekomen toteen
noglaat tezaaien,wintervast envroegrijp rasmetstevig,hoogvertakt
stro,dat geen ofweiniglast ondervindtvanAlternaria-aantasting en
weinig zaadverlies geeftbijdeoogst.Hoewel selectie inde richting
vangeringe aantasting door snuitkever englanskevermoeilijk is,dient
ookhiernaargestreefd teworden.
Werkwijze,Teronderlingevergelijkingworden rassenentypenvanverschillen31~h"erkomstverzameld.Doorhetmakenvankruisingenwordt gepoogdde
gunstige eigenschappenvanderassenbijeen tebrengen.Voortswordt
positievemassa-selectie toegepast.
Terverhogingvandevariatie inhetbeschikbareuitgangsmateriaal wordt
koolzaad kunstmatiggemaakt doorverdubbelingvanhet aantal chromosomen
percelmetbehulpvan colchicinebijdekruisingsproducten verkregen
uitkruisingen tussen9e n 10chromosomige Brassica's endoorkruising
van tetraploidevormenvandelaatstgenoemde soorten.De gevoeligheid
voorAlternaria-aantasting endeverschillen tussenderassenopdit
puntwordennagegaandoor opzettelijkebesmettingmet deschimmel.
Indiengunstige typenT/ordengevondenzullendezevoorverdereveredelingkunnenwordengebruikt.
Erwordtgetracht zomertypentevindenineenaantalrassenwinterkoolzaadvanFranseherkomst.
Onderzocht wordt inhoeverrebijkoolzaad zelfbevruchting plaatsvindt.
Benodigdehulp.DitHoofdprojectKoolzaadveredeling wordtuitgevoerd door
"Ir7Sï7W7Duursmâ~ën~Mê37w7j7~DammïngE7~"

-51Hoofdprojects Cytologisch Onderzoek.
Projectno.IO5.
Werkplan1957.
LeiderssDr.G.BremerenMevrouwDr.D.E.Bremer-Eeinders.
Titel:Veredelingvan'tetraploiderogge enhethiermedeverbandhoudend
cyï5IögïscE~ön3ërzOiË7
Plaats;I.V.P.,terreinenopdeWageningseBerg,Bornsesteeg enDijkgraaf.
Probleemstelling enPerspectief.Hetbelangrijkste probleembij tetraploide
röggëïs~vërhögïngvän""Eörrelzetting.
Tetraploide roggewerd aanhetInstituutvoorhet eerstverkregenin
I947uitmixoploidemateriaalvanPetkuserrogge,dat in1946door
colchicine-behandeling ontstaanwas.Door sterke geslachtelijkevermeerderingvandeeerste tetraploide roggeplanten,gepaard gaandmet
eenstrenge selectie,vooral opzaadzetting enzaadkwaliteit enbovendiendoorlatere colchicine-behandeling vanPetkuser rogge entalrijke
andererogge-rassen,iseenzeeruitgebreid tetraploid roggemateriaal
verkregen,datreedsverbeterde korrelzetting vertoont,endatnudienst
doetvoorverdereveredeling.
Opbrengstproevenvan tetraploide rogge,aanhet Instituutuit Petkuser
rogge ontstaan,gaventotnutoeopbrengsten tezien,diegelijk ofiets
hoger lagendandievandiploide rogge.Hoewelhetblijkt dat tetraploide
rogge eenduidelijkhoger eiwitgehaltebezit dandiploide rogge ende
langerevezelvanhet strovantetraploide rogge ookbijdepapierfabricagevanvoordeel zal zijn,ishet toch zekerdat tetraploide rogge
alslandbouwgewas pasingang zalvindenwanneerdeoogsten dievan
diploiderogge duidelijk overtreffen.Dit isookinZwedenenDuitsland,
waar tetraploide roggereeds sislandbouwgewas isuitgegeven,nogniet
involdoende matehetgeval.Inverband hiermede ishetvanbelangte
vermelden,dat detetraploide roggevanhet Instituut indelaatste
jareninproevenvanhetI.V.R.O.enhet C.I.L.O.devergelijking met
deDuitse tetrarogge goedkandoorstaan.
Indien hetmogelijk isdefertiliteitvan tetraploide rogge,dekorrelzettingdus,zoveelteverhogendatdeze overeenstemt metdievan
diploide rogge,danzalhiermede detetraploide roggedeze inproductie
duidelijk overtreffen.
Ditiswellicht tebereikendoorintensieve selectie opfertiliteit
binnenhet tetraploide ras.Hiervoor zaldezeselectiebegeleidworden
door eenuitgebreid cytologisch onderzoekvandereductie-delingbij
eengroot aantal tetraploide roggeplanten.Het isn.1.gebleken,dater
groteverschillenbestaaninderegelmaatvandeze deling.Daarnaast
wordt gestreefd naargrotere fertiliteit doorkruisingvanverschillende
tetraploide rassenonderling.
Andere objectenwaarinin1957voortgewerkt zalwordenzijn:
1.Tetraploid koolzaad.Indelaatste jarenzijnmeerderekoolzaadrassënmët~cöïchïc!ni~b"ehandeld.Uit zaadvaneengroot aantalmixoploide
planten,hieruit ontstaan,wordenlangscytologische weg tetraploiden
geisoleerd,dieverder onderling gekruist engeselecteerd moeten
worden,
2.Het onderzoekvantetraploide ende selectie van tetraploide karwij
zalinI957voortgezetworden.
3.Inverband met onderzoekingen aanmaisvanDr.P.P.Ferwerdazal
langs cytologischeweggezochtwordennaarmonoploide maisplanten.

-524. HetcytologischeonderzoekaanTriticale zalwordenvoortgezet.
Hierbijgaathet o.a.omcytologisch onderzoekvanrecentekruisingsproductendoor Dr.Ferwerda,verkregenuitkruisingenvan tarween
rogge.
5.Cytologisch onderzoek zalverrichtworden aandoor Dr,Ferwerda
verkregensoortsb/astaardentussenTriticumsoorten.Hetgaathierbij
omdecytologischevaststellingvannieuwe amphydiploide tarwevormen«
6.Cytologisch onderzoekvanroggeachtige afsplitsingenuitTriticale.
Benodigd personeel.DitHoofdproject Cytologisch onderzoekwordtuitgevoerd
3oör""Dr7G7"BremerXÏ7v7P777~Mëvrôûw"*Br7BTË7"Brêmêr-Reinders (T.N.0.),
J.Waninge (i.V.P.),R.A.Kleter (S.V.P.),W.H.R.vanHolland (T.N.O.)t
G.W.Ruysch (i.V.P.)enMej. L.Schuurman (I.V.P.).

-53Hoofdpr©ject:Vlasveredeling,
Projectno.69. Oudno.57.
Werkplan1957.
Leider:Ir.H.T.Wiersema.
Titels VeredelingvanVezelvlas.
Plaats:TerreinI.V.P.Nude,S.V.P.enI.V.P.Bornsesteeg,Prof.Broekema
Hoeve teMarknesse enKasS.V.P.
ProbleemstellingenPerspectief.Y/ijbeschikkeninonsland overeenaantal
üïtstikën5ê~vïâsrassên,"waarvansommige totver overonzegrenzenverbouwdworden.Ophetpuntvanresistentie tegenziekte laten demeeste
echterwel iets tewensenover.Hethoofddoel vandevezelvlasveredeling zaldaarom opvoeringvanderesistentie tegendebelangrijksteziektenmetbehoudvande overigegunstige eigenschappen alsopbrengst aanzaad en stro,vezelgehalte envezelkwaliteit dienentezijn.
Totdebelangrijkstevlasziektenkunnengerekend wordenroest,brand,
verbruinenendodeharrel.Voornaderebijzonderhedenwordtverwezen
naardeafzonderlijkeprojecten.Doorkruising enterugkruisingzalgetrachtworden omrassen tekwekenwelke eenhogematevan resistentie
bezitten tegendegenoemde ziekten.Opresistentie geselecteerde familiesenlijnen zullengedistribueerd worden onderde aangesloten
NederlandseVlaskwekers,
Werkwijze.Hetkruisingsv/erkgeschiedt zowel ophetveld alsindekas.Inde
Êas~ishetmogelijk om twee generaties per jaartekweken.De selectie
opkwaliteit zalhoofdzakelijkindeN.O.Polderuitgevoerdworden,
terwijl deselectie opziekte resistentie inYfageningengeschiedt.

£ï2Jü£jLiï2iZ2.i0ud-no,57.
Werkplan1957.
Leiders Ir.H.T.Wiersema.
Titels Hetselecterenvanvoor roest onvatbare families enlijnenuit

£rïïrsrngspöpülaïiës~van"vê"zëlvlas7
Plaats:TerreinI.V.P.enS.V.P. opdeBornsesteegenkas S.V.P.,Nudete
Wageningen,
ProbleemstellingenPerspectief.Vlasroest kan inonsland totdebelang"
rî3ksïë~vlâizïë5ïën~gêrêkëndworden.Hoewel insommige zomers deaantastingvrijhevigkanzijn,isdezegewoonlijk tochnietzogroot,
datvaneenbelangrijke opbrengst-vermindering gesprokenkanworden.
Degrote schade die deze ziekteveroorzaakt bestaat vnl,uit eenzeer
sterkeverminderingvanvezelkwaliteit.Opdeplaatsenwaardewintersporen opdestengelsworden gevormd,het zgn.zwartstip,worden nl.
devezelbundels inmeer ofmindersterkemate aangetast,zodatbijde
verwerkingvanstrovlas totlinthiergemakkelijkbreuk optreedt.Dat
vanzulk lintgeeneersteklas garengesponnenkanworden isbegrijpelijk.Daardebestrijdingvandeze ziektemet chemische middelenop
groteschaalnietuitvoerbaar is,ishetkwekenvanresistenterassen
deaangewezenbestrijdingsmethode,Veredelings technisch levertdit
probleem geen grotemoeilijkhedenop,daarderesistentie nogalop
eenvoudigewijzevererft enerbinnenhetwereldvlasrassensortiment
verschillende onvatbare rassenvoorkomen,zodathetinkruisenvande
factor onvatbaarinonsrassensortimentzeergoed teverwezenlijken is.

-54Hetsomsplotseling optredenvannieuwe physiologische rassenvande
vlasroest,waardoorvoordien onvatbare selecties envlasrassenwelaangetastkunnenworden,vormt eenprobleem,waarvoor dekwekerindetoekomst zekerweleensgesteldkanworden.
Het isdaarom gewenst omvoorhetinkruisenvaneigenschappen,zoalsonvatbaarheid, zoveelmogelijkverschillende onvatbare ouderrassen tegebruikendaarmendandegrootstekansheeftdat eenaantalhiervanafstammende selecties ofrassenookdoor zo'nnieuwe physiologischras
vanderoestniet aangetastkanworden.
ÏSïïEÏÜSëiD e t e "toetsenkruisingspopulaties,families (d.w.z.afstammelingen
vaneenFo-^3plant)lijnenenrassenwordenuitgezaaid ineenroesttuin.
Hierin zijndeveldjes omgevenmet enkele rijenvaneenvoor roestzeer
vatbaarras.Dezerijenwordenkunstmatig geinoculeerd met roest,hetzij
doorbespuitingmet eenspore suspensie,hetzijdoorbestuiving metdroge
sporen;oferworden indezerijenindekas opgekweekte metroestgeinoculeerde plantengeplaatst.Uitdeze rijenkandanderoest zichoverhet
geheleveldverspreidenwaardoorselectie opvatbaarheid mogelijkwordt.
Devoordeinoculatie benodigde sporenderverschillende physiologische
rassenwordenindekasopvlasplantengekweekt.
Project_no.71.Oud no.57.
Werkplan1957.
Leider:Ir.H.T.Wiersema.
Titel:Het selecterenvanvoorvlasbrand resistente families enlijnenuit
£rûïsrngspôpulatïês""vân~vëzëïvïâs7
Plaats£Kas S.V.P.
Probleemstelling enPerspectief,Vlasbrand is eenechtebodemziekte.Opde
vêïëmet zïêktêbësmëttë~grondenisdevlasverbouw zeerriskant,daar
bijsterke aantastinghetgewas omgeploegd ofvroegtijdig afgemaaid
moetworden.Deverwekker(s)vandeze ziekte,vermoedelijk hoofdzakelijk
deindegrondvoorkomende schimmel,PythiummegalacanthumdeBary,tast
dewortels der jongevlasplanten aanmethetgevolgvergeling enten
slotteverbruining enafstervenvanhet gewas.Dezebodemziektekomt
hoofdzakelijkvoor oponze lichtekleigronden,dus juist opdebeste
vlasgronden.Door sterilisatievandegrond,hetzijdoorstomen,hetzij
metbehulpvanchemische middelen,opgrotn schaalniet inaanmerking
komt ishetkwekenvantegen deze ziekte resistente rassenhetmeest
doeltreffendebestrijdingsmiddel.
Werkwi^ze^Naasthetverbouwenvan de tetoetsenrassenenselecties op
natuurlijkbesmetteveldenindeprovincies GroningenofFriesland zal
getrachtwordenomeengeschikte laboratorium-methode voorhetbepalen
vandevatbaarheid teontwikkelen.
Projectno.72.Oudno.57«
Werkplan1957»
Leiders Ir.H.T.Wiersema.
•TitelsHet_selecterenvandodeharrel_resistente families enlijnenuit
kruisingspopuïatiesvanvezelvlas.
Plaats;TerreinI.V.P.enS.V.P.,Bornsesteeg,Proefveld Nude teWageningen.

-55Probleemstelling enPerspectief.Dodeharreiwordtveroorzaakt doordeschimmëI"AscScnyïa~ïïnïcöIa7~l)ëbesmettinggeschiedt zowelvanuithetzaad
alsuit degrond.Zowel jongere alsoudereplantenwordenaangetast,
met alsgevolg dode planteninhet gewas.Daardevezels van dezedode
harrelssterk zijnaangetast gevenzegrotemoeilijkhedenhijdeverwerking vanhet strovlas totlint.Daar zaaizaad ontsmettingalleen
nietvoldoende is,ishetwenselijk omresistente ofvoor deze ziekte
weinigvatbare rassen tekweken.Hoeweltot dusverre nog geen onvatbare
rassen zijnaangetroffenvallen ertochgroteverschillen invatbaarheid tussenverschillende vlasrassen teconstateren.
Werkwijze,Dooreenherhaalde bespuitingkortnadeopkomst entijdensde
bloeivan eenopeenspeciaal dodeharreiproefveld verbouwdeveredelingsmateriaalmet eenspore suspensievanverschillende isolatiesvan
deschimmel zalgetrachtwordenomeensterke aantasting teverkrijgen
omverschillen invatbaarheid tekunnen vaststellen.
£E2il2£Ï_!}2i25i0ud-no.57«
Werkplan1957.
Leiden Ir.H.T.Wiersema.
Titel;Het selecterenvanvoorverbruining weinigvatbare families enlijnen

üïï~lcrüïlïngspopulaties"van~vëzëlvlas7
Plaats;TerreinI.V.P.enS.V.P. opdeBornsesteeg enterreinI.V.P.Nude
teWageningen.
Probleemstelling en_Perspectief.Verbruinen iseenziektewelke insommige
jären,"vöörälïn~Eët~Züï5ênvanonsland,hetvlas insterkematekan
aantasten.De ziekte treedtgewoonlijk nadebloei op.Eerst zietmen
hierendaarbruingekleurdekoppen optreden,,laterverspreidt zich
echterdeaantasting overhet geheleveld.De stengelsbeginnenvanaf
de topaf testerven.Daar zulke dode planten zeermoeilijk teroten
zijnkande economische schadewelke deze ziekteveroorzaakt zeer
groot zijn.Daargeeneffectievebestrijdingsmiddelenbekend zijndient
getracht tev/ordenomresistente ofmindervatbare rassen tekwaken.
Werkwijze.Het selecterenvanresistente ofmindervatbare plantenlijnenof
familiesbijhet optredenvande ziekte ophetproefveld.Doorbespuitingvanbesmettingsstrokenvan eenzeervatbaarrasmeteenspore
suspensievande schimmel zalgetrachtworden omhet insterkemate
optredenvande ziekte tebevorderen.
Project no.I32.

Leiders Ir.H.T.Wiersema.
Titel;Het selecterenvanfamilies enlijnen op stevigheid gecombineerd met
êën'Eôog'vëzêlgêHâlîê'ën'goëSë'vizëTEwâlïîëît,
PlaatssProefBroekemaHoeve teMarknesse.
Probleemstelling enPerspectief.Voorhetverkrijgenvaneen grotere oogstzêkërhëïd~bïj~vlas~dïënt~naast ziekteresistentie vooral opstevigheid
geselecteerd teworden.

-56Stevigheid isomtweeredenenbelangrijk.Indeeerste plaats iseen
staand gewasveelgemakkelijkerteoogsten enooktredenerbijdeverwerkingveelminderverliezen opalsbijeenlegerendgewas.Er zijn
veelminderverliezenbijhet trekkenenoogsten,bijhet repelenen
zwingelen,ergaatmeervlas ineenrootbak,duseenstaand gewaskan
veeleconomischerverwerktwordenalseenlegerend gewas.
Inde tweede plaats isineenstaand gewashetmikroklimaatveelminder
vochtig alsineenlegerendgewas,waardoor dokansophetoptredenvan
ziekten (mendenke slechts aanBotrytis),waardoor zowel dekwaliteit
vanhet stroalshet zaad zeersterkkunnenachteruitgaan,veel geringer
is.
Nuisbekend datnaarmate derassensteviger zijnhetvezelgehalte in
hetalgemeen lageris.Opdezeregel zijnechteruitzonderingenb.v.het
rasWiera enopzulkeuitzonderingendientmeerdoelbewust geselecteerd
teworden.Dekansen ophetvindenvangunstige combinaties vangrote
stevigheid enhoogvezelgehalte zijnniet ongunstig zoals Ir.Sieben
(luphytica2 (1953);101-106)berekendheeft.Ditvooralalsmengeschiktekruisingsouders b.v.Wiera enSolido gebruikt enzovroegtijdig
mogelijkbijhetveredelingswerk opstevigheid envezelgehalte selecteert.
Werkwijze.Eengroot aantal jongefamilies enjongelijntjeswelkereeds op
rôëst-enbrandresistentiegeselecteerd zijnworden opeenproefveld
indeN.O.P.uitgezaaid voorbeoordeling ophet oogopstevigheid en
kwaliteit.Debeste selectiesworden dangezondennaarhet Nederlands
Vlasinstituut voor onderzoek opvezelgehalte envezelkwaliteit.
?ï°^22Î_!î0*^5.Oud no.58.
Werkplan 1957.
Leiders Ir.H.T.Wiersema.
Titels Olievlasveredeling.
PlaatssTerrein I.V.P.Nude,I.V.P.enS.V.P.,Bornsesteeg enKasI.V.P.
Probleemstelling enPerspectief.Olievlas isvoor onsland eennieuwgewas.
De tôthëdën~vërböüwdê~rassenzijnallevanbuitenlandse origine.Daar
deze rassenaangepast zijnaanhetklimaat endebodemvanhetland
waar zegekvreekt zijnmoethetmogelijk zijndooreigenveredeling
rassen tewinnen,welkebeterpassenbijonsklimaat,onzebodemen
onze cultuurmethoden. Omdat eroverdeze cultuur inons land nogbetrekkelijkweinig ervaringis opgedaan,dientnogvastgesteld teworden
welkplanttypevoor ons land hetmeest geschikt is.Naast eenhoge
zaadopbrengst,eenhoog oliegehalte eneengoede oliekwaliteit (hoog
joodadditie getal)zalvermoedelijk gestreefd dienentewordennaar
hetverkrijgenvaneenmidden-vroeg totmidden-laat ras,datgelijkmatigafrijpt,dusgeendoorgroeivertoont entochmethet oogop
ongunstigeweergetijden tijdens debloeitijd eenniet tekortebloeiperiode heeft.Verderkangenoemd worden eenstrolengtevan ongeveer
60cm,enmethet oogopeengoede grondbedekking eengoede vertakking
eninverband methetmachinaal oogstenniet telaagzittende zaadbollen.
Wat resistentie tegen ziektebetreft dient indeeersteplaatsop
roestgeletteworden.Resistentie tegenbrand iswaarschijnlijkniet
vereist,daardeze ziekteniet opdegrondenwaar olievlasverbouwd
wordtvoorkomt.
Werkwijze.Dezekomenvrijwel overeenmet dievande vezelvlasveredeling.
Kruisingen tussendiverse rassenworden ophetveld enindekas
uitgevoerd.

-57Deverkregen jongepopulaties worden eerst oproestresistentie getoetst
(zieroestprojectvezelvlas).Deaangehoudenresistente families worden
geselecteerd optype,opbrengst,oliegehalte enoliekwaliteit (joodaddetiegetal).Voor debepalingvandeze laatste twee eigenschappenwordtde
hulpingeroepenvande chemische afdelingvande S.V.P.
Benodigde_hulp.De,hiervoorbeschrevenprojectenno.'s 69,70,71,72,73»
I32"ên75» allebehorende tothetHoofdproject Vlasveredelingworden
uitgevoerd door Ir.H.T.Wiersema,M7A7~JÖngmans~ën~Mëj7K~j7~Zeylstra.

-58Hoofdproject; Blauwmaanzaadveredeling,
Project no.122.
Werkplan_1957.
Leider:Joh.Dros,
Titel;Blauwmaanzaadveredeling.
Plaats;Nude,Prof.BroekemaHoeve enN.Brabant.
Probleemstelling enPerspectief.Blauwmaanzaad iseenzeerspeculatiefgewas,
waarvan"dëopbrengstwisselvalligisdoordeweersinvloeden tijdensde
laatste rijpingsperiode.
De oogstzekerheid dient dan ookvergroot teworden doorenkelebelangrijke eigenschappen alsvroegrijpheiden stevigheid tebeteren.
Daarnaast dientspeciaal gelet teworden ophet zaad endekwaliteit
daarvan.Het zoekennaarrassenresistent tegenvalsemeeldauwen
vlekkenziekte dientuiteraard têrhandgenomenteworden.
Werkwijze.Uitdebestaande kruisingspopulaties worden selecties gezochten
öpproefvelden teWageningen,N.Brabant enindeN.O.Poldergeplaatst.
Met enkele buitenlandse rassen,dieopvallend kortvanstro envroegrijp zijnwordenweerkruisingenverricht,terwijlmetdeF,van1956
wordt teruggekruist.Eenproefveld zalworden aangelegd teRlundert,
waargeselecteerde F„lijnen opresistentie tegenvalsemeeldauw worden
getoetst.
Benodigde hulp.Joh.Dros,bovendien zalergebruikwordengemaaktvanhulpkrachïên~van S.V.P.

-59Project no.123.
?erkplan^l957.
Leiders Ir.St.W.Duursma.
TitelsVeredeling vanlandbouwstambonen.
Plaats_:TerreinI.V.P.Nude,Kas S.V.P.
Probleemstelling enPerspectief.Doordeparticuliere kwekerwerdhetveredeïïngswêrkmet'IändBöüwstämbonendelaatste jarensterkverminderd.Mede
opverzoekvanhunzijdewordt deveredeling vanditgewas in1956door
deS.V.P..aangevat.Bijhstveredelingsprogrammazalindeeerste plaats
aandachtmoetenwordenbesteed aanhetverkrijgenvan rassen,die in
meerderemate resistent zijntegenvelevandeziekten,diethans de
teeltvanlandbouwstambonen veelschade doen. (Vlekkenziekte,vetvlekkenziekte,Phaseolus-virusIenIIenstippelstreep).Voortskangelet
worden opdeaard derbeworteling (diepebeworteling zalwaarschijnlijk
eenverhoogde droogte resistentie met zichmeebrengen;smallebewortelingisvanbetekenis,doordat danmetschoffelenminder beschadiging
optreedt)enzalmengoed doentestrevennaareensterkopgaand en
steviggewastype (datmachinaal oogsten toelaat).Bijeenenandermoge
eengoed opbrengstvermogen eneengoede consumptiekwaliteit nietuit
hetoogwordenverloren.De tev/innenrassenzullenbijvoorkeur eenvan
deinNederland gebruikelijke zaadkleurenmoetenhebben (bruin,wit,
"kievit").
Werkwijze.Teronderlingevergelijking envoor hetmakenvankruisingenworden
rassenenlijneninhetbinnen-enbuitenlandverzameld.Hetkruisingswerkgeschiedt indekas.Indekas ishetmogelijk tweegeneraties per
jaartekweken.Deverzamelde rassenenlijnenwordengetoetst ophun
resistentie enoverige eigenschappen.De toetsing opresistenties tegen
stippelstreep,vlekkenziekte envetvlekkenziekte kanaaneengeneratie
indekasuitgevoerd worden.Voor de toetsing opaantasting doorvlekkenziektekunnen lijnenookgeteeldwordennaast eenbesmet,zeervatbaar
ras (b.v. Ceka).De toetsing opresistentie tegenPhaseolusvirusI
geschiedt eveneens doorbesmetting teveldemetbehulpvanrijenvan
eenaangetastbonenras.Voor deverspreidingvanPhaseolusvirus II
gebruiktmenbijvoorkeur gladiolen.Daarhetvoordeuitbreidingvan
eenteeltvanlandbouwstambonenvanbetekenis geachtmoetwordendat een
machinaleverplegingenoogstmogelijk is,wordtgepoogd te selecteren
opbeworteling enplanttype intotditdoelgunstige zin.Getracht zal
wordeneenmethode totbeoordelingvanbeworteling tevinden,welkehet
mogelijkmaakt reeds ineenvroegstadiumvandeontwikkeling zonder
veelwerkeenindruk omtrent deze eigenschappen teverkrijgen.
Benodigdehulp.DitProjectStambonenveredelingwordtuitgevoerd door
Tr75ï7W7"Duursmâ~ën~Mëj7W7J7~Dâmmïngh7
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LijstvanprojectenStichtingvoorPlantenveredeling,S.V.P,1957.

Hoofdprojectno.

Titel

1

Ir.G.A.Thijn

Het opkwekenvaneerstejaarszaailingeninkassen.

1

Het opkwekenvaneerstejaarszaailingeninbakken.

2

Het opkwekenvaneerstejaarszaailingen ophetveld,gegroeid
uiteenlingklonenvanhetvoorgaande jaar.

2

Verbouwvanouderejaarszaailingen.

3

Zaadwinning tevelde eninde
kruisingskas.

4
13

5

14

5

Aardappel-.
veredeling;

Ir.G.A.Thijn
Dr.H.J.Toxopeus
Ir.H.T.Wiersema

Selectie opchemischesamenstelling vandeaardappelen.
Kruisingswerkopgrote schaal
bijdeaardappel.
Hetkwekenenhet onderzoek op
resistentie tegenhetX-virus
bijdeaardappel.
Hetkwekenenhet onderzoekop
resistentie tegenhetY-virus
bijdeaardappel.

16

Hetkwekenenhet onderzoekop
resistentie tegenbladrolbij
deaardappel.

1128

Hetkwekenenhet onderzoek op
resistentie tegenschurftbij
aardappelen.
Aanvullen,aanhoudenenbestuderenvandein1955bijeengebrachteverzameling gekweekte
aardappelenuit Peru,Bolivia
enArgentinië.
Hetkwekenvan tegenPhytophthorainfestans onvatbare aardappelrassenmetbehulpvan
Solanum demissum.

9
10

Veredeling opincubatieresistentie tegenPhytophthora.
Veredeling opresistentie tegen
deColoradokever.

-61Hoofdprojectno.

Bladz. 'Leider

Titel

•1*

82a

10

Ir.B.Maris

Onderzoekingen inverbandmet
resistentie tegenhetin
Nederland voorkomende physio
D vandewratziekte.

83

11

Kwekenopresistentie tegen
hetnieuwephysioCvande
wratziekte.

84

11

Onderzoeknaarde erfelijkheid
derrijpingstijd enveredeling
opvroegrijpheid.

85

11

Ir.H.H.Schnieders

OnderzoeknaardevariabiliteitvanSolanum demissum,
speciaal inverband metde
veredelingvandeaardappel.

107

12

Dr.H.J.Toxopeus

Kwekenopresistentie tegen
Pseudomonessolanaceaum
(slijmziekte).

108

12

76

13

78

13

Onderzoeknaardewerkingvan
resistente aardappelrassenals
vanggewasvoor hetaardappelcystenaaltje.

80

14

Het onderzoeknaarhetvoorkomenvanresistentie in
nieuwverzamelde knolvormende
Solanaceae envandeaard en
deverervingvan eventueel
gevondenvormenvanresistentie.

81

14

Hetkwekenvanresistente
géniteursmetbehulpvande
eventueel tevindenresistente
vormen.

ÜL29

15

Onderzoeknaarhetvoorkomen
vanbiotypenvanhetaardappelcystenaaltje,welke zichop
deresistente rassen,afgeleid
vanC.P.C.I673sterkkunnen
vermeerderen.

Onderzoeknaarde erfelijkheid
vanhet complex eigenschappen,
dat de consumptiekwaliteit
bepaalt.

Aardappelveredeling
Ir.CA.Huijsman

Hetkweken opresistentie
tegenhet aardappelcystenaaltjemet als basis de resistentie,voorkomende inSolanum
andigenumC.P.C.1673.
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16
Voederlupinen etc.

Leider

!Titel

Dr.Ir.H.Lamberts

jVoederwikkenveredeling.

16

!Voederlupineveredeling.

17

ISerradellaveredeling.

17

!Stoppelknollenveredeling.

18

IInstandhoudinglandrassen.
j
|VeredelingvanEngels raaigras
!(LoliumperenneL . ) .
'Hetkwekenvanhybride raaigras
!(ItaliaansxEngels raaigras).
i
;Detoetsingvandevorstresistentieindevriescel.

19

Dr.P.Wit

19
20
Grassenenklaververedeling

21

iVeredelingvanrodeklaver.

22

JDeveredelingvanwitteklaver.

22

39

i

23

24
24
26

Ir.G.E.v.Dijk

jHetkwekenvanpolyploïde rassen
jvangrassenenklavers.
I
(Onderzoeknaardemogelijkheden
van grassenenklavers
2generaties inéén jaarte
kweken.
Deveredelingvanbeemdlangbloem.
Deveredelingvanrietzwenkgras.
Veredelingsonderzoek hij
timothee.

26

Veredelingsonderzoek bij
kropaar.

27

Onderzoeknaareenmogelijkheidvan eenlonende teelt van
heterosiszaad bijtimothee.

27

Het toetsenvanfamiliesof
rassenincombinatiemet andere
grassenofklavers.

113

28

Hetkwekenvan zeerzachte
kropaar.

1.114

28

Deveredelingvankweekdravik
(Bromus inermis).

42

29

\85

30

Grassenenklaver-jH 2
veredeling

Ir.J.Dijkstra

Hetkwekenvandiploide en
tetraploide rodeklaverpopulaties resistent tegenhet
stengelaaltje (Ditylenchus
dipsaci).
Hetkwekenvanrodeklaverpopulaties resistent tegen
klaverkanker,eenziekte die
veroorzaaktwordt door
Sclerotiniatrifoliorum.
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33

Bladz. !Leider

32

Ir.D.Kloen

35

Ir.G.Cley

Voeder-'en
suikerbieten^

veredeling

\

|Hetmakenvan toetsenvan;
ja.tetraploide vormenbij
! voeder-ensuikerbieten;
!b.kruisingenvan onderagenoemdevormen onderling!
c.kruisingenvanonder agenoemdevormenmet diploide
rassen.
Veredeling optolerantie tegen
vergelingsziektebijvoederbieten.

35

Onderzoeknaardewijzewaarop
tolerantie tegenvergelingsziektebijsuikerbietenvererft.

120

36

121

36

Debepalingvandeopbrengstdepressie doordevergelingsziektebijenkele voeder-en
suikerbietenrassen.
Debepalingvandeopbrengstdepressie door devergelingsziektevanreeds enigszins tolerant
materiaal.

|130

37

Kruisingenmet enkele botanische
bietensoorten terverkrijging
vaneenverhoogde tolerantie
tegendevergelingsziekte.

37

Gebruikvanmanlijke steriliteit
bijdebietenveredeling.

Vergelingsziekteveredeling

Tarwe-,
gerst-en
haververedeling

39
40
40
41
43

65

Maisveredeling

Titel

101

102

43

44

Ir.G.Dantuma

Tarweveredeling.
Gerstveredeling.
Haververedeling.
Klimaatresistentie.

Dr.F.P.Ferwerda

Veredelingsmethodenafwijkend
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