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EROENVOEDERGEWASSEN
Werkprogramma
Hetdoordecommissievanvoorbereiding opgesteldewerkprogramma omvat devolgendepunten;
I Algemeneveredelingsmethoden voorkruisbestuivende
gewassen.
II Experimentelemethoden omhetgedragvanvoedergewassen selecties onder"beweidingtebestuderen.
IIIVeredeling vanvoedergewassenvoor:
a.opbrengst,
b.kwaliteit,
c.resistentie tegenziekten,klimaatsfactoren en
parasieten.
IV Definitie enontwikkelingvan stammeninverband
metdeerfelijke eigenschappenvanpopulaties
Voorhetuitvoeren daarvanworden devolgende
middelenaanbevolen;
1.Bijeenkomstenmetafzonderlijkediscussiesinde
werkgroepen,eensperjaar.
2«Vorming vanwerkgroepen,gespecialiseerd ingewassenofgewassengroepen alsvolgts
a.overjarigevoederleguminosen,
b. overjarigevoedergrassen,
c.wortelgewassen,
d.anderegroenvoedergewassen.
3.Het samenstellenvaneenlijstvangenetischmateriaal (rassen,stammen,klonen,wilde soortenen
primitieve vormen),datbeschikbaarisbijdeinstitutenindedeelnemendelanden enwaarvanwordt
afgestaanvoor onderzoek enhetmakenvankruisingen,
4.Uitwisseling vangenetisch,phytopathologisch en
anderveredelingsmateriaal,vanzaaizaadmonsters
enpublikaties,tussendeleden.
5.Deorganisatie vanexpedities,insamenwerkingmet
desectie "Wilde soorten enprimitievevormen",
zomogelijk inoverlegmetandereinternationale
organisaties,methet doelnieuwmateriaalvoor
specialedoeleindenteverzamelen.
Overditprogrammawerd overeenstemming bereikt
eneenbestuurwerd samengesteld ondervoorzitterschap
vanProf.Dr.C.Hausmann (proefstation Lodi,Italië)
enmetIr.J.Rebischung (proefstationteVersailles,
Frankrijk)alssecretaris.Alsleidersderwerkgroepen
werdenbenoemd;
a.overjarigevoederleguminosen;voorhetnoorden (in
hoofdzaakklavers)
voorhetzuiden (vooralluzerne)eenonderzoeker
vanVersailles?
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c.wortelgewassen-Dr.K.J.Frandsen-Taastrup,Denemarken

d.anderegroenvoedergewassen -Dr.J.Hackbarth,
Scharnhorst,Duitsland.
Voordrachten
Dr.F.Wit,Yfageningen,behandelde "Algemeneproblemenenmethodenmetbetrekking tothetveredelen
vangroenvoedergewassen".
Hetis eenzeerheterogene groepvangewassen,
zowelbotanischalslandbouwkundig alswatdeveredelingsproblemenbetreft.Bovendien zietdepraktijkde
voordelenvandeveredeling niet zoduidelijk,omdat
het oogstprodukt alleenviadeveestapeltotwaarde
wordt gebracht.Ditbrengt echtereenpuntvanovereenkomstmet zichmee;het oogstprodukt bestaat overhet
algemeenuit vegetatievedelen.
Voornaamste doelsopbrengst,oogstzekerheid,kwaliteit ensmakelijkheid (b.v.voederlupinen,gladde
kropaar).Dusresistentie tegenkoude,droogteen
ziektenen plagenzijnzeerbelangrijk,vooralookomdatchemischebestrijdingvan delaatstenwelzeerbezwaarlijkis.
Deveredelingvanvoedergewassen isnog jongen
erwasvroegerweinigkans ophetkruisenvanrassen
vanzeeruiteenlopendeherkomst,v/atbijveleakkerbouwgewassennieuwerassendeedontstaan.
Bijgrassen enklaversishetnodigmeerinzichtté
krijgenindeopbrengstverschillen inhetzwad,vergelekenmet deverschillenbijruimestand.
Bijdekruisbestuiverskanmenmethodentoepassen,
ontleend aandemodernemaïsveredeling.
Devoordracht vanIr.Cl.Hutin (Versailles)
behandelde speciaaldemogelijkhedenomdeopbrengst
vanvoedergewassendoorveredeling teverhogen.
OokdaarbijkwamendemethodenvandemâTsveredeling,
zoals "recurrent selection",weertersprake.
Dr.S.E.Bingefors (ültuna,Zweden)gaf eenzeer
volledig exposévandeziekteninvoedergewassen,veroorzaakt doornematodenenvanhetvoorkomenvandaartegenresistente rassen.Verderbesprakhijmethoden
omderesitentieinhetlaboratorium tebepalen,de
aardvanderesistentie inrodeklaverendevererving
vanderesistentieinluzerne enrodeklaver.Hijwees
speciaal ophetvoorkomenvanbiologische rassenbij
stengelaaltjesals complicatie bijhet selectiewerk.
Dr.W.Hertzsch (Vogelsang/Keulen)sprak over
veredeling doormiddelvanpolyploi'diebijvoedergewassen.Naarzijnmening isdezemethode juistbij
voedergewassen aantrekkelijk enwel omdats
1.polyploi'diegewoonlijkgepaard gaatmetvergroting
van stengelsenbladeren,dusvan degroenemassa,
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2.andereveredelingsmethoden allicht,doorversmallingvandegenetischebasis,hetaanpassingsvermogentenopzichtevanklimaat,grond,etc.verminderen,eeneffect,datspeciaalbijvoedergewassenongewenst lijkttezijn.
ad.1 Hoewelhetdroge-stofgehaltemeestalverminderdwordt,blijftvaak eenaanzienlijkewinstin
droge-stofopbrengst,soms ook enigewinst inruweiwitgehalte,het resultaat.Ditgeldt totnutoe
insterkerematevoorklavers danvoorgrassen.
ad.2 Overhetalgemeensluitenhet gebruiksdoel
endebewaringseicen,verderdeuiteenlopende omstandighedenwaaronder deteelt plaatsvindt,grote
waardering voorgespecialiseerdeuniformiteit van
rassenuit.
Meestalisdezaadproduktievan polyploïde planten
slecht,maarinvele gevallenisreedsgebleken,dat
hierinna eenaantalgeneratiesverbeteringkankomen.
Zozoubijpolyploïde Trifoliumhybridumdevruchtbaarheidna7generatieshersteld zijn.Bijanderegewassen
gaathetsomsmindervlot;vooralTrifolium pratense
isindit opzichtberucht.
Gebleken is,dat dewintervastheid somsverbeterd
wordtdoor Polyploidie.Overigens ishetmogelijkgeblekendeze eigenschap,evenals dedroogte-resistentie,
bijdergelijkmateriaal doorselectie teverbeteren.
Tenslottekunnen somsvruchtbarebastaardenwordenverkregenvan polyploïde gewassen,waarvan datin
diploïde toestand nietisgelukt,b.v.vanLoliumen
Festuca.
Ing.J,Rebischung (Versailles)gaf eeninleiding
over "Verbetering vandeziekte-resistentie bijgrassen'
Hijsteldezichdevolgendevragen:
1.Ishetzoekennaarrassenmet resistentievoorde
voornaamste parasitaire ziektenlonend?
2.Welketypenvanresistentie zijnbekend ennaar
welkematevanresistentiemootmen streven?
3.Watisbekend overdeerfelijkheid van resistentie
enhoekanmen die bestuderen?
4.Welkeveredelingstechniek ishiervoorgeschikt en
hoe strengmoet dieworden toegepast?
ad.1 Opbrengst enkwaliteit (samenstellingensmakelijkheid)kunnendoordeaantasting lijden.Ook
kunnen deoverwinteringskansenvan eengewas erdoor
verminderen.Beoordeling ophet oogishiervoorechter
onvoldoende.Beweidingsproevenb.v.klopten soms
helemaalnietmet deverwachting.Hetis echterduidelijk,datde oogstzekerheid ernstiggevaarkanlopen
endaarmeeishet belangvanresistente rassenwelaangetoond.
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zeldzaam.Tolerantie,inde zinvaneenzeergeringe
schadeaanhet gewas,komtmeervoor.Hetisoverhet
algemeenvoldoende omdaarnaar testreven.Hetuitgangsmateriaalkanmenvaakhetbeste zoekeninstreken,waarhetwildemateriaal eennatuurlijkeselectieheeftondergaan.
ad.3 Aangenomen magworden,opgrondvancorrelatieberekeningen,dat ziekteresistentievererft.Destudie
vandeze erfelijkheid ismoeilijk doordegrotevariabiliteit vanhetmateriaal endoor de onnauwkeurigheid
vandeinfectiemethoden.
ad. 4 Gezien demoeilijkheid omdeaardvandevererving
optesporen engeziendeherhaalde teleurstellingen,
ondervondenbijselectiepogingen,zalhetvrijwel
steedsnodig zijnom,uitgaandevanogenschijnlijk
resistente planten,families tevormen,v/aarbinnen
strengwordtgeselecteerd gedurende eenaantalgeneraties.
Prof.H.Wexelsen (Vollebekk,Noorwegen)leidde
het onderwerp "Hetkwekenvan resistentiemetbehulp
vandiploideentetraploïderodeklaver"in.
Voor ditzeerinteressantewerkwashetuitgangsmateriaalvanNoorsewildvormenafkomstig.Hetgelukte
hem o.a.inderdaad om,via tetraploïde vormenen
kruisingen daarvanmet diploïden,aanzienlijkmeer
kouderesistentie teverkrijgen.
Excursie
Op24maartwerd 'snamiddags eenexcursiegemaaktnaar debekendevloeiweiden, eengroot veebedrijf
enhet proefstation teLodiDezevloeiweiden,"marcita"genaamd,wordenbevloeidmet rioolwatervandestadMilaan enmetwater
uitdeondergrond,dateenhogere temperatuurheeft
dandewinterlucht.Hetgrasbestand bestond uitsluitend
uit Italiaans raaigras.Vooralderelatiefhogetemperatuurvanhetwaterschijnt deoorzaak tezijn,
datdegrasgroei 'swintersnog zosterkis,dattotaalperjaar 10à12sneden,waarvan 4 'swinters,
wordengewonnen.Wijzagen juist eenmooi+25cm
hoog gewasmetzeisenoogsten.Het eiwitgehaltebedraagt 20-23$indedrogestof. 'sZomers ontwikkelen
zichnogklavers enkruidentussenhet gras,datzichzelfsteedsv/eervoldoendeuitzaait. Sommigevandeze
weiden zijnreedsmeerdan80jaren zonderonderbreking opdezewijzegebruikt.
Een ("model")veebedrijf tenzuidoostenvan
Milaanwerdbezichtigd.Hierworden + 1 2 0 melkkoeien
vanhetHollands-Priesezwartbonte rasgehouden.Er
wordtzelfstandig meeverdergefokt,waarvoortwee
stieren (éénvanzeergoedePrieseafstamming)aanwezigzijn.Hetveeblijftaltijd opstal,watwelte
zienwas aanhettamelijkveelvuldigvoorkomenvanstal-
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dierenstonden royaalingekneusd,gescheurd stro.Het
bedrijfbezit eeneigengroenvoederdroger,waarinmen
juistbezigwas Italiaans raaigras,afkomstigvan
vloeiweiden,tedrogen.Gedeeltelijkwerdhetgedroogde produkt totpakjesgeperst,gedeeltelijkvermalentotgrasmeel,datwerdverpakt instevige
bruinpapieren zakken,dievanbinnenwarenbespoten
ofbelijmdmet eensoort staniollaagje.Dekleurvan
dit gedroogdegraswasprachtiggroen,praktischgesprokennietveranderd doorhetdrogen.Ookhierwerd
eeneiwitgehaltevan ruim20$indedrogestofopgegeven.
Tot slotwerd diemiddagnog eenkortbezoekgebracht aanhet proefstation teLodi.Ditbleekuitstekendvoorzientezijnvanallerleimoderneapparaten,v/aarbijechternietsuitzonderlijkswerdgezien.Hetbezoek strektezichnietuittotdeproefterreinen,waartrouwensooknogweinig tezienv/as.
OokinNoord-Italiëbegondit jaarhetvoorjaarlater
dangewoonlijk.
Eindindrukvandebijeenkomst
Menisalgemeenindezekringvolgoedewiltot
samenwerking,ookbereid omoverenweerveredelingsmateriaalaftestaan.
Hetwaswatteleurstellend, datfeitelijkalleen
overgrassen enklaverswerd gesproken.Uitdesamenstelling endoelstelling van dewerkgroepen blijkt
echter,datmendehakvruchten enanderegroenvoeders,
vanhetbouwland,dusookdestoppelgewassen,niet
wilvergeten.Ookuitpersoonlijkegesprekken,o.a.
metProf.Hackbarth enDr.Hertzschbleekme,dat
hiervoorwelbelangstellingis.
Diversekerenkwamhetnutvan contacttussen
teeltdeskundigen enkwekersweluit,o.a.toenDr.Wit
sprak overdebehoefteaaninzicht inhetverband
tussenopbrengstvermogen vangrassen enklaversinhet
zwad enbijruimestand.
II.MAIS
Sinds 1947heeft deVoedsel-enLandbouworganisatievandeVerenigdeNaties (F.A.0.)eenprogramma
voormaïsinEuropese enMediterrane landenontwikkeld,
waarbijhetvoornaamste doelwelwas,omaezelandente
latenprofiterenvandevoordelenvandehybridemaïs,•
diemet zoveel succesinNoord-Amerikaisgebruikt.
Hoewelmenmisschien zouverwachten,datdemoderne
maïsveredeling,metgebruikmakingvanhetheterosisverschijnsel,bijdezeactiehet enigeonderwerpzou
uitmaken,is dittochniet zogeweest.Verschillende
andereonderwerpen,inmeer ofminderverwijderdverbandmetdehybridemaïs,kregen enkrijgeneveneensde
aandacht.Tenoemen zijnb.v. dezaaizaadproduktie,
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uitgangsmateriaalvoorveredeling envoorzaaizaadproduktie,hetopstellen vaneeninternationaalaanvaardbaarkeuringsreglement,debemesting,deteelt,
conservering envervoedering van snijmaïs,hetverzamelen eninstandhoudenvan landrassenenander
uitgangsmateriaal,devoorlichting enpropagandabetreffendehybridemaïs.
Aanvankelijkwerd ieder jaareencongresgeorganiseerd,waarbijtelkens éénderdeelnemende landen
gastvrijheid verleende.Hetsecretariaatwerdverzorgd
doorF.A.0..Herhaaldelijknodigde F.A.0.Amerikaanse
deskundigenuit ominleidingen tehouden,leidingte
gevenaandiscussies entussendecongressen teassisterendoorbezoekenaandeelnemende landentebrengen.
Alspoedig ontstond een "klimatologische" splitsing
ineenzuidelijk eneennoordelijk regionaalcomité,
waarbinnen samenwerking ophet gebiedvandeveredeling
totstanäkwam.
Tussenhet8een9econgresverliepanderhalf
jaarentussenhet 9een10e congres (datinoktober
1958inMadrid zalworden gehouden)zullentwee jaren
verlopenzijn.
InmiddelsheeftF.A.0.hetbesluit genomen,dit
werk testaken,omdatmengeld enpersoneelvoorandere
onderwerpenmoet vrijmakenénomdatmenmeent,dat
detotstandgekomensamenwerking zichookzondersteun
vanF.A.0.moet kunnenhandhaven.Voorbereidendebesprekingenhieroverhadden plaatsin1956teCairobij
het 9econgres.Alsresultaatwerd aanF.A.0.verzocht
steunteblijvenverlenen,eventueeldoorde "maïsgroep"indehoedevande"European Commissionon
Agriculture"aantebevelen.Verderwerd eenInterim
Committeebenoemdmet detaakeenreorganisatieplan
uittewerken,datinMadrid besproken zoukunnenworden.LedenvanditInterimCommitteewaren: eencentrale
figuurvanhet9econgres (Dr.Mehrez),idemvanhet
komende (10e)congres (Prof.V.BocétaDuràn)ende
voorzittervanhet zuidelijke comité (Prof.Alabouvette)
envanhetnoordelijk,_,.,c-omité(ir.W.R.Becker).
IneenlaterstadiumheeftF.A.0.overwogen om
eenaansluitingvandemaïsgroepbijEucarpia totstand
tebrengen.Daarvoorwerden ledenvanhetDagelijks
BestuurvanEucarpiauitgenodigd tot eenbesprekingbij
deAgricultureDivisionvanF.A.0.inRome.Nahet
overlijdenvanProf.BocétaDuràn endepensionering
vanProf.Alabouvettewas ikals enigovergebleven
regionaalvoorzitterhierbijaanwezig.
Debesprekingwerd geleid doorProf.Dr.
J.G.Knoll,hoofdvandePlantProductionBranchvan
deAgricultureDivision,enbijgewoond doorDr.A.Kjaer,
secretarisvandemaïsgroep,enmijzelfvandezijde
vanF.A.0..Voor Eucarpiawarenaanwezig devoorzitter
(Prof.Dr.J.C.Dorst),Dr.J.Bustarret (Frankrijk,
2evoorzitter)enIr.J.J. deJong (algemeensecretaris).
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Eucarpianiet zogeschiktzouzijnomdevolgende
redenen;
1.Eucarpia zouwellicht alskwekersorganisatie alleen
deplantenveredelingsonderwerpen voortzetten;
2.Deandere onderwerpen,betreffende deteelt,bewaring,gebruik,zaaizaadvoorziening, e t c , zouden
duswellicht geenofveelminderaandachtkrijgen,
hoeweldezevoordemeestedeelnemers juistzeer
belangrijkzijn;
3.Dekans zoubestaan,datverschillende regeringen,
vooralvanmediterrane landen,geenvertegenwoordigersmeernaar congressen zouden zenden,alsde
uitnodigingen nietmeervanP.A.O. zoudenuitgaan.
VoorEucarpiazouoverigens dedeelneming vande
Noord-Afrikaanselanden ookietsnieuwsbetekenen,
omdatEucarpia eenEuropese organisatieis.
Devolgende agendapuntenwerdenbesprokene
HetF.A.0.Europese enMediterraneHybrideMaïsProject,
Dr.Kjaersteldevast,dat debijeenkomsten,althansgedeeltelijk,inhetvervolg regionaalkunnen
zijnendatdemedewerking vanAmerikaanse deskundigen
nietmeernodig is.Ophet eerstehaddenDr.Perwerda
enikzelfvroegerreedsmeerdan eensgewezen.
Plannenvoordevoortzetting vandesamenwerking tussenmaïskwekersinEuropese enMediterrane landen
Dr.Knolldeeldemee,dathetresultaatvandeze
bespreking aande "European Commision onAgriculture"
zouworden gerapporteerd endatdit lichaam zouworden
verzocht "Eucarpiatesteunen enuitnodigingentot
deelneming aanderegeringen tezenden".Daardoor
blijftdebelangstelling ensteunvanP.A.O.vooreen
opterichtensectieMaïsvanEucarpia officieel
bestaan.
Geografische spreiding
Dr.Bustarretsteldevast,datEucarpia,hoewel
innaam eenEuropese organisatie,indestatutengeen
geografischebeperkingkent.Dat opentdemogelijkheid omNoord-Afrikaansedeelnemersuittenodigen,
Financiële regeling
P.A.O.isbereid om,gedurende deeerstevijf
jaren,een jaarlijksebijdragevan 1000dollarte
geven.
Hybridemaïs-congres,Madrid,oktober1958
Devoortzetting vanhetwerkwordtinMadrid
besproken.Getracht zalwordenindezebespreking te
komen tot eenvoorstel aanP.A.O. ommetEucarpia
eenovereenkomst aantegaan.Eucarpiawordtuitge-
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Exploratie enverzamelingvanuitgangsmateriaal
Hierbijzalbesprokenmoetenworden deinstandhoudingvandelevende collectiesvanlandrassen enhet
afstaanvanmateriaaldaaruit,zoalsdatisbegonnen.
Tenslottewerd eeneerste concept-overeenkomst
bestudeerd enbesproken,waardoor"Tietvolgende stuktot
standkwam.
PROVISIONALAGREEMENT'BETWEEN THEPOODANDAGRICULTUREORGANIZATION OPTHEUNITEDNATIONSAND THEEUROPEANASSOCIATION FORRESEARCHONPLANTBREEDING
ThePood andAgriculture Organization ofthe
UnitedNations (hereinafter referred toasPAO)and
theEuropeanAssociation forResearch onPlantBreeding (hereinafter referred toasEUCARPIA)being
desirous ofconcluding anarrangement forcollaborationinmaize improvement inEuropeanandMediterraneancountries,now enterintothisAgreement through
theirundersigned duly authorized representatives.
Theterms ofthisAgreement areasfollowss
1.EUCARPIA shallundertake tocontinue onbehalfof
PAOdevelopment ofcooperationinmaizeimprovement
intheEuropean andMediterranean area,initiated
in1947byPAO,and,tothis end,EUCARPIA shall
organizewithinitsstructure aMaize Sectionto
be composed oftwocommittees,respectively for
thenorthern regionand southernregion. (Seethe
Report ofthe7thPAOHybrid MaizeMeetingfor
approximate coverage ofthetworegions).
2.EUCARPIA,throughitsMaizeSection,shallundertaketoreviewandplanforthe cooperative testingofvarieties and ofinbred lines ofmaize
withreference totheirgeneraland specific
combining abilities,and toarrangefortheexchange ofbreedingmaterialandmethods,between
themaizebreeders concerned. .;heMaize Section
ofEUCARPIA,in consulationwithPAO,shallhold
meetingsasrequired,towhicninparticular
representatives ofallbreeding and researchinstitutes participatingpr^vio^elyinthePAOHybrid
MaizeProjectandPAO shallbeinvited.Separate
meetingsmaybeheld forthetworegions.
3.EUCARPIA,throughitsMaize Section,shallundertaketoprepare reports ofsaidmeetingsand,
whereverrequired by saidmeetings,also documents
andworking papers onvarious aspects ofmaizeimprovement and shalltransmit themtoallparticipantsand toPAO.
4.PAO shallcontribute toEUCARPIA eachyearasum
equivalent toU.S.;;, 1000 (onethousand U.S.dollars)fortheworkundertaken byEUCARPIAin
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Maize Section.Atthe end ofeachyear,EUCARPIA
shalltransmit aprogress reportandageneral
financial statement toPAOwithreference tosaid
contribution.
ThisAgreement shallbecome effectiveuponsignatures ofthedulyauthorized representatives of
PAOandEUCARPIA andshallremaininforceuntil
31December 1959.Itmaybeextended forsuccessive
periods ofone ormoreyearsuntilthe endof
1964by an exchange oflettersbetweentheduly
authorized representatives ofPAO andEUCARPIA,
Rome

1958

1958

J. .Knoll
J.C.Dorst
Chief,Plant Production Branch President oftheEu-•
AgricultureDivision
ropeànAssociation
PoodandAgriculture OrganiforResearch,on.Plant
zation oftheUnitedNations
Breeding
Conclusies
a.Devoorgestelde overeenkomst zouaanmijnaanvankelijkebezwarentegemoetkomen?
1.Determ "maizeimprovement" sluitactiviteiten
buitendeveredelingssfeernietuit.
2.Hetnadrukkelijk stellen,dateenvoortzettingvan
hetvroegerewerkwordtbedoeld,werkthiertoemee.
3.Deblijvendebelangstelling en"morele steun"van
P.A.O. zalerkenningvandewaardevandeelneming
voorsommigeregeringenvergemakkelijken.
Als eenalgemeenvoordeelvoorEUCARPIA zieikde
erkenningvandezijdevanP.A.O,, dieineendergelijke overeenkomst ligtopgesloten.
Hetfeit,dattamelijkveeldeelnemers aanhet P.A.O.maïswerkreedsledenvanEUCARPIA zijn,zalwellichtde
kans opdeze reorganisatie tot eensectieMaïsvan
EUCARPIAvergemakkelijken.

S581
55ex.
Be/l
6-5-1958

