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Inverbandmet eenplaatsgevondenhebbende scheiding tussenStichtingvoor
Plantenveredeling,S.V.P.-enInstituut voorVeredelingvan Landbouwgewassen
projecten,zijngeenverslagenvanmevrouw dr,D.E.Bremer-Reinders,
dr.G. Bremer,dr.F.P.Ferwerda,ir.B.Maris enir.H.H.Schniedersopgenomen.
Welv/ordtvan deI.V.P.-medewerker,dr.H.J.Toxopeus,die insamenwerkingmet
deS.V.P. eenaardappelproject inbehandelingheeft,eenbijdrage aangetroffen
Evenalsvorige jarenzijnindit interneverslagbepaaldemeningen,ineen
vroeger stadium dandit zouwordengedaanineenvoorieder toegankelijke
publicatie,totuitdrukking gekomen.Delezergelievehiermede rekeningte
houden;zondernaderetoestemming zaldeinhoud danooknietvoorverdere
publicatiekunnenwordenvrijgegeven.
DEDIRECTEURVANDE STICHTING
VOOR PLANTENVEREDELING,S.V.P.
dr,P.E.Nijdam
WAGENINGEN,februari1958

Verslagover1957
door
ir.G.Veenstra
Bestuur
HetBGStuurvergaderde zesmaal in1957»
Indevacature ontstaandoorhet aftredenvandevoorzitter,deheer
dr.ir.N.H.H.Addens,werdvoorzien doorbenoemingvandeheerir.J.I.C.Butler,
Inspecteurvande Landbouw teWageningen.
Deheerir.J.W.LackampteOttersumnam debestuursplaats invandeheer
ir.J.D.Bekius.
Deheerprof.dr.ir.J.C.Dorst teWageningenwerdbenoemd als adviserend bestuurslid.
Per 31december 1957washet Bestuur alsvolgt samengesteld!
ir.J.I.C.ButlerteWageningen
dr.ir.J.P.DudokvanHeel teNaarden

ir.J.W.LackampteOttersum

prof.ir.M.L. 'tHart teWageningen

ir.D.J.v.d.Have teKapelle-Biezelinge
ir.G.W.MeyerteLeeuwarden

A.VisserteDordrecht

prof.dr.ir.J.C.Dorst teWageningen

ir.P.A.denEngelsete 's-Gravenhage

ir.G.VeenstrateWageningen

voorzitter
benoemd doordeMinister
vice-voorzitter
benoemd opvoordrachtvande
Nederlandse Kwekersbond
lid
benoemd opvoordrachtvande
N e d e r l a n d s e Kv/ekersbond en
Landbouwschap samen
lid
benoemd opvoordracht vande
Senaatvan deLandbouwhogeschool
lid
benoemd opvoordracht vande
Nederlandse Kwekersbond
lid
benoemd opvoordracht vande
NederlandseAlgemeneKeuringsdienst
lid
benoemd opvoordracht vanhet
Landbouwschap
adv.lid
benoemd opvoordracht vanhet
Bestuur S.V.P.
adv.lid
benoemd opvoordracht vanhet
Bestuur S.V.P.
secretaris
benoemd opvoordracht vanhet
Bestuur S.V.P.

Directie
Met ingangvan1juni1-57werd prof.dr.ir.J.C.Dorst opeigenverzoek ontheven
van zijntaak alsdirecteurvande S.V.P.
In zijnplaatswerdper1juni1957benoemd deheerdr.F.E.Nijdam,daarvoor
waarnemend-directeur vanhet InstituutvoorRassenonderzoek (l.V.R.0.)te
Wageningen.
De adjunct-directeur, ir.G.Veenstra,bereikte op 31m e i 1957depensioengerechtigde leeftijd.
Opverzoek vanhet Bestuurbleefhijterinwerkingvandenieuwedirecteur,
alsadviseur,voorlopignog infunctie.

II
Commissies
DeVertrouwens-Commissie inzake afgiftevananderegewassendan aardappelen
bestond per 31december1957uit:
dr.ir.N.H.H.Addens teArnhem
dr.P.E.NijdamteWageningen
dr.ir.W.Feekes teGroningen
ir.C.KoopmanteHoofddorp

lid
lid
lid
plv.lid

*)

DeAdvies-Commissie inzake afgiftemateriaalvanaardappelenbestond per
31december1957uits
dr.P.E.Nijdam teWageningen
ir.J.A.HogenEschteBennekom
ir.J.TripteLeeuwarden
J.A.J.PoosteTeghel

lid
lid
lid
plv.lid

*)

-;;-)dr.P.E.Nijdamheefthierin zittinginzijnkwaliteit vandirecteurS.V.P.;
dientengevolge heeft prof.dr.ir.J,C.Dorst geen zittingmeerindeze
Commissies,,
Werkgroepen
Het aantalwerkgroepenin1957werdmet éénvermeerderdn,l.dievoor stoppelgewassen.
Erzijnderhalve thanswerkgroepenvoor:
granen,mais, aardappelen,bieten,grassen enklavers,vlas,koolzaad,blauwmaanzaadenstoppelgewassen.
Personeel
toestand op 31december 1957» daarbijaannemende,datdeinbehandeling
zijndevoorstellen,inzakebevordering,worden gerealiseerd.
1.Directie
dr.P.E.Nijdam l.i.
ir.G.Veenstra

directeur
adviseur adjunct-directeur

2.AlgemeneZaken
M.H.Agelink

adm.hoofdambtenaarA

3« Administratie
J.C.Lauwerijssens
A.T.Hey
G.G.C.Peeters
Mevr.H.S.E.Boerman -vanNie
Mej.C.M,M,Angenent
Mej.J.Hartgerink

adm.ambtenaarBlekl.
adm.ambtenaarBIekl.
adm,ambtenaarC2ekl.
steno-typiste A
telefoniste-typiste
typisteA (bibliotheek)

4«Algemene Dienst
G.J.v.d.Goot
G.Post
Mej.E.deKrom
Mej.D.Bos

tuinman
technicusC
schoonmaakster
schoonmaakster

Ill
5.Aardappelveredeling
A ir.G.A,Thijn
J.J. Schilt
T.Grovenstein
S.J.Teunissen
D.R.Dijkstra
L.Brink

hoofdingenieur
assistentA
assistentA
assistentA
assistent A
assistentA

B ir.H.T.Wiersema
H.J.Nab (langdurig ziek)
Mej.A.Doornik
J. Schölten (plv.H.J.Nab)
J.W.J.Krechting

hoofdingenieur
assistent A
analiste
hulpassistent
proefveldbediende D

C dr.CA.Huijsmanl.i.
Mej.M.Berenbak
Mej.C.Kranendonk

ingenieur lekl.
analiste (T.N.O.)
adjunct laborante

D J.Verdenius
E.v.d. Scheur
Mej.J.B.Koomen
Th.J.Lamers
R.Lodder

assistentA
tuinman
adjunct laborante
proefveldbediende D
proefveldknecht

Het personeelonderDgenoemd istoegevoegd aandeheerdr.H.J.Toxopeus,wetenschappelijkhoofdambtenaar,verbonden aanhetInstituutvoorVeredelingvanLandbouwgewassen,hetwelknauw samenwerktmet deS.V.P.
6.Grassen-enklaververedeling
dr.F.Wit
ir.G.E.vanDijk
ir.J.Dijkstra
H.J. Bieijenberg
Mej.W.C.Kelderman
Mej.M.A.E.Krechting
H.P,Lamers
G.v.d.Weerd
J.G.van Brakel

wetenschappelijk hoofdambtenaar
ingenieur Iekl«
ingenieur
hoofdassistent
adjunct laborante
hulplaborante
proefveldbediendeD
proefveldbediende D
landarbeider

7.Voederbietenveredeling
ir.D.Kloen

ingenieurIekl.

Deheer ir.D.Kloenwerktmet personeelvanhetInstituutvoorVeredelingvan
Landbouwgewassen.
8.Veredeling opvergelingsziekte tolerantie bijbieten.
ir.G.Cleij
G.Jochemsen
Zd.Sedlarik
J.J. Tollenaar
J.vanEs (langdurig ziek)
A.Lodder (plv.vanJ.vanEs)

hoofdingenieur
assistentA
assistent A
proefveldbediende
landarbeider
proefveldknecht

D

IV
9»Vooderlupinen-^stogpelknollen-^wikken-enserradellaveredeling.
10. Landbouwstambonenveredeling.
dr.H.Lambertsl.i,
vacattire
R.J.Heringa
M.v.d.Weg
Mej.A.A.v.d.Schoot
B. Lekkerkerker
vacature
Mej.W.C.Dammingh

hoofdingenieur
ingenieur
landbouwtechnicus A
assistent
analiste
hulpassistent
laborante
adjunct laborante

11. Tarwe-^gerst-enhaververedeling.
ir.G.Dantuma
J.Mesdag
J.F,Benthem
A.van Essen
Mej.J.W.deVisser
Th.G.v.d.Scheur
Mej.M.Jansen
K.vanSpanje

ingenieur lekl.
landbouwtechnicus
assistentA
assistent
analiste
hulpassistent
adjunct laborante
proefveldknecht

12. Vlasveredeling.
13»Koolzaadveredeling.

i r . H . T . V/iersema
M.A. Jongmans

hoofdingenieur
assistent A

14. Cytologisch Onderzoek.
G.J. Speckmann
vacature

hoofdassistent A
analiste

15.ChemischOnderzoek.
J. PostJr.

laborant A

16.ProefbedrijfDorschkamp.
J.Holman
G.vanAggelen
J.H.L.Jansen
A.J.vanGaaien
J.vanGinkel
M.Fintelman
G.P.vanMierlo
G.vanDam
T.A.Wagtho

bedrijfsleidervaneenproefboerderij
vakmanA
tractorchauffeur
tuinman
tuinman/chauffeur
pro efveldknecht
proefveldknecht
pro efveldknecht
proefveldknecht
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A.J.Glerum

bedrijfsleiderA

vaste arbeiders, drie
18. Personeel t e r "beschikking van het I . V . P .
H. Bouter
R.A. K l e t e r

assistent
assistent

V
Publicaties.
ir.J.Dijkstra

Symptoms of susceptibility and resistance in
seedlings ofredcloverattacked bythe stem
eelworm.
Ditylenchusdipsaci (Kühn)Filipjev.
Nematologica1957«

dr.CA.Huijsmanl.i«

Veredeling van deaardappel opresistentie
tegenHeteroderarostochiensis«
Dissertatie Landbouwhogeschool»
Mededelingno.14vandeS.V.P.

ir.D.Kloen

The creationoftetraploid beetsV.
Cytological investigations onC beets.
Euphytica1957.
Lecreation debetteravespolyploides.
Ned.J.ofAgr.Science1957»
Polyploide suiker-envoederbieten.
Landb.Tijdschrift1957.
Tetraploidie bijbieten.
Genen enPhaenen1957»

ir.G.A.Thijn

Aardappel endaglengte.
N.A.K.-Mededelingen1957.
Aardappelteelt endaglengte« I enII
N.A.K.-Mededelingen1957.
Aardappelveredeling endaglengte,
Landbode1957.
GeertVeenhuizen.
Landbode1957.
Moeheidsresistentie nieuwe aardappelrassen.
Landbode1957»
Doorgroeivanaardappelen.
Landbode1957.
Veredeling opbrederebasis.
Zaadbelangen1957.
Aardappelziekten enhunbeteugeling.
Pootaardappelhandel 1957»
Nogmaalsnummeringvanzaailingen.
Zaadbelangen1957«
Buitengewone vergaderingN.A.K.
N.A.K.-Mededelingen 1957. •
Europeese aardappelrassen enhunverspreidingi
Pootaardappelhandel 1957«

G.J. Speckmarm

The creationoftetraploidbeets«
Euphytica1957.

dr.H.J.Toxopeus
ir.D.Kloen

Ontheinfluence ofextraRgenesonthe
resistance ofthepotato to the corresponding
P.racesofPhytophthorainfestans.
Euphytica1957«

ir.G. Veenstra

Eentweedefront indestrijd tegen
plantenziekten.
Landbode1957»

VI
Belangrijke Bestuursbesluiten.
Inverband metdewensvanhetMinisterievanLandbouw,VisserijenVoedselvoorziening,deStatuteninovereenstemming tebrengenmet devoor Stichtingen ontworpenraamstatuten,vond eengeheleherziening vandeS.V.P.-Statuten plaats.
Terverdere doorvoeringvande scheidingI.V.P./S.V.P.werdenregelenopgesteld
voorhet gebruikvangrond,gebouwen,kassen,brandstoffen, electriciteit,
telefoonenz.
O.A.werd overeengekomen,datdeStichtingvoorPlantenveredeling,S.V.P.tot
tijd enwijle ernaderevoorzieningen zullenwordengetroffen,deruim7h.a.
bouwland, liggende tenNoordenvandeRijksstraatweg enOostelijkvandeverbindingslaanRijksstraatweg enHaarweg,met ingangvanvoorjaar1957ingebruik
enbeheerkrijgt«
Met deheerG.J.G.vanSchaick teEist (ütr.)werdvoorde tijdvanvoorlopig
zesjaar eenpachtovereenkomst aangegaan,waarbijdeS.V.P. debeschikkingkrijgt
overongeveer7ha. zandbou?/landaldaar.
DebijdeS.V.P. indeN.0.Polderinbewerking zijnde enindetoekomst in
^everkingkomende oudere jaarsaardappelzaailingen zullenmet ingangvanvoorjaar
1958onderbepaaldevoorwaardenverdeeld wordenonderdeparticuliere aardappelkwekers.
Aanschaffingen ennieuwbouw.
Erwerd eenbegingemaaktmet debouwvantwee laboratoria.Deze laboratoria zijn
bestemd voorresp.degraan- endebietenveredeling.
Buitenlandse studiereizen.
ir.G.Dantuma

Duitsland.Eutin,Züchtertreffen.
Klausheidev.Lochow-Petkus,
Stuttgart/Hohenheim.
VergaderingvandeArbeitsgruppe
für physiologischeResistenz.
Gieszen.
VergaderingvandeArbeitsgemeinschaft fürResistenzzüchtungund
Krankheitsbekämpfung beiGetreide
undHülsenfrüchten.
Denemarken/Kopenhagen ehSvalöf,
Zweden.
Afd.LandbrugetsPlantekultur te
Kopenhagen enSvalöf»
Bestuderingvanhet onderzoekt.a.v.
resistentie tegenHeteroderaavenae.

dr.H.Lambertsl.i.

Duitsland.Eutin.Züchtertreffen«
Kiel.
Besprekingmet prof.Schultzover
papierchromatografie.
Gieszen.
Vergaderingvan deArbeitsgemeinschaftfürResistenzzüchtungund
Krankheitsbekämpfung beiGetreide
undHülsenfrüchten.

J.Mesdag

Duitsland.Gieszen.
VergaderingvandeArbeitsgemeinschaft fürResistenzzüchtungund
Krankheitsbekämpfung beiGetreide
undHülsenfrüchten.

VII
dr.F.E.Nijdam l.i.

Duitsland.Eutin.
Züchtertreffen.
Denemarken/Kopenhagen enSvalöf.
Zweden.
Afd.LandbrugetsPlantekulturte
Kopenhagen enSvalöf.
Bestuderingvanhetonderzoekt.a.Vi
resistentie tegenHeteroderaavenae«

Afgiftekweekmateriaal.
DevoorzieningvandeNederlandsekweektedrijvenmetS.V.P.-kweekmateriaal werd
voortgezet enuitgebreid.Byzonderhedenhieromtrent zijndit jaarniet tevermelden.
Bezoekvanbuitenlandsewetenschappelijke onderzoekers e£_kwekers.
Evenalsvorige jarenwashet aantalbuitenlandse bezoekersgroot.
Dewetenschappelijke S.V.P.-onderzoekers besteden aandeontvangstveelkostbare
tijd.Dezetijdmag echterniet alsverlorenwordenbeschouwd°, intengendeel,door
uitwisselingvangedachtenwordthun inzichtverdiept enverbreed.
Bezoekvan enaanNederlandsekweekbedrijven.
Hetbezoek aandeNederlandsekweekbedrijvennam toe,evenals datvande
Nederlandsekwekers aande S.V.P.
Samenwerking met andereinstellingen.
Erwasregelmatig contact ensamenwerkingmethetNederlands GraanCentrum,de
StichtingOliehoudende Zaden,hetProefstationvoorAkker-enWeidebouw,het
I.P.O.,deW.O.B.A.,deStichtingMaisteelt endeNederlandse Kwekersbond.
De samenwerking met deP.S.C,namvasterevormenaan.
Financiën.
Evenals'invoorgaande jarenkan inditverslaggeenmededelingwordengedaan
omtrent definanciële positieophet eindevanditverslagjaar.Dehiervolgende
gegevens hebbenderhalvebetrekking op1956,
Overdat jaar zalhet rijkssubsidie f333*975»43bedragen.
Het subsidievandeStichtingvoor deBevordering vandeTeeltvanOliehoudende
Zadenbedroeg tenbehoevevandeveredelingvankoolzaad,olievlas enblauwmaanzaadintotaal f18,500,—.
DeStichtingNederlands GraanCentrum droegvoor extrawerkzaamheden tenbehoeve
vanhet graanonderzoek bijmet rondf26.350?—> terwijldeinstandhouding van
maisgeniteurs doordeStichtingMaisteeltwerd gefinancierd metf6.500,—.
HetM.S.A.-subsidietenbehoevevan devoederbieten-,devoederaardappelen-,
demais-,degrassen-enklaververedeling enhet onderzoek tolerantie tegen
vergelingsziekte bijbietenbedroegintotaal f 21.740,—.
Deaardappelveredelingsprojecten,gefinancierduithetBintjefonds,vroegenaan
exploitatiekosten, (inclusief afschrijvingen)rond f117*700,— terwijlaan
investeringen rond.f56*100,— werduitgegeven. Dezeuitgavenwerdengedekt
uithet deS.V.P. tenbehoevevanhetBintjeprogrammaterbeschikking staande
fonds,alsmede door eenbijdragevandewerkgroep Onderzoek enBestrijding
AardappelcystenaaltjeT.N.0.(W.O.B.A.) tenbedragevanf8.500,—, zijnde een
aandeel indekostenvanhet aardappelmoeheids-onderzoek.
DeProf.BroekemaHoeveindeNoordoostpolder,geëxploiteerd doorhetBintjefonds,
veroorzaakte in1956eenverliesvanrondf 13.400,—.

VIII
De 'beleggingen

vanhetBintjefonds leverden eenbateopvanrond f 31*500,—.

DebalansvanhetBintjefonds sloot perultimo 1956met eenkapitaalvanrond
f 1.188.370,--,verdeeld alsvolgt:
1.onroerende enroerende goederen,inclusiefbedrijfskapitaalProf.Broekema
Hoeve
f 390.410,—
2.verstrekte geldleningen

f

344«560,—

3.effecten

f 571.450,--

4 . rekening-courant bank, g i r o , kas

f

50.490,—
f 1.356.910,—

5.nadeligverschilvorderingen enschulden

f

168.540,—
f 1.188.370,—

-1Verslagover1957
door
dr.H.J.Toxopeus
Projecten7en82
Onderzoekingen inverband methetkwekenvantegenPhytophthorainfestans
resistente aardappelen.
In1956zijnineenaanplant vandemissum-tuborosumterugkruisingenwaarnemingen
gedaanoverhet optredenvannieuwe rassenvanPhytophthora,dieplantenmetverschillendeR-genenkunnen aantasten.Dit jaarismet dergelijkmateriaal eenproef
aangelegd zodanig,datwederom enmeergegevens overdit onderwerp zoudenkunnen
worden verkregen»
Het proefterreinopdeBerg"besloegeenoppervlakvancirca80x18M2 enwasvoor
60 °fobeplantmetR-.materiaal,30 i°vandeplantenbevattendegenenR..enR,,
terwijlverdernogde-genotypenR,,R-.R-ZenR,R?R^voorkwamen.Bovendienwaren
verspreid overhetveld eenaantalvakjesmet rassen zonderR-genenuitgeplant en
dwarsoverhetveld enkele rijenvanhet zeergevoelige rasEigenheimer,van
Ambassadeur (R,)envanRival (R,).Het geheleveldwasomgevendooreenrij
Bintje plantai?
Op17juliwerdenmet succes een80-talEj_g en h e i mer planten,regelmatig overhet
veld verspreid,geinoculeerd methet Phytophthoraras (O),Indeeerstedagenvan
augustuswaren alle planten zonderR-genen reeds zwaar aangetast,terwijlop
12augustus alleplantenmet éénofmeerR-genen noggeheelgezondwaren.
Op17augustuswaren alleAmbassadeurplantenendemeesteR_nummers zwaaraangetast,terwijl eropRival enopMaritta (R,)eenbeginvanaantastingv/aste
zien.OpdeR^R^,R..R?enL E E , planten isondanks geregelde enintensievewaarnemingentot m oktobergeenenkele aantastinggevonden.
Dit jaarisintegenstelling tot1956eersthetR_materiaal aangetast endaarna
pasR-..Hetzelfdewerd geconstateerd ophet I.V.S.O.-proefveldvanhetI.V.P.
Daarentegenwerd ophetproefterreinteOostwold eersthetR,materiaalaangetast.Opvele proefveldenvanhetI.V.R.0.envandeN.V.Scftolten'sAardappel*meelfabriekenkwam eenR-.R?rasnaast eenaantalR,enR_ rassenvoor.De laatste
beidecategorieënwerdenzonderuitzonderingmeerofminder sterkaangetast,het
R,R^materiaalbleefgeheelgezond.
Eerstworden dusdeplanten zonderR-genen aangetast,daaropvermeerdert zichde
Phytophthora-populatie zodanig,datderelatief zeergeringe aantallen sporangien
daarin,welke rassenmet éénR-genkunnen aantasten,inabsolute zinzogroot
worden,dat dekans, dat eropdeR-planteneenaantastingontstaat,gerealiseerd
kanworden.Is eréénplek ontstaan,dan ishethekvandedam endankanhet
nieuwe raseenmeerofminder ernstige epidemieveroorzaken alnaar dematevan
vatbaarheid vanhet R-plantmateriaal.Naarmatehet totalebladoppervlak vande
R-planten gróter.is, stijgennatuurlijk dekansenvanhet optredenvaneeneerste
aantasting.Ofeerst deR ,danwel deR^plantenworden aangetast zalvermoedelijkin sterkematevanhet toevalafhangen.
Opallegenoemdeveldenmoeten eind augustus -begin september -gedurende enkele
wekengrotehoeveelheden sporangienvan derassen (l)en/of (3)aanwezig zijn
geweest.Het isbevreemdend datindieperiodeuit dezerassendoormutatie geen
(l,3)sporangien zijnontstaan,dieR-R^-bladkunnenaantasten.
De ervaringenvan 1956en1957ondersteunen deopvatting, dathetmoeite zoukunnenlonenrassentekwekenmet tweeofmeerverschillende R-genen.Materiaalmet
decombinatie R-iR,komt inhet ouderekweekmateriaalreedsveelvoor.Hetgen
R„ isin1953doorkruisinggeïntroduceerd, zodat degenotypenR-,Rpe n R-i^oR*i*1
beperktemateonderde2e,3een4ejaarsvoorkomen.
Dit jaarwerdvoorhet eerstmetR-.R?R.,géniteursgekruist,ookwerdenveel
kruisingenmetR^R?géniteursverricht» Daarbijwerdmeerinhetbyzondergetrachtkruisingscombinaties temaken,v/aarvanindeF, zaaiselsvroegeofmiddenvroege typenkunnenwordenverwacht,omdat speciaalvoorditmateriaaldeRgenenvanbelangzijn»

-2Eenviertalvroege zaailingen,welke teOostwoldnaarvorenkomen,werden daarvoor
ingeschakeld.Helaas lietbijallevierdefertiliteit zeertewensenover;ook
het Sirtema-stuifmeelwasdit jaar slecht.Enkelevande Phytophthora-geniteurs
warenechterzelfvrijvroeg enanderen,hoewel zelfvrijlaat,bezittenvroeg
"bloed".
Tenbehoevevan ditwerkwerdenvoorts ééntriplexR -eneenviertalduplexR,
géniteursuitgeselecteerd.Met behulpvandezegéniteurskaninkruisingszaaisels
het percentage R,plantensterkworden opgevoerd.
Enigekruisingen"werdenverrichtmetDTThybridenvanir.H.H.Schnieders,diehet
gen R[-bevatten.
Zaadvan dewilde soortSolanumbulbocastanumwerdverkregenvan dr.Mederhauser
(RockefellerFoundation,Mexico).Deze soort zouinhogemateresistent tegen
Phytophthorazijn.Eenhonderdtal zaailingenwerd indekasopgekweekt engetoetst
opresistentie tegeneenaantalPhytophthora-rassen.Doordat daarvoor slechts een
zeerbeperkt aantalbladeren perplantbeschikbaarwas,lietenderesultatenvande
proevennoggeengedetailleerdeuitspraken toe,maarwelwashet duidelijk,dat
Spl.bulbocastanumveleR-genenmoet bezitten envermoedelijk eveneens eenhoge
graadvanveldresistentie.Hetmoetvangroot belangwordengeacht dezesoort
inhetveredelingswerk tebetrekken.Vermoedelijk zullenrechtstreeksekruisingen
met sol.tuberosumgeenresultaat opleveren en zullendoorverdubbelingvanhet
aantalchromosomen,door overbruggendekruisingen ofdooreencombinatievanbeide
deresistentie-genen Sol.tuberosummoetenwordenovergebracht.
Eentweedewilde soort,dievoor ditwerkvanbetekenis zalkunnen zijnis
Sol.chiq-üidenum,waarvaninnovember dooring.Ochoate Limaenigeknolletjes
werdengezondenmet demededeling,datdeze soortveleR-genen bevat.Indiendeze
mededelingin1958kanwordenbevestigd,zoudithet eerstegeval zijnvaneen
SolanumsoortmetR-genenuit Zuid-Amerika«
Tenslotte zijnindeW.A.C,inhetnajaar eenaantal andigenum-nummersopgemerkt,
welke indekasniet ofopvallendweinigdoorPhytophthorawarenaangetast.Onder
dezenummerskomenereenaantalvoor,diedehabitusvanvroegerassenbezitten.
Ditmateriaalisinteressant insamenhangmet desterkepositieve correlatie,
welke inhetEuropesemateriaalbestaat tussenvroegrijpheid engevoeligheid voor
knolresistentie•
Insamenwerkingmet ir.RoerwerdenknollenvaneenaantalR,,R,enR-j.^3klonen,
behorende totdezelfde zaaisels,geinoculeerd met dePhvto-pnthörarassen
(0.4), (1.4), (2.4), (3.4)en (I.3.4).Degemiddelde schimmelontwikkeling inde
knollenvanhetR,materiaalmaaktebijdeeerstevierphysio'sweinigverschil,
hetras (1.3.4.)groeide aanmerkelijk intensiever.InhetalgemeenwasalhetR,
materiaalvoor allephysio'svatbaar -zeervatbaar.DeknollenvandeR^klonen
blekengemiddeldbyzondervatbaar tezijnvoor (1.4)door dedrie andererassen
werden zeslechts zwakaangetast.
HetR..R,knollenmateriaalbleek aanmerkelijk resistenter te zijn.D e aantasting
doorXI.4)wasvrij sterk endoor (1.3.4)sterk,deaantasting door dedrieandererassenwas zeerlicht.Indeonderstaande tabel iseenenanderingetallen
uitgedrukt,waarbij1zeerlicht aangetastbetekent en5zeerzwaar.
Bijditallesmoetv/ordenbedacht,datdegemiddelde situatieisweergegevenen
datbinnen elkegroepnogvrijveelvariatie inreactiewordtgevonden.
Overzicht over degemiddelde graadvan aantasting indeknolentingsproef.

genotype van het
knollenmateriaal
R

l
R
3
R R
1 3

p

(0.4)
1.91
3.54
1.22

b.ytophthnra-. r a s s e n
(1.4)
(2.4)
(3.4)
4.27
3.6I
3.46

2.27
3.96
I.46

I.91
4.39
I.34

I.3.4)

Aantal g e t o e t s t e
klonen

4.18
4.39
4.10

Deervaring invorige jarenopgedaankondoordezeproefwordenbevestigd n.1.
dathetgenR,vanweinigbetekenis isvoorderesistentievandeknol,R.^beschermt tegenenkele"physio'smaarniet tegen (l.4)en(l.3.4>)waardoor ookhet
bladwordt aangetast.De combinatieR-jR,reageert parallelmetR p maarisaanmerkelijk resistenter,behalve dantegen(l.3»4)»

11
41
41

-3Vanenkeleanderegenotypenzijnnogknollenonderzocht,maarteweinigomeen
bepaaldetendenstekunnenonderkennen.
Project8
Coloradokever-resistentie.
Vanditaflopende project zijnvrijveel2e,Jeen4ejaarsklonenophetveld
geweest.Ditmateriaalbestaatuittweegroepen:
a.F- zaailingenvankruisingen tussenresistente géniteurs enrassen(CO),
waarbijgeenresistentie isteverwachten,maarwaarvanverwachtwordt datze
eenaanmerkelijk betereknolvorm, stolonenlengte etc.zullenvertonendande
resistenteouder.
b.F, zaailingenvankruisingentussendebesteGOklonen,waaronder ervoor
kunnenkomen,die resistent zijn(CC),
Hetresistentemateriaal,isafkomstigófrechtstreeksvanhet in1950van
mejuffrouw Torkaontvangenmateriaal,ófdaaruit langsdezojuist aangegevenweg
doormijna enkele jarengekweekt.
VandeCOkruisingen stondenomstreeks5002ejaarsklonenop hetveld.Ongeveer
eenderdedaarvanisdoorkruisingmethet geïmporteerde resistentemateriaal
ontstaan,derestdoorkruisingmet zelfgekweekte resistente zaailingen,Het
laatstemateriaalbleek aanmerkelijk betere aardappeleigenschappen tebezitten
danhet eerste»
Enkelevan demooiste 3een4ejaars CO-klonen,metEersteling enFurore als
ouderras,werdenopbescheiden schaalonderling gekruist.Demooiste onderde
uitgeselecteerde 2ejaarsCO-klonen zullenin1958voorhetzelfde doelwordengebruikt.
Onderdecirca200CCtweedejaarskwamweinigvoor,datdemoeitevanhetaanhoudenwaardwas,-"itmateriaalvertoontnogsteedsinsterkemate eenterugslag
naar"wild".
Project 107
Resistentie tegenPsedudomonas solanacearum (slijmziekte).
Overderesultatenvaneen toetsing teKaniama (Belgisch Congo),waarvoor aande
I.N.E.A.C. knollenterbeschikkingwarengesteld, isgeenverslagontvangen.
DoordelandbouwattachéteRio deJaneiro enzijnassistenten isopnieuw contact
opgenomenmetBraziliaanse onderzoekers,naar aanleidingvanhernieuwdebelangstellingvoorhet probleemvande "murchadeira".Indecember zijnknollenvan
hetopJavaverzamelde enhieronderkortedag-omstandighedenvermeerderdebasismateriaalgezonden.Deze zullen optweeplaatsenopzeerverziektegrondworden
uitgeplant.Eenvandeze aanplanten ligtop60kmvanRiodeJaneiro enkangeregeld door éénvandeassistentenwordenbezocht.Misschiendatnu eindelijk zal
kunnenwordenuitgemaakt ofd«opJavavoorkomende slijmziekte endemurchadeira
door dezelfdebacteriewordenveroorzaakt.
Inafwachtingvanditonderzoek iseenaantal2e,3een4ejaarskruisingenen
terugkruisingenvanhetresistentebasismateriaalmet rassenuitgeplant enverder
geselecteerd.
Project137
Vorstresistentie.
a.Ogbasisvandesoort Solanum curtilobum.
Door deNoorsegast-medewerkerir.L.Roerwerden inhetvroegevoorjaarte
Wageningen eninoktober-novemberinNoorwegen een14-talklonenvan Sol,
curtilobumuit decollectie opvorstresistentie getoetst.

-4Daarbijbleek,datinbeideperiodenenkelenummersdooreenvorstvan5 - °C.in
hetgeheelnietwerdenbeschadigd, anderewerden ietsgeschroeid. Gelijktijdig
werden inhetvoorjaarF enF zaailingenvankruisingenmet S.tuberosumgetoetst
eninbeidegroepenkwamenplantenvoor,diegeenofslechtsweinig schadeondervonden.Onderdezeomstandigheden stierventuberosum-zaailingengeheelaf.
laaraanleidingvandezegunstige resultatenwerden allebeschikbare curtilobumnummersmet eennegental aardappelrassen gekruist.Sol.curtilobumbleekals
moederplant fertielte zijn,maar alsvaderisdezeplantniettegebruiken,
zodat pollensteriele rassen alsEerstoling,Saskia,Eigenheimer etc.helaasniet
inhetwerkkondenwordenbetrokken.
Onderdetweedejaars zaailingenbevonden zichenkeleF.-klonen vankruisingen
tusseneendrietalcurtilobum-nummers enenkele aardappelrassen.Het stuifmeelvan
eenaantal bleek fertieltezijn,zodatbijde eersteterugkruisingweldezojuistgenoemderassen inhet program zullenkunnenwordenbetrokken.
DeeigenschappenvandezeF..klonen liepenzeersterkuiteen,debeste typenvertoondenwel zodanige combinaties,datmagwordenverwacht,datmisschien eenheel
enkeleF..-zaailingreedsvoorverderebeproeving inaanmerkingkomt,maardat
tochzekerdoorterugkruisingvan demooisteF..-plantenmateriaal zalkunnen
wordenverkregen,waaruit toekomstigevorst-resistenterassen zullenkunnenworden
geselecteerd.
Alsresultaatvanditkruisingswerk werden 50*000zadengeoogst.Eendeeldaarvan
zal inWageningenwordenopgekv/eekt en,alsdeomstandigheden daarvoor inhet
vroegevoorjaar gunstig zijn,opvorstresistentie?>rordengeselecteerd.Verder
wordendekwekers indegelegenheid gesteldmet ditmateriaalkennistemaken,
terwijldoor ir.G.A.Thijneengroot aantal zadentotkas-klonen zalwordenopgekweekt.Devraagnaardit zaadvankwekerszijdewasveelgroter danhet aanbod.
Voorts zijneenaantaldoor ir.Roerresistent bevondenF enF_ zaailingenopgekweekt enmetrassengekruist.
b.0p_basisvandeamphidiploid Sol.acaule x Sol.simplicifolia.
Enkele jarengeleden istijdens zijnverblijf teWageningen doordr.Swaminathan
eenzeerfertiele amphidiploid gekweekt doorinkiemplantenuit dekruising
S.acaule (2n=48)xS.simplicifolium (2n=24)het aantal chromosomenmet behulp
vancolchicine teverdubbelen.S.acaule verdraagtminstens -80.,maarkruist
slechtmet S.tuberosum.Deze amphidiploid kruist zeergoedmet aardappelrassen en
zokanlangsdezeomweguitwisselingvangenen tussenS.acaule enS.tuberosum
wordenverkregen.
Uit eenzelfbestuivingwerdennegen zaailingenoptomaat geënt enmetverschillenderassengekruist.Eendeelder5*000zaden zalteroriënteringwordenuitgezaaid.
S.curtilobum is zeerwaarschijnlijk ontstaandoor spontanehybridisatie van
S.acaule metdediploide cultuursoort S.stenotomum gevolgd doorspontanekruising
vandezehybridemetS.andigenum.Inbeidebovengenoemde groepenkan immuniteit
voorvirusX, afkomstigvan S.acaule wordenverwacht.Inenkele curtilobumkruisingen isdatdoorir.ïï.T.Wiersemareedsvastgesteld.
Devorstresistentie vanbeidevoert dusterugopdievanSolanumacaule.
Project6
InstandhoudenenaanvullenvandeWageningse aardappel collectie (W.A.C^»
Evenals in1956zijninhetwarenhuis omstreeks J20nummers,elkmet drieplanten,
onder eendaglengtevan10uren indevolle grond opgekweekt enderestinpotten
ondernormaledaglengte.
Hetkortedag-materiaalwerdhalfmaartuitgeplant om ernstige schadedoor
Phytophthorateontlopen.Eindmei,toendeplantengemiddeld 1m.hoogwaren,
werdmet deverduistering begonnen.Deplanten reageerdendaaroppromptmetafnemenvandegroei enstopzettenvanhetuitgroeienvandebloemknoppen.Inde
eerstehelftvan augustuswaren alleplantendoodrijp.

-5Van118nummersvan ditmateriaalwerd eenmonsterknollenvariërend van3001000gr« opgezonden naarhetProefstationvoorAardappelverwerking,waareen
onderzoekwerd ingesteld naarhetdrogestof-gehalte,hetgehalte aantotaalen
coaguleerbaar eiwit ennaar suikers.Deresultatenvan ditonderzoek zijnnog
slechtsgedeeltelijk beschikbaar.
Het overigemateriaalwerdhalfmeiinpottenuitgeplant,vanelknummertwee
knollen.Hetv/erdmiddennovember geoogst.Debloeiwasrijk,zodat eengrootaantalnummerskruisingszaad metFurore enVoran alsvaderrassenkondenwordenverkregen.Ookwerdvanveelnummers spontaanzaadgeoogst.
Methet zaad van1955en1956hebbenwijnudebeschikking overkruisingszaad van
439nummers enover spontaan zaadvan 3 Q 0.Eengroot deelvanditkruisingswerk
wasingesteld opeenbepaald doel,vele anderekruisingenwerdenverricht omvan
zoveelmogelijk nummersvandecollectie enigzaadteverkrijgen.
Decollectie heeftdevolgende samenstelling;
S.andigenum
(2n=4ö)
776nummers
S.stenotomum
(2n=24)
61nummers
S.ajanhuiri
(2n=24)
9nummers
S.goniocalyx
(2n=24^
29nummers
S.juzepczuhii
(2n=36)
22nummers
S.curtilobum
(2n==60)
16nummers
diversen
40nummers
totaal

953nummers

Project I34
BestuderingvandeW.A.C.
1.Byzonderekruisingscombinaties.
Verdere ervaringenwezenuit,datdepentaploide soortS.curtilobum inkruisingen
met tuberosum-rassenuitsluitend alsmoederplant tegebruiken is.Kruisingenals
vaderplant metEigenheimermislukten alle.Enkele zadenwerdenverkregendoor
kruisingvan S.curtilobum metdebeidediploidewildemoeheidsresistentesoorten
S.famatinae enS.macolae.Overwegend werd slechts eenenkel zaad perbesverkregen,maar soms enige tientallen.Dereciproke combinatiesmislukten.
Kruisingen tussendeverschillende rassenvandediploide soorten S.goniocalyx
enS.stenotomum aandeenekant enS.famatinae enS.macolae aandeanderekant
slaagden zeergoed inbeide richtingen» Ook indezekruisingenkomtdeinvloed
van deincompabiliteits-genen (s)totuiting.Kruisingentussenenkeleplanten
van S.vernei endebeide eerstgenoemde soorten slaagdenmindergoed.Vermoedelijk
bezittendeS.vernei-planteneenongunstige combinatievans-genenenzullen
kruisingenmet andereplantenvandezelfde soortbetereresultatengeven.
Dehiervermelde resultatenwerdendeelsinhetkruisingswerk voor resistentie
opaardappelmoeheid verkregen.
2.Aardagpelmoeheid.
Aandr.CA.Huijsmanwerdvan25Onummers,waarvanderesistentienogonbekend
was, eenmonster terbeschikking gesteld.Voortswerden een40-tal zaadmonsters
uitgezaaid,welkedoorprof.BrücherindertijdvooronsinN.Argentiniëwerdenverzameld.Van elk zaaiselwerden.25plantenopresistentie onderzocht..
AlsresultaatvanhetonderzoekvanditmateriaalwerdW.A.C,99resistent bevonden.
Vast staatnu,datvandeW.A.C,resistent zijndeviernummers 99? 403> 720en
756.Opeenhonderdtalnummersnaisdecollectie nudoorgewerkte
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3»5 jstentie_tegenFusarium coeruleum.
Infebruari enmaartwerdenvan283nummers enkeleknollenophet snijvlakmet
sporenvanFusarium coeruleum geinoouleerd.Deresultaten zijnhieronderweergegeven,waarbij3betekent zeervatbaar (=Bintje)en1geendoordringenvande
schimmelinhetweefsel.Onzemeest resistente rassen,ArranBanner enZeeburger,
werdenmet 1-2 gewaardeerd.
graadvan aantasting
aantalnummers

inio

1

1-2

2

2-3

3

n

17
6

18
6,4

77
27,2

45
15,9

126
44,5

283

4.5esistentie_tegenzilverschurft (S£ondv_locladium atrovirens).
Doordr.Mooiwerdenvan80nummers elk 3-4knollenmet sporengeinoculeerd.Op
alleknollenwerd 6wekendaarnagroeivandezeparasiet geconstateerd.
5.Resistentie tegenwratziekte.
Eenkleinaantalmonsterswerd ingezonden omnategaanofresistentie tegenhet
physio Ginde collectievoorkomt.Vande22andigenum-nummerswerden ervier
gevonden,dienietwaren aangetast.Vantwee daarvan zijnkruisingenmet rassen
ophetveld geweest» Deknollenvandeze zaailingen zijntertoetsingnaarde
P.D. gezonden»
Uit onderzoekvandeCommonwealthPotato Collection isgebleken,dat resistentie
tegenphysio DinhetAndes-gebied veelvuldigvoorkomt.
6.Resistentievanhetblad tegenPhytoghthora.
Injuli,augustus eninhetbeginvanseptemberwerd de collectie intensiefmet
koperoxychloride gespoten,zodat geenwaarnemingen overmogelijkeverschillen in
resistentie werdengedaan.Nahalf september isnietmeergespotenendaarzich
aandemeeste plantennogveelnieuwbladvormde,konden indeloopvanoktober
waarnemingenwordengedaan.Op eenaantalnummerswarengeenofopvallendweinig
aantastingen tevinden.Een deeldaarvanmaakt deindrukvroegte zijn,zodat
hetmisschienmogelijk isde sterke correlatievroeg envatbaartedoorbreken
(zieookonderPhytophthora).

7. Vitamine C-gehalte»
Inmaartwerdenknollenvan 215nummers inhetbeginstadium vande spruitvorming
opvitamine C-gehalte onderzocht.Danisditgehalte opzijnlaagsteniveau
aangeland.Het onderzoekwerdverricht ophet CentraalInstituutvoorVoedingsonderzoek teUtrecht.Deresultaten zijninonderstaande tabelweergegeven.
mgvitamine 0op
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tetraploid

1

diploiden

1

-4 -5 '"-6 -7
7

23 44
1

1

-8 -9 -10"' -11

38

32

2

5

32 13

4

6

100 g.versgewicht
-12

-16

-13 -14 -15

17

3

4

4

1

l

1
1

Als controle liepeninditonderzoekmonstersvanLdbertasmee,waarvanhetgehaltevarieerdevan8.1 tot 10mg.Voorts zijnvermoedelijk eenaantalW.A.C.nummersidentiek,zodat opdezewijze een20-talduplo-bepalingenzijngedaan.
Deverschillentussende ledenvandeze-"duplo's"bedroegentenhoogste 3«5mg.
Het ziet erduswelnaaruit,dat eengering aantalnummers inderdaadmeer
vitamine Cbevat danLibertas,waarvanhet gehalte datvanonze aardappelrassen
inmaart representeert.

3

gem

n

7.17

215

9.36

30

-7De spreiding inhet diploidemateriaal isaanmerkelijk groterdandievande
tetraploiden.Tussendehoogste diploiden zijnkruisingengemaaktmet debedoelinguit hetPI zaadtetraploiden tekweken,diegemakkelijkmet tuberosum
rassen tekruisenzijn (zieproject 135» Toegankelijkmakenvanbyzondermateriaal).
Inaugustus zijnvlaknadeoogstknollenonderzocht vandenummersmethet
hoogste gehalte envan enkele tuberosumrassen,dieonderkorte dagomstandigheden
warenopgekweekt.Enkele daarvanbezateneenaanmerkelijk hogergehalte dande
mee onderzochteRode Star enSirtema,
8.Kookeigenschapgen,
Van236nummers iselkeenkleinmonster (2of 3knollen)gekookt.Hoewelaande
beoordelingvan zoweinigmateriaalvelefoutenkleven,werd toch eenindrukverkregenvan despreidingvan eigenschappen als zuiverheid vankleur envansmaak.
Naardesmaakwerdenereendrietal zeergoedgeoordeeld,,48goed en38bepaaldelijk slecht.Demeerderheid werd alsvrijgoed,matig ofneutraal geclassificeerd.
Dekleurwerd 24uurnahetkokengenoteerd.Zeergoedhielden zich32nummers,
goed 69en58bepaaldelijk slecht.Onderzoek aanmeerrassenbevestigde dein
december 1955 aanéénrasvanSol.geniocalyxvastgestelde zeergoedekookkwaliteit.Teneindedezediploide soortinhetveredelingswerk tekunnenbetrekken
zijndaarvan eenaantaltetraploide zaailingenopgekweekt.Enigekruisingenmet
Eigenheimers enFurorehebbeneenflinkehoeveelheid zaadopgeleverd (zieook
project135 •Toegankelijkmakenvanbyzonderkweekmateriaal).
9. Chemische samenstellingvandeknol.
Vandeoogstvanhetkorte-dagmateriaal1956werden doordr.deWilligen (ProefstationvoorAardappelverwerking) een40-talW.A.C,nummers onderzocht,dieals
ouderplant reeds in1955met rassenY/arengekruist.Deresultatenkrameninde
winterbeschikbaar.Inaansluiting opdeze serie zijndoorhem 188W.A.C,nummers
vanhetkortedagmateriaal 1957bestudeerd.
Vandeknollenishetdrogestof-gehalte bepaald eninhetvruchtsap derefractie,
hetgeleidingsverniogen,het gehalte aanruweiwit encoaguleerbaar eiwit,tothet
totaal suikergehalteeninsommigegevallen datvandereduceerbare suikersen
vanhetP„0r-gehalte« Eengroot gedeeltevan dezegegevens ispaskort geleden
beschikbaar gekomen ennognietverwerkte
Heto.w.g.vanditmateriaalvarieerdevan241tot484» het ruweiwitgehaltevan
I.74 iatot 5»35 i° enhet gehalte aancoaguleerbaar eiwitvan0.6 -3»64 c/°berekendopversgewichtoDezegegevensmoetenwordengewaardeerd tegendeachtergrondvandeknollenproductie.
Mogelijk isdeverhouding coaguleerbaar tot totaal eiwit eenvrij onafhankelijke
waarde evenalshetPpO^-gehaltevanhet zetmeel.Dezewaardenvariërenresp.
van0.26 -O.73envan 59 - 2 7 mg.per100g.meel.
Devariatie insuikergehalte isvanbelangvoordeaardappelmeelindustrie,omdat
veel suikermogelijkverlies aanzetmeel zoukunnenbetekenen.Delaagstewaarden
liggen aanmerkelijk lagerdandiewelkemeninhet fabriekssortimentaantreft,
dehoogste stekendaarverbovenuit 0
Project135«
Toegankelijkmakenvanbyzondermateriaaluit deW.A.C.
De diploide cultuursoorten S.goniocalyxenS.stenotomum zijnmoeilijkmet tuberosum-rassen tekruisen.Perkruisingwordtgemiddeld nogniet éénzaadverkregen.
Onderdehybridenkomenzoweldiploide alstetraploide zaailingenvoor,zodat
moetworden aangenomen,dat erinverschillende gevallenkortvoordebevruchting
verdubbelingvanhet aantal chroi-osomenvan dekernvaneicelof pollenkorrel
plaatsvindt.Deveronderstelling ligt daaromvoor dehand,dat doorverdubbeling
vanhet aantal chromosomen vandegehele plantmateriaal zalkunnenwordenverkregen,datbijkruisingmet tuberosum-rassenveel zaad zalleveren.

Teneinde dezeveronderstelling tetoetsen envooralomde soort Sol.goniocalyx
methaarbyzondere consumptiekwaliteit inhetveredelingswerktekunnenbetrekken,werd zaadvankruisingentussen eenseriegoniocalyxrassenonderling en
tussengeniocalyx enstenotonumrassenin0.1 °/o colchicine tekiemengelegd.Na
eenweekwerdendeplantjesverspeend,terwijlnaderhand nog colchicine 0.1 yo
tussendecotyledonenwerd gedruppeld.Zowerden een ^Q-tal plantenverkregen,
diegeheelofgedeeltelijk tetraploidwaren.Ditwerkwerdinnauwe samenwerking
metmevrouw dr.D.E.Bremer-Reindersverricht»
Dezetetraploide plantenwarenintegenstelling tothet diploideuitgangsmateriaal zelffertiel engavenhijkruisingmet tuberosumrassenveelhessenmetveel
zaden.Vooralisveel zaadgeoogstvanEigenheimer enFurorekruisingen.
Deverkregen tetraploiden zijnnietteonderscheidenvanrassenvanS.tuberosum
subsp.andigenum» Eenvandebelangrijksteverschillentussendediploide soorten
enS.tuberosumis,datdelaatste so.orteenregelmatigevijfslippigekelkbezit
endediploideneenonregelmatige deelsvergroeibladige.Dekunstmatigetetraploidenhebben eenregelmatigekelk.
De driewilde endiploide soortenS.famatinae,S.macolaeenS.vemei,welke
resistent tegenHeteroderarostochiensis zijnbevonden,zijnnietof slechtsmet
degrootstemoeite rechtstreeksmet S.tuberosumtekruisen.Door dr.CA.Huijsman
isvandebeide eerste soorten enige zaadmet colchicinebehandeld.De"verdubbelde"famatinae-zaailingenbloeidenniet eneenmogelijk tetraploidemacolae
plantgafnabestuivingmet tuberosum pollen eenkleine hoeveelheid zaad.
Doorkruisingvandezedrie soortenmet dediploidenS.goniocalyxenS.stenotonum
werdendit jaargrotehoeveelheden zaadverkregen.Eenkleinehoeveelheid vandit
zaadvan1956werdmet colchicine behandeld; onder enkele tetraploidenwas eréén
diemetFurore eenflinkehoeveelheid Flzaadgaf.Dit jaarkunnenvelevan
dergelijke "verdubbelde"Flplantenwordenopgekweekt,waardoormogelijk eenweg
voorverderveredelingswerk isgebaand (zieverslag dr.C.A.Huijsman).
Project136
Heterosisteelt met behulgvandeW_.A.C.
TeneindenategaanofbepaaldeW.A.C,nummers inkruisingenmetonzerasseneen
byzonderhogeproductievertonen, zijndit jaarvan91kruisingscombinaties voor
het eerst zaailingenuitgeplant enin1956van86.Daarergeen aanwijzingen zijn
bij?;elkecombinaties eenheterosiseffeetisteverwachten,wordt dekeuzevan
deuit tezaaienkruisingenineersteinstantiebepaald doorandereindicaties.
Zozijnerdit jaarveel combinatiesbijdezegroep,dieinsamenhangmethet
viscositeitsonderzoek doordr.Huijsmanzijnaangewezen, andere combinaties zijn
opgrondvan eenverondersteld hoog zetmeelgehalte vanhetVif.A.C.oudernumaier
onderzocht,vannog andere isde'T.A.C,ouderplant resistent bevondentegenhet
physio Gvandewratziekte etc.
Vandeeerstejaars zaailingen isvan elkekruisingscombinatie dehelftgroengerooid,terwijlderestgelegenheid kreeguit terijpen.Vanhet rijpemateriaal
werd doordr.Huijsmanenmijmateriaalverzameld voorverschillende onderzoekingen.
Onderdetweedejaars zaailingen (zaaisels 1956)werdenreeds zeermooimateriaal
aangetroffen»Knolrnonstersvanderijpgerooideplanten zijnnaarhetProefstationvoorAarda/ppelverwerkinggezondenendaaraan isdergelijk onderzoekverricht alsaandecollectienummers zelf (ziepag.5 ) . Deverkregengegevensmoeten
nog insamenhangmet dievandeW.A.C.ouders,wordenbestudeerd envermoedelijk
isvoorhet trekkenvanbepaalde conclusies onderzoekvannogaanmerkelijk meer
materiaalnoodzakelijk.Wijmoeteninditwerk geleidelijk eenrichtingvinden
envan jaartot jaaropbepaalde aanwijzingenverdergaan.
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Project76
Hetkwekenopresistentie tegenhet aardangelcystenaalt^eniet_als_basis_de
resistentie^voorkomende inSolanum andigenum C.P^2«ï§73^
Daardewerkzaamheden tenbehoevevanditprojectverplaatst zijnnaarhet aardappelveredelingsbedrijfvandeS.V.P. indeM.O.Polder,werdendit jaarnog slechts
enkele honderden tweede-enderjaars,afgeleid vanhet resistentenummer C.P.C.
l673> inWageningenuitgeplant.De tweedejaarswarenAT 's;dederdejaars AT's»
Degeselecteerde nummers zullen zo spoedigmogelijk naar deW.O.Polderwordenverzonden.
Tenbehoevevanhetveredelingswerk vanbovengenoemd bedrijfwerdvan eenaantal
géniteursop zeernauwkeurigewijzehet alofniet resistent zijnvastgesteld.
Dit geschiedde doorvan elkegéniteureen30-60talzaailingen,afkomstig vande
kruising tussen zo'ngéniteur eneenvatbaar aardappelras,opresistentiete
toetsen.Bijvatbaarheid isdegehelenakomelingschapvatbaar;bijresistentie
wordt een1:1 splitsinginresistent envatbaarwaargenomen.
Teneindehet indetoekomstmogelijk temakenduplex-resistente géniteurste
kweken,werdenkruisingengemaakt tussen eenaantal simplex-resistente géniteurs
(Oogstwas7*500zaden).
Uithetonderzoek naardepractijkwaarde vaneen aantal,doorkwekers ingezonden,
zaailingen,uitgevoerd door deC.O.A.,kwamhetnummerATT 54-106-1alseender
goedenaarvoren.Ditnummer isinY/ageningengeselecteerd.Alle indit onderzoek
betrokken zaailingenwaren opgekweektuit zaad,datin1953en1954inWageningen
werdverkregenenlateronder dekwekerswerd gedistribueerd.
Project 78
Onderzoek naar dewerkingvanresistente aardap_pelrassenalsvanggewasvoorhet
aardappelcystenaaltje7~
Deproef ophetMierenbos,waarindemate van uitlokking vande cystenwordtnagegaanbijverbouwvan eenresistent gewas envan eenonvatbaargewas (stambonen),
werdvoortgezet (vierde jaar).Dit jaarkondenvoorhet eerst op elkveldjevan
het object "resistent gewas"telkensknollenvan éénkloonwordengepoot.Nog
steedsis erdusteweinig knolmateriaalvan éénkloonomalleveldjes daarmede
tevoorzien.
Wederom daaldedebesmettingsgraad vandeperceeltjesmet deresistente rassen
procentueel sterker dandievandeperceeltjesmetbonen.Het aantal levende
eierenpercyste isnugedaald van0-5»Ondankshet feit. datnureedsvierjaar
achtereen resistente aardappelen opdezelfdebesmette akkerwerdenverbouwd,is
dezenogsteeds aantoonbaarbesmet.
Op éénperceel (E2)trad een zeerlichte stijgingvandebesmettingsgraad op,
vergelekenmet deuitkomstenvanverleden jaar.Tenminstevoorwatbetrefthet
aantal levende eierenpergevechtseenheidgrond;het aantalcystenveranderde
nietbetrouwbaar.Demeestvoor dehand liggendeverklaring vanditverschijnsel
is,dat opditveldje eenraswerd geteelds dat tengevolgevandeinvloedvan
modificerendegenen* eeniets geringerematevan resistentiebezat.
Project 80
Het_onderzoek^naarhetvoorkomenvanresistentie innieuwyerzamelde_knolvormende
Solanaceae envan~dë~âârd~ën~dë~vërervïngvan eventueelgevondenvormen_yan
resistentiëT
""
Het onderzoek naarresistentie indecollectie,bijeengebracht door dr.H.J.Toxopeu
werdvoortgezet.Op een80-talnummersnaisditwerknuvoltooid.Inhetvorige
jaarverslag werd reedsmedegedeeld,datresistentiewasgevonden indenummers:
Beien1,2176,2278, 1384.,Brücher 198,217 en219.Uithet onderzoeknaarde
erfelijkheid vanderesistentie indezenummerskwamvast te staan,dat:
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Ophetoogbeoordeeld isdegraadvanresistentie inBeien1 en2176tenminste
evenhoog alsinC.P.C.1673;diein2278lijkt ietsmindertezijn.
b)degraadvanresistentie indenummers1384» Br.217en219voordeveredeling
vangeenbetekenisis.
HetnummerBr.198werdniet inhet onderzoek opgenomen,omdatgeenkruisingszaad aanwezigwas.Ook dit jaarishetniet gelukt ommet ditnummer
kruisingentemaken.
Project 81
Hetkwekenvanresistentegéniteursmetbehulpvandeeventueel_te_yinden
resistente
vormen.
—____——_______
T —__
Drieduizend zaailingen,opgekweekt uit zaad,afkomstigvankruisingentussende
resistente collectie-nummersBeien1,2176,2278 en1384werdenuitgeplant engeselecteerd.Intotaalwerdenknollen aangehoudenvan+,800zaailingen.Voorzover
daarvanperplantmeerdan4knollen aanwezigwaren,wordendezethans getoetst
opresistentie.
Ook.dit jaarwerdwederom getrachtkruisingen temakentussenderesistente
soortenS.famatinaeenS.macolae endegewone aardappelrassen.Zaadvanbovengenoemde soorten envankruisingen daarvanmet diploide collectienummers,werdmet
colchicinebehandeld.Dereagerende plantjeswerden aangehouden.Zegroeidenvoorspoedigop.dochzevertoonden,opéénplantna,geenbloei.Deze eneplant
(S.macolae)leverde 100zadenopnakruisingmet tuberosum-rassen.Welwerdendit
jaarvele zadenverkregenvankruisingenvandeze soortenmet diploide collectienummers envankruisingen tussenS.tuberosum enopcolchicine reagerende zaailingenvankruisingen tussen S.famatinae endiploidenummersuit decollectie.
ProjectI29
Onderzoek naarhetvoorkomenvanbjot^genvanhet aardapgelcystenaaltjei_welke
zich"ïn~dë"rësïstêntë~rassën2~âfgëïëîdvan~c7pTC.ÏS73i~sterkkunnen_vermeerderen.
Het onderzoek naarhetvoorkomenvanphysiologische rassenvanhetaardappelcystenaaltje,welke zichsterk inonsresistentemateriaalkunnenvermeerderen,
maakte goedevorderingen.
Vandrievierdedeelvandepopulaties,welkeverspreid inNederlandwarenverzameld,warenvoldoende cystenaanwezigom erinfectie-proevenmee tenemen.
(Deoverige populatieswerdententweedemalemet behulpvan.vatbareaardappelplantenvermeerderd)»
Vanbovengenoemd drievierde deelwas+8 °fo agressieft.o.v,deresistente rassen»
Begonnenwerdomtetrachtendecystenvanenkelevandezephysio's sterktevermeerderen,zodatin1958begonnenkanwordenmethet toetsenvandecollectie op
resistentie tegenhet (de)nieuwe physio's.Voor dit doelis doordeW.O.B.A.
debouwvan eenkas toegestaan. (Dezekaskomt ophet terreinvandeP.D.),In
samenwerkingmet deP.D. zullenop enkele percelen,waar agressieve physio's
werden gevonden,proefvelden?/ordenaangelegd,waarhetverloopvandeaaltjespopulatie zalwordenbestudeerd onderinvloedvandeverbouwvanresistenteen
vatbare aardappelrassen inverschillendevruchtwisselingsschema's.
Hetverdere onderzoek naarhetvoorkomen endeverspreidingvan deze afwijkende
physio's isdoordeP.D. overgenomen.
Indecollectiekomen151nummersvoor,verzameld doordr.Brücherineengebied,
waarinA.M.-resistentie isgevonden.Ditmateriaal lijktvangrootbelang enzal
zospoedigmogelijk getoetstworden opresistentie tegende agressievephysio's.
In afwachtingvan deresultaten daarvanwerdenreeds zoveelmogelijk kruisingen
gemaakt tussendezenummers entujerosum-rassen,zodat thansvandemeeste
nummersF..-zaad beschikbaaris.
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welkedekwaliteitvanhet zetmeelbepalen.
a)Korrelgrootte-verdeling.
Van477vande925nummers,waaruit decollectiebestaat,werdenmeelmonsters
gemaakt.Aidezemonsterswerdenonderzocht opkorrelgrootte.Dit geschiedde
door eerst allemonstersmicroscopisch teonderzoeken.Afwijkendemonstersingunstige zin-werdendannaderonderzochtmet eennauwkeurige objectieve
methode,welke isuitgewerkt doordr.A.H.H,deWilligenvanhet Proefstation
voorAardappelverwerking.Slechts eendrietalnummersvertoonde eenzeer
gunstigekorrelgrootte-verdeling (n.1.denummers:Brücher155>Br.l87,Br,198).
Dezewas echterinallegevallenbeslist slechter dandievanhet fabrieksras
Record.Eenendertignummerswaren inzoverregunstig,dat ze eenkorrelgrootte
verdeling bezaten,welke dievanVoranbenaderde.(Dekorrelgrootte-verdeling
vanVoranwordtvoordeindustriemaarnetvoldoende geacht).Alleoverige
warenslecht.
Fosfaatgehalte vanhetmeel«
Vande477meelmonsterswordt ookhet fosfaatgehalte bepaald.Ditwerkisthans
nognietklaar.Hetgemiddelde P^CL-gehaltevan demonsters ligt dit jaarbij0.18.
Uiterstewaarden:0.10 en0.30.
Indit jaar stondenopdeBornse steeg eengroot aantal tweedejaars zaailingen,
nakomelingenvankruisingen tussenaardappelrassen enZuidamerikaansenummersuit
decollectie.Een aantalhiervan isookvanbelangvoor ditonderzoek.Vandeze
plantenwerden alleknollenverzameld, deoogst gewogen,het o.w.g.bepaald envan
monstersuit deknollenhetmeelgemaakt.Het ligt indebedoelingvanaldeze
nummershetP„0-gehaltevanhetmeel tebepalen.Mochten erbijzijn,welke een
hoogPpOj.-gehaltebezitten,dankunnen in1958daarmedekruisingen\fordengemaakt,
daarovergezond pootgoedwordt beschikt.
Een2.000-taleerstejaars zaailingen (kruisingen tussenZuidamerikaanse nummers
enNederlandse rassen)werd opdeDorschkamp opgekweekt.Eendeel ervan?/erdvroeg
gerooid omin1958overgezond pootgoed tebeschikken.Derestrijpte af enwerd
inoktobergerooid.Perplantwerd bepaaldsdoopbrengst enhet o.w.g.Tevens
werdvan elke
zaailing eenmeelmonstergemaakt(_+ 300).Ookvandezemonsters
zalhetPn0c.-gehaltewordenbepaald.Met demeest belovendekruisingenkandan
inI958wordendoorgewerkt,dankzijdeaanwezigheid vangezondplantmateriaal.
Ooktenbehoevevanditproject werd eengroot aantalkruisingengemaakt;de
zaadoogstwasovervloedig.
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Aardappelen.
Kruisingswerk.
Tendienstevan eigenveredelingsdoeleindenwerdenvoorhetkruisingswerk ruim
400 entingenvan aardappeloptomaat indekasuitgeplant.Eenaantalvroege
rassenwerdenuitgepoot opstenen.
Wegenshet droge enwarmeweer indevoorzomerwashet slagingspercentage bijde
kruisingen indieperiode zeer slecht.Ookwas ereennijpend tekort aanstuifmeel.Hierinkon laterechterwordenvoorzien doorbloementeverzamelenin
afgevrorenenduslaterbloeiende praktijkpercelen inDrente.
Indenattenazomergeluktendekruisingenveelbeter,zodatuiteindelijk voldoende zaadwerdverkregen.
X-virus.
Wat ditprojectbetreftwerdengrotevorderingengemaakt.Eigenonderzoek leerde
n.1.datonvatbaarheid voordeze ziekteookvoorkomt bijhet aardappelmoeheidsresistenteS.V.P.-veredelingsmateriaal,
Tot dusverrewerdgebruik gemaaktvoor deveredeling oponvatbaarheidvoorhet
X-virusvandeAmerikaanse zaailingU.S.D.A. 41956enafstammelingenhiervan envaj
enkelenummersvandewilde soort Solanum acaule.Hetgebruikvan S.acaule
alsgéniteurheefthetbezwaardat dezesoort zeervatbaar isvoor Phytophthora
endatherhaaldemalenterugkruisingnoodzakelijk isomandere ongewenste eigenschappenvanhetwildemateriaalkwijtteraken.
Teneindederesistentie tegenverschillende ziekten tecombinerenwaren erreeds
indevoorgaande jareno.a.ookkruisingengemaaktmetX-onvatbare zaailingen
(41956-bloed)met aardappelmoeheidsresistente zaailingen (S.andigenum C.P.C.
1673-bloed).Bijtoetsingvanbepaaldekruisingenhiervanbleek dathetpercentageonvatbare zaailingenveelgroterwas alsbijdekruisingen vandezelfde
X-onvatbare zaailingenmet gewone rassen.Dit deedvermoeden datdegebruikte
HeteroderaresistentegéniteurstevensonvatbaarvoorhetX-virus zoudenzijn,
Indeherfstvan 1956werd daarombegonnenmet detoetsingvan rechtstreekse
kruisingenvan deaardappelmoeheidsresistente S.andigenum nummersmetgewone
rassen.
Hoewelreeds toenzeersterke aanwijzingenwerdenverkregen datonvatbaarheid bij
ditmateriaalvoorkomt,kondit echternognietwordenbewezen,daarderesultatenvanhetvirusonderzoek indeherfst,vermoedelijk dooronvoldoendelicht,
nietvoldoendebetrouwbaar zijn.
Inhetvoorjaarvan 1957werd ditonderzoek daarom opgrote schaalvoortgezet.
TevenswerdenzaaiselsvaneenaantalnummersvanS.andigenum enenigeandere
soortenvan deW»A«C,onderzocht.Inderdaadkonnubewezenworden,datdevoor
hetveredelingsprogrammaopaardappelmoeheidsresistentiemeest gebruiktegéniteur
S.andigenum C,P.C#l673onvatbaarvoorhetX-virus is.Zeervermoedelijk isdeze
géniteurzelfsduplexvoor deze eigenschap.Ook zijnC.p.C.1685 enPotoaizeer
waarschijnlijk onvatbaar$ dezenummersmoeten echternognaderonderzochtworden.
Onderde59onderzochtenummersvandeW.A.C,werd onvatbaarheid aangetroffenbij
20nummers,hoofdzakelijk behorende tot deandigena,enkele totdesoort
S.curtilobum,
Devolgende stapwashetonderzoekenvandemeestbelovende ouderejaars
moeheidsresistente zaailingen endereedsindevoorbeproeving vandeC.O.A»
opgenomenmoeheidsresistente zaailingenvan departiculierekwekers.

-13VandeProf.BroekemaHoevev/erden25zaailingenonderzocht.Dit geschiedde op
tweemanierenn.1.teneerste door erstengel-top?envanX-zieke aardappelplanten
opteenten ententweededoor entingenvandeze zaailingrnoptomaat herhaalde
malenintewrijvenmet sapvanX-zieke planten.Naderhandwerdenalleplanten
serologisch onderzocht.Vandeze25zaailingenblo.ener14onvatbaar tezijn.
Onderzoekvande zaailingenvandeparticulierekwekerswasmogelijk doordat
deze stondenop eenaardappelmoeheids-proefveldvandeP.D.ophetMierenbosin
Wageningen.
Detoetsing geschiedde door inoculatievan entingenvandeze zaailingenoptomaat.
Onderzochtwerden58verschillendenummers.Hiervanwerden 37onvatbaarheid bevonden.Deresultatenvandit onderzoekkunnenalsgoedbetrouwbaarbeschouwd
worden,want deonderzochte 7standaardrassenwerdenalle alsvatbaar aangemerkt.
Uit ditonderzoekblijkt dat erbijdeparticulierekwekersreeds eenbelangrijke
hoeveelheid veredelingsmateriaal voorkomt,datonvatbaarvoorhetX-virusis.
Hiermede isdusreedshethoofddoelvanditveredelingsprojectvande S.V.P.
bereikt.VoortwerkendeopbasisvanhetU.S.D.A.41956-bloed zouhetnaarschatting zekernog5jaargeduurdhebbenvoordatwij evenver zoudenzijngeweest.
Onvatbaarheid voorhetX-virus geldtvoor alle stammenvanditvirus.Dusniet als
bijderoeatondergrassenenvanhetvlas envele andere ziekten,hetgevaarvan
hetoptredenvannieuwephysio's diehet resistentemateriaalweervermogenaan
tetasten.Met ééngenvoor onvatbaarheid kandusbijditveredelingswerk worden
volstaan.
Daarniet allemoeheidsresistente zaailingenonvatbaar zijnvoorhetX-virus,dus
geenkoppeling, althansgeenbelangrijke,van deze twee eigenschappen aanwezigis,
zalhetgewenst zijnomook indetoekomst demoeheidsresistente ouderejaars zaailingenvan dekwekersopX-onvatbaarheid teonderzoeken,opdat zijvoorhun
eigenkruisingswerkwetenwelke zaailingentevensX-onvatbaar zijn.
Doordat erveel aandacht besteedwerd aandebovenvermelde onderzoekingenwashet
aantalopgekweekte zaailingen ietsgeringer alsin1956.Ongeveer 15.000eerstejaars zaailingenwerdenna eenmaalverspeend te zijnmetX-virus geinoculeerd.
Ruimdehelfthiervanwas afkomstigvankruisingenmet Solanum andigenum-bloed,
derestvanU.S.D.A.41956-bloed.Nadetoetsingwerden8.100 zaailingenopgepot.
Dezewerdenopnieuw geinoculeerd ennaderhand serologisch onderzocht.Aangehouden
werden4»09é zaailingenwaarvan in1958éénknolper zaailingophetveld zal
vrordenuitgeplant.Vanderuim6.000ophetvelduitgeplante tY/eedejaarszaailingenwerden639aangehouden.Van dederdejaars zaailingenwarendeze aantallen
125 en42envoordeouderejaars 31en34«
Y-virus.
Nuindelaatste paarjaarinDuitsland eennieuwe enzeergevaarlijke stamvan
ditvirusisopgetreden,v/elkenaarwordtmedegedeeld aldaarreeds rampzalige
gevolgenvoor depoterteeltheeft gehad,isdebelangrijkheid vanditproject
sterktoegenomen.Hetverbreidingsgebied vandezestamisn.1.alzeerdichttot
onzeoost-grens genaderd, ja,misschienheeft reedsoverschrijding plaatsgehad.
Bijdetoetsingvanhetveredelingsmateriaal werdennogalwat moeilijkheden
ondervonden.Ditvirus,dat zoweldoorbladluizen alsmet sapisovertebrengen,
isveelmoeilijkerhanteerbaar danhetX-virus.
De inoculatievan dezeer jonge zaailingengaatuitstekend,maar aangezienbij
hetmeesteveredelingsmateriaalgeentotale onvatbaarheid aanwezig is,isdeze
inoculâtie-methodetesterk,daarbijtoepassinghiervan juist ook deresistente
zaailingen tegrondegaan.De toetsing dient daarom ineenouder stadium,alsde
plantenreedsknollenbeginnen tevormen,plaatstevinden.De inoculatie slaagt
dan echtervaakmaarmatig.Detoetsing isdanookniet zeerbetrouwbaar.Een
bestuderingvandefactorendiehierbijinhet spelzijnisdanook tenzeerste
gewenst.Ookhet serologisch onderzoeklevert somsmogelijkheden op.Inhet
buitenland heeftmeninditopzicht dezelfde ervaringenopgedaan» Integenstellingmet devoorafgaande jarengeluktehet serologisch onderzoek in1957zeer
goed.
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Wathiervandeoorzaak is,isnietbekend.
Vandel600getoetste eerstejaarskaskloontjeswerden798aangehouden,2431
tweedejaars zaailingenwerdenopnieuwgetoetst.Hiervanwerden 620aangehouden.
Verderwerden eengroot aantal zaailingenvan de soortenS.stoloniferaen
S.Rybinii opresistentieonderzocht.Geziendegeringematevanbetrouwbaarheid
vanditonderzoek ishertoetsing doorentingin1958noodzakelijk.
UitDuitslandwerd eengéniteurontvangenwelkevolgens opgaveresistentie tegen
hetA,X- enY-virus heeft.Hiermedewerden opgrote schaalkruisingenverricht.
Bladrol.
Voordebesmettingvande eerstejaars zaailingenwerd eennieuwemethodetoegepast,V o o r ( ii e nwerdendeze zaailingen,naindeplattebak afgehardtezijn,op
hetveld uitgeplant tussenrijenbladrolziekeBevelanders.
Bijdenieuwemethodewordt latergezaaid ende zaailingenblijventothetoogsten
indepot indeplattebak.Als zeongeveer20cmgroot zijnwordenopelke
zaailing3-5bladvolvirus dragendebladluizengebracht.Dezebladluizenworden
gekweekt opbladrolzieke aardappelplantenineenpaarcellenvandeluisdichte
kruisingskas.
Opdezewijzewerden6.000zaailingen opgekweekt enbehandeld.Indeherfst
werdenhiervan4*580geoogst.Per zaailingwerd éénknol aangehouden.Vande
tweedejaarszaailingen,welke,doordat in1956hetproefveld aandeDijkgraaf
overstroomd was,nognietonderzochtwaren,werden 5*300knollen,éénknolper
zaailing,ophetveld tussenbladrolziekeBevelandersuitgeplant.Hiervanwerden
251alsvermoedelijk nogniet besmet zijndevoorverderebeproeving aangehouden.
Vande99derdejaarswerden er26envande26ouderejaars zaailingen9aangehouden.
S-virus.
Volgens Amerikaanse onderzoekingen zouhetnieuwevoorXvirus onvatbareras
Saco (41956)resistent zijntegenhet Svirus.Zelfsbijentingmet S-virusziek
materiaal zouditrasgezond blijven.Daarv/emet ditraskruisingenhaddenuitgevoerdvanwege zijnonvatbaarheid voorhetX-virus,werden een150taluit deze
kruisingszaden opgekweekte jonge zaailingenmet sapvanS-ziekeIndustriebespoten.Nahet oppottenv/erdende zaailingennogmaalsgeinoculeerd. Serologisch
onderzoek,ongeveer eenmaand lateruitgevoerd,leerde dat alleplantenop3na
ziekwaren» Deze 3planten zijnvermoedelijk ofaandebesmetting ontsnaptof
de serologische toetsing isnietgeheeljuistgeweest.Deze toetsingheeft n.1.
nietdiehogegraadvanbetrouwbaarheid als dievoorhetY-virus.
Demogelijkheid bestaat datresistentie tegenhetS-virusbijSaco recessief
overerft.OmdittekunnennagaanwerdenbijSaco zelfbestuivingenverricht.
Merkwaardigerwijzebevatte geendergeoogste bessen,hoewel zevannormale
groottewaren,zaden»
Schurft.
Inde wintermaandevan1956/1957werd eenaanvanggemaaktmet deontwikkeling
van eengeschiktemassainoculatie methodevoordebepalingvandevatbaarheid
van schurft.Zowelhetkwekenvanhet inoculuum alshet inoculerenvande
aardappelsleverde aanvankelijknogalmoeilijkheden op,Indeherfstvan1957
werdenechterdoor eenverbeterde techniekveelgunstigerresultatenverkregen.
Eris danook eengoedehoopdathetgestelde doelbereikt kanworden.
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I Weersomstandigheden.
VolgensderegenmeterbijdekasseninMarknesse bedroegdehoeveelheid neerslag
overhetverslagjaar inm.m. ("landnormaal")s
januari
februari
maart
april

mei
juni

38.2
80.7
60.9
17.2
45.2
41.2

(58)
(45)
(38)
(48)
(51)

(53

juli
augustus
september
oktober
november
december

154.6(70j
I36.I (.IAJ
201.6(70(
43.2 f72<
49»7(73,
40.-(58y

Opeenzeernatte zomerennazomervolgde eenzeer zachtewinter,waardoorde
grondstructuur inhetvoorjaarverrevanideaalwas.Februaribracht slechts
8 regenvrije dagen.Deeerste helftvandezemaandwaszeer zachtoOokmaartwas
extramild,vooralookdoordeT/armenachten.Aprilgafzeerwisselendweer,maar
wasbyzonderdroog; telde slechts6regendagen enopéénervanvieluiteenonweersbui ongeveer twee derdevanhetmaandkwantumneerslag.Meiwasuitgesproken
koudmetzwarenachtvorsten omstreeksdeIJsheiligen,dieonsevenwel weinig
schade berokkenden» Junigafzeerwarme dagen,wasbovendienaandedrogekant.
Dewarmste dagwas30juni,toenhetkwiktot34steeg.Op24 juniwasechternog
lichtenachtvorst opgetreden!Omstreekshetmiddenvandezemaand werddeeerste
aantastingvanPhytophthora opgemerkt;doordedroogte enhitte vond aanvankelijk
echtergeen.uitbreidingplaats.Y/elnaheteindevandehitteperiode,die inhet
beginvanjuli plaatsmaakte vooreenzeernatte tijd,v/elkefeitelijktot
septembervoortduurde» Toenderegen begin julibegontevallen zettenade
groeistoornisinjunieenperiodevanzeergroeizaam weerin.Veel aardappelrassenkondenditminder goed "verwerken" engingenin erge.mate "doorgroei"
vertonen,vaak gepaardmetglazigheid» Begin augustusgafeenperiodevanzeer
mooiweer,diewerduitgebuit doorhetrooiendereerstejaars zaailingen.Na
8 augustus echtergafdezemaand geendrogedagmeer, zodathetneerslag kwantum
voor dezemaand zeerhoogkwamteliggen.Maar september zouhetnogveel erger
maken!Toenvielbijnahetdrievoudige regenkwantumvannormaal endatnadeal
veeltenatte julienaugustus.Detotale hoeveelheid regenvandezedrie maanden
washogerdanindelaatste 100jareninonsland werdwaargenomen. Bovendien
gaf september eentekort aanzon, evenals oktober ennovember,dieoverigens niet
nattenoemenwaren,alvielenderegenswelverdeeld overeengroot aantaldagen»
December bracht twee periodenvanlichtevorst enietsminderneerslagdan
normaal.
Almetalwas1957eenjaarmetgrote centrasten; alleenvorstvanbetekenis
bleefuit.Detotale neerslaghoeveelheid ligt ongeveer200m.m.bovennormaal,
hetvorig jaarlagzeerbijna100m.m.boven.Dateenenanderdestructuurvan
de grond nadelig heeft beinvloed ligtvoordehand enhetlijkt niet onwaarschijnlijk,datdesoms onbevredigende drainwerking hiermedeinverband staat.
II Opkweekvanklonen.
Ooknuweerwasdeklonenopkweek tenbehoevevaneigenuitpoot envandeafgifte
aandeaarda.ppelkwekers eenbelangrijk onderdeelvanonzewerkzaamheden.Het
volgende staatje geeft eenoverzichtvandebereikte resultatenmet:
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Kasklonen
zondermoeheidsrsistentie
idem,metPhytophthorainoculatie
met moeheidsresistentie

planten

klonen

24.886
I9.I5O
19.644

16.210
12.611
15.646

15.533

9.626

79.213

54.093

Bakklonen
zondermoeheidsresistentie
totaal

Bijdeopkweekvandezevoorjaarsklonen-de zaaiselsvoorde teinoculeren
plantenwerden ..gezaaidop11maart,diederbak-plantenop4 aprilendieder
nietteinoculeren planten reedsop 5februari -gaf ééngrote tegenslag.Meer
dan20.000 zadenmetmogelijk gedachtemoeheidsresistentiemoestennadeuitzaai
weervrordenopgeruimd,nadat deresistent gedachte ouderplantenbijnaderonderzoekgeblekenwarentochniet resistent te zijn.Reedsopgeleverde zadenvandeze
géniteurskondengelukkig ooknogbijdekwekers die erzaadvanhaddenontvangen,
worden achterhaald,Herzaaivanbetrouwbaar zaadvond drieweken laterplaats.
Inoverlegmet dr.C.A,Huijsmanwerd besloteninhetvervolg slechts zaadvandie
moeheidsgeniteursuit tezaaien enaantebieden,waarvandoortestingener
nakomelingschap deresistentiewordt geacht aanwezigte zijn» Alle15moeheidsgeniteurs,dieditjaardanookbijhetkruisen zijningeschakeld,zijndoor
nakomelingschapstoetsing betrouwbaarbevonden.
Afgezienvandehiervoorgesignaleerde tegenslag,groeiden deplantengoed opin
potgrond,v/elkeindevoorgaandeherfst reedswasgemaakt doormengingvanoude
gebruikte aardemet zavelgrond,turf enstalmest» Op9aprilwarenallekassen
gevuldmet planten,beginmei ook debakken.Hotrooienderklonenvond plaats
inmei-juni engaf eenopbrengst zoalshiervóórwerd aangegeven»
B.Zomer-herfstklonen»
Ookhiervolgt eenoverzicht deruiteindelijk verkregenresultaten:
Kasklonen
zonderaoeheidsresistentie
met moeheidsresistentie

planten

klonen

51.496
23.826

32.521
14,400

75.322

46.921

Ookbijdezeopkweek blevenonsteleurstellingenniet bespaard.Eengroot zaaisel,
dat7juniwasuitgezaaid enop26juniwerd geinoculeerdmetPhytophthorableek
eenzeeronvoldoendeuitvalvanvatbareplanten tegeven.De grotehitte zaldeze
inoculatie ongunstighebbenbeïnvloed» Het bewuste zaaiselwerdverderbeschouwd
als zijndeongeinoculeerd, alisdanook eengeringpercentage derplantendoor
inoculatieuitgevallen»
Doorhet zeerongunstigeweer indenazomerwerdende zaaisels,diebestemd
warenvooropkweek indebakken,endaartoe eenweelvoor augustusgezaaid,later
overgebracht ineenkaswaar eenvoldoend aantal plantenvan detweede zaaidoor
vervroegde rooiing ruimte gaf.Daardoor stonden daarruimÏJ.OOOplanten als
derdegewas ineengrotekas.Zijgavengoed ontwikkeldeklonen,zodat -afgezien
vanpraktische uitvoerbaarheid -eendriemaligevullingookvanonzegrote
kassenmogelijk blijkt tezijn.
De oogst derherfstklonenving aanop10oktober enhad,natalvanonderbrekingen,14november zijnbeslaggekregen»

-17- -I--.In totaalwezendit jaarvan154-535planten101.014klonengeteeld,zodatwij
komen op eenaanhoudingspercentage van65 fo. Evenalsvorig jaarwerd dusgemiddeld
rondtweederde der zaailingen alskloonopgeborgen.Vanderuim 100.000klonen
"bevattenruim 50.000mogelijkmocheidsresistentie.
Devoorjaarsklonenteelt inbakkenvoldoetuitstekend enwordt nudanookdoortal
vankwekersmet succes toegepast.Deherfstteelt isveelminder zekerdoor dedan
niet zelden,
ongunstigeweersomstandigheden.Daarbijkomtnogdat elkenajaarsteelt,ookdieinkassenofophet vrijeveld doordedansnelkortende dageneen
^bnormaalgroot aanhoudingspercentage oplevert.Datwil dus zeggen,datwij
feitelijk eenextragroot aantalklonenoogsten,waarvanwijmet zekerheid weten
datzehetvolgend jaar -achterafbezien -waardeloos zullenblijkentezijn.
Onsideaal -eenvroegtijdigeuitschiftingvanvooraldoor "wildheid" onbruikbare zaailingenwordt speciaalbijherfstteelt dusnietbereikt»Maar ookbij
teelt inandere seizoenenbenaderenwijdit ideaalnog zeeronbevredigend.Ook
bijteelt onderlangedagomstandigheden iseen strenge schiftingvoorhandsonuitvoerbaar.Bijhet oogstenderkloneninkasofbak achtenwijhetnietverantwoord eenstrengeremaatstafvanbeoordeling tehanteren.Depot zelfspeelt
hierbijdoor zijngelimiteerde ruimtewaarschijnlijk ook eenrol.Ookbijlangedaggaatin eenpot vrijwel elke plant overtotknolvorming.
Ofdewijzevanstoloongroei ons eenbruikbarewegkanwijzen,wordtnader
onderzocht.Veelplantenvormen n.1.bovengrondse stoionen,ookreedswanneerer
nogvolopruimtevoor zouzijnindepotjanderevertonengeenbovengrondse
stoionen.Van eengroot aantalzaailingen,iri.dezenverschillend zijndeklonen
apart opgeborgen.Zezullen in1958eveneens apartv/ordenuitgepoot omnategaan
ofopdezewijzeeenschiftingnaar "wildheid",beinvloed doorkritischedaglengte,isdoortevoeren.
Bestuderenvandegroeirichting der stoionen inhet algemeenkanonswellicht de
wegwijzen,naareenzeervroegtijdige schiftingsmogelijkheid»Dezevoorhet
praktischeveredelingswerk zouitermatebelangrijkekwestie blijft onsvoortdurendbezighouden.Het zoun.1.van enorme betekenis zijn,indienwijonzekassen
enbakken zoudenkunnenvullenmet enkel"tam"materiaal!
Dezekwestiewerduitvoerig door onsuiteengezet ineenvervolgartikel,opgenomen
indeN.A.K.-mededelingen vanditjaar.
IIIUitgoot.
Tussen12en18aprilwerd allesvolgens plangepoot.Denieuwe Holder-trekker
verleende daarbijgoedehulp.Uitgepootwerden;
a.29.623klonen,afkomstig van151verschillendekruisingen,» Bijna17.000van
dezeklonenbeschikkenniet,derestmogelijkwel,overmoeheidsresistentie.
De zaailingenontwikkelden,zichvooralbegin juli;nadedrogehitteperiode,
tot eenforsgewas enwerd,na selectie op zeeronbevredigende looftypen,op
19en24julimet arseniet enD.N.C,besproeid, teneindehet looftedoenafsterven.Doordat indeperiode tussen 30julien7augustus bijmooiweer snel
konwordengerooidwerdvannagroeiweinighinder ondervonden.Totaalwerden
toenaangehouden 1.444 zaailingen zonder en897nietmogelijkemoeheidsresistentie,resp.8.5 en7*4 i°*"Vanhettotaal aantalzaailingen laghetgemiddeldeaanhoudingspercentage bij8.2 .
Natuurlijk lagenperkruising die percentagesweer zeeruiteen.Opvallend goed
leken denakomelingenvanonzegéniteur 502620, dievooral incombinatiemet
1256enClimaxlijktuit teblinken» Het gaathiervooralsnog om eenvoorlopige indrukmaartoch isdeze zodanig,datwij zullentrachtenhetgrote
kwantum zaadvandeeerstegenoemdecombinatie zo snelmogelijk indevormvan
klonenen zaadbijdekwekers tekrijgen,
b.1523tweedejaars zaailingen.Van269hiervanmetmoeheidsresistentie werden
36aangehoudenw.o.10,die reeds alstoekomstige géniteurswerdenaangemerkt«,
Dehelft hiervan diereeds alseerstejaars zaailingenhaduitgeblonken,was
ookop tomatengeënt,zodathiermedekruisingen.indekas zoudenwordenverricht.

-18Zoalsreedswerdvermeld, isvan elkdiergéniteurseenflink aantalnakomelingenopmoeheidsresistentie onderzocht,opgrondwaarvan deresistentie der
géniteurswerd bevestigd.
Vande1330zaailingen zondermoeheidsresistentiewerden 138voorverderonderzoek aangehouden.Hierduseeniets lagerpercentage? eenietwat soepelerbeoordeling dermoeheids-zaailingen kanhiervan invloed geweest zijn,hoewelwijook
tenaanzienvandeze allerminstv/einigeisend zijngeweest.
Bijdezegroep zaailingen stondenook24derde-envierdejaars zaailingen
(dr.H.J.Toxopeus)met extraPhytophthoraresistentie.Het ginghierindeeerste
plaatsomtetrachtendezegéniteursgezond instand tehouden.Het leeuwenaandeel
ervanbleek zeer laat afterijpen.
c.202derdejaars zaailingen enwelI89zonderen13metmoeheidsresistentie-.-Van
deeerste groepwerdenuiteindelijk 21zaailingenvoorverdere beproevingopgeborgen,van detweede slechts2.Bijdezegroep zaailingenvond ook een8-tal
bladrolresistente (ir.H.T.Wiersema)eenplaats.Wijmeendenhiervan2nummers
temoetenaanhouden.
d.49vierdejaars zaailingen,w.o.13metmoeheidsresistentie.Vandelaatste werden
2,vandeeerste groep11nummers aangehouden.Eennummermet moeheidsresistentie
n.1.ATT 54-106-1heeft eveneens eengunstigeindrukgemaakt bijdeversneldebeproeving teEmmercompascuu™:.Dezezaailingblinktvooraluit door zijnhoog
onderwater-gewicht.
e.21vijfde-,zesde-,zevende-enachtstejaars zaailingenwarenvrijwel alleook
eldersinbeproeving.Over dezegroepen zaailingen istezamenmet dievangroep
d.ineenafzonderlijk verslag gerapporteerd.
Tenaanzienvande derde-enouderejaars zaailingenwerdinhet eindvanhet
verslagjaar eenbelangrijke principiële beslissing genomen.ïl'aaraanleidingvan
eenrapport onzerzijdswerdnaopgenomen contactmet deVertrouwenscommissie
inzake afgiftevan aardappelzaailingen enviadeze commissiemet desectie
aardappelveredelinguit deNederlandseKwekersbond, doorhet bestuurvande
S.V.P.besloten elk jaardederdejaars zaailingen -oflievergezegd deaangehoudentweedejaars zaailingen -indewinternadeaanhouding doormiddelvan
loting te:;eneenbepaalde prijs aandaarvoor inaanmerkingkomendekwekersaf
tegeven.Bovendien zullen dethansaanwezige ouderejaars zaailingen,eveneens
tegen eenvastgestelde jaargangsprijs,indewinter 1957/1958? enweerdoormiddelvanloting,aanhiervoorgeïnteresseerde kwekersovergedragen.
Dit zeerbelangrijke besluit houdt indatdeS.V.P.uit eigenopkweek geen
rassenlijst-rasmaakt eninhetvervolg alhaar zaailing-materiaalineenjong
stadium zalafgeven.Doorverdere géniteursopbouwenbestuderingvan allemiddelenterverdereopvoeringvandekwaliteit vanhaar afgiftemateriaalzaad,
klonen enaantehoudentweedejaars -hopenwijintensiefmee teblijvenwerken
aandeverbeteringvanons aardappelrassen-sortiment.
f.Eenvolledig observatieveldvanhet I.V.R.0.was evenalsvorige jarenaanwezig.
Devergelijkingvan eigenkweekmateriaalmet derassen en zaailingen onzer
kwekers,welke inonderzoek zijn,wasooknuweeruitermate vruchtbaar.Een
uitgebreid verslagkontijdigworden opgesteld enverzonden.
IVKruisingskas.
Deentingen opTuckqueen-tomaatonderstammen, zowel alsdebloeistimulatiedoor
uitpoot opstenen,gavenwederom fraaie,resultaten.Deplanten groeidenen
bloeidenvoortreffelijk.Zestonden opondergespitte roggedie,gecombineerd
meteenstalmestbemestingeenmooiplantbed hadgegeven.Op11juniwerdenreeds
de eerstebessen geoogst,vroeger danooit.Hetkruisenverliep,metinschakelingvan enkelehulpkrachten,vlot,maarderesultatenkregen eeninzinking
tijdens dehitteperiodevandetweede juni-helft.Delateroptredendevochtige
envrij somberedagenlieten toehetkruisentotmidden augustusvoortte
zetten.
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Debessenoogstvond geregeldplaats tot in september;de zaadwinning eruitwas
28oktoberverricht.Toenbleek datbijna12.000Bintje-zaden,7.000Dore-zaden,
bijna400.000andigenum-zadenenruim 750.000zadenvanzeerdiversekruisingen
warenverkregen.Totaalwerdenbijna1.200.000zadengeoogst,vrijwel evenveel
alsinI956.Detotale zaadvoorraad bedraagt thansruim2.350.000.
VAfgiftevankweekmateriaal.
Inhetvolgende staatje is de afgiftevanbasismateriaal aandekwekers inafgeronde aantallenweergegeven.
zaden
voorjaar 1951
voorjaar1952
voorjaar 1955
voorjaar 1954
voorjaar1955
voorjaar1956
voorjaar1957
voorjaar1958

75.000
85.000
300.000
35O.OOO
36O.OOO
5OO.OOO
510.000
525.OOO

klonen
13.OOO
30.OOO
40.000
4O.OOO
5O.OOO
61.000
74.000
71.000 (vrl.cijfers)

Aandeaanvragennaar zaad isgewoonlijk gemakkelijk tevoldoen.V/elbezorgdede
somszeergrote ambitievankwekerszijde vooreenbepaaldnummer onsniet
zeldenhoofdbrekenbijhet tenuitvoerbrengenvan eenbillijkeveredeling,maar
deverzochte opgavevanvervangingsnummersenhet onsveelalgedaneverzoeknaar
eigengoeddunkenvervangers te zenden,verlicht hieronzetaal:.
Vorig jaarwashet aantal aangebodenklonenmetmogelijkemoeheidsresistentie aan
dekrappekant,watvoor ons eenstimulanswastetrachtenditkwantum opte
voeren.Ditwerd echterbemoeilijkt doordereodsonderIIagememoreerdetegen-r
slag,waardoor grote zaadkwantaverlorengingen.
De aanvragennaarklonenenzadenblijvenongeveeropdezelfdehoogte,zoals
onsnu-begin januari1958-weerisgebleken.Weer zullenwij ervaren,dat
vooralde aanvraagvan 32.000moeheidsresistenteklonentegeneenaanbodvan
23.2OOonsdegrootste zorgen zalgeven«Wijhopen danookin1958eenhoger
kwantumvandittypeklonentekunnenproduceren.
Wijvleienonsmet degedachte,dat dekwaliteit vanhetnubeschikbaar gestelde
zaaduiteindelijk weerbeterblijkt tezijndanhetvoorgaande,hoewelhetin
dezenaltijdmoeilijk isvoorspellingen tedoen.
Metdeafgiftevan zadenmetvorstresistentie vanSol.curtilobum zalnueenaanvangwordengemaakt.Ongeveer 10.000 zaden,doordr.H.J.Toxopeusverkregenuit
kruisingenvandeze soortmet enkele tuberosum-rassen, zullenworden afgegeven«
Erblijkt veelinteressevoor tezijn.
Zoalsreeds onderIlleisvermeld zalmet deafgiftevanhet ouderekweekmateriaaleveneenswordenbegonnen.
VIVoorlichting,
Y»reerwerd opuitgebreide schaalvoorlichting gegeven omtrent talvanproblemen,
inherent aandeveredeling vandeaardappel,Inde eersteplaatsgeschiedde dit
oponskweekbedrijf,datdoortalvangeïnteresseerden -vanwievelenuithet
buitenland -werdbezocht.Verderwerdeneen8-talvoordrachtengehouden,veelal
metkleurendia's toegelicht,opdiverseplaatseninonsland,terwijldoormiddel
van een12-tal artikelenindevakpers deaandachtwerdgevraagdvoormeer
specialekwesties inzake deaardappelveredeling.Dooreenenanderwerd een
nauw contact onderhoudenmetvelebelangstellenden inonswerk inbinnen-en
buitenland.
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Tarweveredeling
56.1.Instandhouding enbestuderingvanrassencollecties.
Naastveldwaarnemingenvoorresistentie tegengele roest,werdveelaandacht besteed aanonderzoeknaardekiemplantresistentie tegengeleroest.
De in1956gevonden resistente rassenwordenmet allebeschikbare rassen
enphysio'sgeinoculeerd.Eenaantalderresistente rassenwerdals
kruisingsoudergebruikt.Enkelemeeldauwresistente rassenvanzomer-en
wintertarwewerden aandecollectie toegevoegd.De inoculatiesmet
Cercosporella leverdenvrijwelgeenresultaat,hetgeenwaarschijnlijk te
wijtenisaan.dedrogevoorzomer.
56.2.Kruisingsprogramma envermeerderingvanpopulaties.
Uitgevoerdwerden? 140wintertarwekruisingen
63zomertarwekruisingen
Evenalsin1956het gevalwas,ishet aantalkruisingenvanzomertarwe
weeruitgebreid.Deinvorige jarengemaaktekruisingenterverkrijging
vanvroege afrijpingwerdennuopvrijgrote schaalgecombineerd metgeleenbruine roestresistentie en/ofmeeldauwresistentie.Tevenswerdenmet
oogopderesultatenvanvroegergemaaktekruisingen,eenaantalcombinatiesvanwinter-enzomertarwerassen gemaakt,waarbijalswintervorm
vnl. eenaantalproductieve,vroegrijpende enweinigwinterharde Franse
rassenwerdengekozen.
Demeestekruisingsouders bijwintertarwewerdengevormd door selecties
uit ei;-,enmateriaal,met als doelde combinatievanmeergewenste eigenschappen.
5 6 . % Hetvernauwenvanpopulaties.
Descherpste selectiediebijwintertarwekonplaatsvinden,wasdieop
resistentie tegengeleroest.Dezachtewinter,waarin zelfszomertarwerassengeenschadeleden,stelde deroestin staatopveleplaatsente
overwinteren enreeds infebruarikondenwijde eersteuitbreidingin
onsproefveldwaarnemen.Vele rassen enselecties die inhetvoorjaar
zeervatbaarbleken,konden later eenouderdoms-ofveldresistentie ontwikkelen.Bruine roest enmeeldauwkwamenslechtsplaatselijkvoor;
afrijpingsziekten tradeninhetgeheelnietop.
De aantastingdoorgele roestbijde zomertarwewas minderhevig,dievan
bruine roest enmeeldauw daarentegenveel sterkerdanbijwintertarwe.
De laatrijpende rassenwerdenbovendiennog aanzwarte roest enafrijpingsziektenblootgesteld.Hetvoornaamstemateriaal dat deze zomer
inbewerkingwaskanindriegroepenwordenverdeeld.
1.Kruisingenuit dejaren1950en1951«
Vnl.kruisingen tussen zomer-enwinterrassen.Hieruit konden enkele
productieve selectieswordenverkregen,vooraliaitdekruising
MinisterxPeko.Eennadeel isdetamelijk late ontwikkeling enafrijping.
2.KruisingenvanCanadesewinterharde zomertarwerrassenmethet doel
meerproductieve,geleroestresistente enwinterharde zomertarweselecties tekweken.

-213.Kruisingenuit dejaren1954enlater,waarindiverseItaliaansetarwerassen zijnverwerkt,methet doeleenvroegere afrijping teverkrijgen.
Uitdeoudstevandezepopulatieswerden eenaantalvandebesteselectiesgekozen,diein1958naast eenaantalrassenineenzaaitijdenoogstanalysoproef zullenwordenonderzocht.In1956en1957 zijndergelijkeproevenmeteenaantalrassengenomen,diegroteverschillenvertoneninsnelheidvanontwikkeling entijdvan afrijping.
56.4» Tarwe opzandgrond.
Eenkleinsortimentwintertarwerassen enenkele jongepopulatieswarenop
het zandproefveld indeEngteWageningen eneenaantal andere jonge
populaties ophet zandproefveld teEist (utr.)uitgezaaid.TeEisttradeen
hevigegele roest aantasting op,diegecombineerd metdedrogevoorzomer
hetgewashevigdeed lijden.Toch leverdenenkelekruisingenmetcontinentaletarwerassen eenkorrelvan behoorlijkekwaliteit.Eenserie selecties
van deS.V.P.was tevensuitgezaaid ophetVeenkoloniale proefveldvanhet
Nederlands GraanCentrum teBorgercompagnie,Evenals opdeandereproefveldenblekenookhieralleentypenmet lang enbladrijk stro eenredelijke
indruk tegeven.De aantasting doormeeldauw bleek ook dit jaaropzandveel
hevigerdanopkleigrond.Uit de ervaringenvandezeproefvelden enuitdie
vandevorige jarenkunnendevolgende eisenwordenopgesteld,waaraaneen
tarweras.,geschiktvoor zandgrond,moetvoldoens
1.zeergoedwinterhard,gecombineerd met eenvlotte voorjaarsontwikkeling.
2.flinkebladontwikkeling engrondbedekking.
3»voldoende lengte enstevigheid.
4.goede afrijping,
5.t.a.v.ziekteresistentie dientvooralaandacht aanmeeldauwresistentie
enresistentie tegenafrijpingsziektente'wordengeschonken.
De continentalewintertarwerassen biedenvooralmogelijkhedenvoorde
punten1en4> dochde zwakkepuntenv/ordengevormd doordetegeringe
grondbedekking envatbaarheid voorbladziekten,vooralmeeldauw.
Ophetproefveld teEistwerden indeherfst eenaantalpopulatiesmetde
hieringebruikteouderrassenuitgezaaid.
Project 57
Gerstveredeling
57»1« Instandhouding enbestudering vanrassencollecties.
Vandebeide rassencollecties werd alleendievanzomergerstrassenop
zandgrond (proefveldEng)uitgezaaid.Zoveelmogelijkwerddegeschiktheid
voor zandgrond bepaald (o.a.snelheidvanontwikkeling,reactieopdedroge
voorzomer,blad enstromassa enz.).
57*2.Kruisingsprogramma envermeerderingvanpopulaties.
Uitgevoerd werdens114wintergerstkrûisingen
43 zomergerstkruisingen
Dedoelstellingenbijde zomergerstkruisingenwareninhoofdzaak dezelfde
als invoorafgaande jaren.Velekruisingen zijngemaakttercombinatie
vanverschillende gewenste eigenschappen? indemeestegevallenwerdeneigen
selecties alskruisingsoudersgebruikt.Voordeveredeling opzandgrond
werden eenaantalkruisingenverrichtmet rassendie tolerant zijntegen
eenlagepH,
Dewintergerstkrûisingenwarenvoornamelijk gericht opcombinatievan
v/interhardheid,welke eigenschap alleenbereiktkanwordendoorgebruikte
makenvanweinigproductieve rassen,metvoldoende landbouwkundigekwaliteiten.Ineenaantalkruisingenwerd,evenalsbijdezomergerst,aandacht
besteed aantolerantie tegenlagepH.
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WintergerstsHet zwaartepunt vandeveredeling lagdit jaaxvoorhet
eerst op zandgrond.Uitwinteringkwam inhet geheelnietvoor,zodatook
kruisingenmet zomervormenvolledig overwinterden.Inenkelevandeze
kruisingenwerden op23aprilreedsde eerste arengeconstateerd.Op
zandgrond kwamenweinig ziektenvoor.Dedrogevoorzomerkonechter
benutwordenomveelmateriaal,hetgeenhier ongunstig opreageerde,te
verwijderen.
Opkleigrondkv/amenmeeldauw,gele-endwergroest enRhynchosporium
inhevigematevoor,zodat eengoede selectiemogelijkwas.Inhet
Amerikaansemateriaalblijkengunstige géniteursvoorresistentie tegen
Rhynchosporiumvoor tekomen.
Hetstuifbrandproefveldvoorwintergerst indeEngleverdefraaieresultaten.Eengroot aantal infectieswerduitgevoerd.Eenaantal resistente
selectieswerduitgezocht voor eenkleine opbrengstproef.Tweeoudere
selecties,5jongere selecties eneenaantalpopulatieswerdenaande
wintergerstkwekersafgegeven.
Zomergersts Insamenwerkingmet deCommissie Koekersaangelegenhedenvan
hetN.I.B.E.M,,afdelingKacobrouwwerdeneenvijftigtal selecties op
Schouwenuitgezaaid.Eveneenswerden insamenwerkingmet deze Commissie
kiemrustbepalingenuitgevoerd.Dezomergerstopzandgrond (proefveld
Eng)bleek zeertelijdenvandedrogevoorzomer enrijpte snelaf.
Evenals devorige jarenhetgevalwas,bleken delangere enmeestal
slappere typenzichonderdezeomstandighedenhet gunstigst tegedragen.
Gedurende eenvochtige zomerishet omgekeerdehetgeval.Rekeningwerd
gehoudenmetuitbreidingvanhet zomergerstprogrammaopzandgrond,door
hetbeschikbaarkomenvanhet proefveld teEist (Utr.)De zware stand
vanhet zomergerstproefveld opkleigrond teY/ageningenmaakte eengoede
selectie opstevigheidmogelijk.Bijdeziektenwasvooral de aantasting
doorgele roest aanleiding tothetopruimenvan eengroot aantaleerstejaarsselecties.
Project 58
Haververedeling
58.2./4.Kruisingsprogrammaenkruisingstechniek.
Demeeste aandachtwerdgeschonken aandekruisingstechniek? alle
kruisingen,intotaal 21,werden indekasgemaakt.Voorhet eerst
geluktehetmethavermeerbevredigende resulta/tenteverkrijgenen
wel doordekruisingen ineenkoele envochtigekasteverrichtenen
extraaandacht aandebestuiving tebesteden.Hethoogste slagingspercentage datwerdverkregenbedroeg 35«Aandekwaliteitvanhettegebruiken stuifmeelmoet ons inzienshoger eisenwordengesteld danbij
tarwe engerst.
Eenaantalrassen,diedelaatste jarengedurende drogeperiodenop
zandgrond eengoed figuursloegenwerdenvoornamelijk alskruisingsouder
gebruikt.Veel aandacht werdverdergeschonken aanvlotte ontwikkeling
envroegebloei,waartoe selectiesvankruisingenmet enkeleFranse
rassen alsgéniteurwerdengebruikt.
58,3.

Hetvernauwenvanpopulaties.
Vandedrie.gewassenop zandgrond,tev/etenwintergerst,zomergerst en
haver,leeddehaverwelhetmeestevande droge enwarmevoorzomer.
Van eengroot aantal eerstejaars selectiesvankruisingenmetvroege
Eranserassenwerdeneenpaarhonderdvroegbloeiende enzolangzaam
mogelijk afrijpende aangehouden.Deverdereverwerkingvandezepopulaties en selecties zalverder ophet proefveld teEist (ütr.)plaatsvinden.
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Naast eenaantalF 5selecties,waaivanenkele hetvolgend jaarop
groterevelden zullenworden"beproefd,bestond hetmerendeelvanhet
materiaal opkleigrond uitF1,F2enF3-generaties.Naast eenmatige
meeldauwaantastingtrad tegenderijping eenhevige aantastingvan
kroonroest op.De zware standvanhetproefveldveroorzaakte eenvrij
sterkelegering,zodat te slapmateriaalkonwordenverwijderd.
Project 59
Klimaatresistentie
Kouderesistentie
Evenals devorige jarenwerdhet onderzoeknaardeinvloedvanhet ontwikkelingsstadium doorvernalisatie endaglengte,verdervoortgezet.Doorhet ontbrekenvan
uitwintering indewinter1956/1957werdenvelepopulaties enselectiesvantarwe
engerstvoorvriesproevenuitgezaaid.
Zaaitijdengroeven
Evenals in1956werd eenoogstanalyseproef van zomertarwein 3zaaitijdenaangelegd,waarbijdegebruikte rassen,gebruikt alskruisingsoudersvarieerdenvan
latetotvroege rijping.Dezerassen zijndusdanig gekozen,dat devolgende typen
voorkomen;geringekoudebehoefte envroege rijping (b.v.diverse Italiaanse
wintertarwerassen), zonderkoudebehoefte envroege rijping (rassenalsMentana
enFlorenceAurore)en"normale" typen,diemeestalnog eenzekere reactieop
vernalisatievertonen eneenlate totmiddenlate rijpinghebben.
Daglengtereactie
Zomertarwe vormde dit jaarhethoofdobject voordaglengteonderzoek.Niet alleen
dedaglengtereactie vormdehetobjectvan studie,dochbovendienwerdveelaandacht geschonken aandeinvloedvanontwikkelingssnelheid opdiverse opbrengstfactoren.
Opkleine schaalwerdbegonnenmet onderzoek van eenaantalrassenvanwinterhaver enwelbijverschillende jarowisatietoestanden.Doelvandit onderzoek is
tebepalenofhetwintertypevnl.opdaglengtereactie berust ofdatvernalisatie
hiertevens eenrolspeelt.
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Project 30
VeredelingvanEngels raaigras.
Hetmaaiproefveld aandeBornse steegmet 16raaigrastypen inmonocultuurwerd
dit jaar4maalgemaaid.Dekunstweide inEdewerd gehooid ennageweid entweemaal
bemonsterd.Debelangrijkste resultaten zijnindetabel samengevat.
Object

Maai proef Bornse
steeg
Opbrengst drogestof
1955 1956 1957 3jaren

VroegMommersteeginkg.
VroegMommersteegrel.
Vroeg steil
Vroegplat
Nw.Zeelands

6.2

7.5

8.7

22.4

100
108
108
108

100
117
113
114

100
115

100
114
118
117

VroegC.B.inkg.
VroegC.B.rel.
H1
H2
H3

6.9
100
99
100
102

8.1
100
105
108
109

9.8
100
101
105
104

24.8

6.7

7.6

8.6

22.9

100
102
101
89

100
115
107
102

100
117
103
111

100
112
IO4
102

6.9

88

10.8

25.4

100
102
101
111

100
101
99
108

100
99
94
99

100
101
98
IO5

-§-laat Barenza
inkg
•jjrlaatBarenza
rel»
-g-laatsteil
-g-laatplat
Hunsballe
Weidet.Sceempter
inkg.
Weidet•Seeempter
rel.
Laat steil
Laatkomyorm
Laatplat

128'

127

100
102
IO4
IO5

Kunstw eideEde

i° L . P . voorj. percentage L.p.
nov. ontw. juni okt. mei nov.
1957

1957

1956

1956

45
83
90
68

6.0
7.3
6.7
8.3

59
68
84
28

52
71
73
23

49
63
66
26

72
63
73
47

58
68
73
75

8.3
9.0
8.3
9.0

53
51
58
61

50
49
56
56

35
40
54
50

52
65
47
70

65
85
75
28

5.0
4.7
4.7
5.7

58
60
63
45

64
80
72
36

40
63
55
24

57
74
72
24

70
78
78
85

6.7
6.0
5.7
6.3

62
55
57
52

82
77
81
82

61
54
63
59

77
74
77
70

Indetabel zijndeobjecteningedeeld in4groepen,naardevroegheid vanhalmvorming inhetvoorjaar.Binnen elkegroepwerd deopbrengst vanhet alsvergelijkingsobject opgenomenNederlandse rasop100gesteld.Het percentage Engels
raaigras indemaaiproef endevoorjaarsontwikkelingindekunstweide,werden
geschat.Depercentages indekunstweideveldjeswerden doorwegingbepaald.
Tenaanzienvan éénderprobleemstellingen van dit project:inhoeverre ishet
habitustypevanbetekenisvoor deproductie enstandvastigheid vanhetras,kan
hetvolgendewordenopgemerkt.Bijhetvroegehooitype enhetweidetypewasde
platte selectie indemaaiveldjes steedsproductiever enstandvastiger dande
steile,bijhet latehooitypewashet juist andersom»

1957 1957

-25-Indebeweideveldjesvertoonde de standvastigheid "bijdehooitypen eentendens
indezelfde richting alsindemaaiveldjes.Bijdeweidetypenvielgeenalgemene
lijntebespeuren« De dikwijlsverkondigde opvatting,dat eenplatteregroeiv/ijze
alsvrijstaande polsamengaatmet eenlagereproductie inde zode,maarmet een
grotere standvastigheid bijbeweidingwordt niet gesteund doordetot dusverre
inonzeproevenvorkregenresultaten.Productiviteit indezodeenbeweidingsresistentie zijnindezeproevenblijkbaarmoordooranderefactorenbepaald,dan
doorhetmeerofminderplatuitgroeienvande spruiten.Hetblijft echtermogelijk
datbijkrappere enminder zorgvuldigebeweiding -indezeproefwerdrantsoenbeweidingtoegepast -platte typenopdeduurbeter stand zullenhouden.
Tenaanzienvan eenandere eigenschapn.1« deverdraagzaamheid t.o.v.timothee,
gafdebeweidingsproefmeer eensluidenderesultaten.Indeveldjesbestemd voor
toetsingvantimotheetypenbleken zowelde3hooitypen alsde 3weidetypenvan
deze soort zichbetertehandhaven ineenmengselmet eensteiltypeEngels zaaigrasdanin eenmengselmet eenplattype.Overigensmoetbijdevergelijkingvan
steil enplat inaanmerking genomenworden.,dathethiergaat omrelatieveverschillenendat extreem steile planten zeerweinigvoorkwamen.
Inde collectie geselecteerde klonenuit oudgraslandv/as dit typen.1.vrijwel
nietvertegenwoordigd.
Inde groependervroege enhalf latetypenproduceerdendeproefselecties
duidelijkmeerdrogestof envertoondenzeeengrotere standvastigheid, zowelin
monocultuur alsinmengsel,danhetkwekersras.Indedriejarigemaaiproefin
monocultuur inWolfhezewerd hetzelfde geconstateerd.Tevenswerdvroeger gevonden
dat dezeproefselectiesdeNederlandserassenovertroffen inkouderesistentie.
Daar zijwerden samengestelduit nateelt van eliteklonen,magwordenaangenomen
datdezeklonenvanwe,ardezullen zijngeweestvoor deverbeteringvanhet
Nederlandse rassensortimont.Zijwordenin1954aandekwekersverstrekt.Delate
proefselectiesproduceerden inWolfhezein3jaren5 i°i 6 f° en7 °/°meerdrogestofdanweidetype sceempter.AandeBornsesteegbrachten zeongeveer evenveel
opalsditras,maarwashet aandeelinde zode aanhet eindvanhet derdejaar
ietshoger.Indebeweidingsproef bleekhetgewichtsaandeelvanraalgrasbijde
proefselecties echtergemiddeld eerderietslagerdanhoger teliggen.Deresistentie tegenvorst entegenroestwasbijdeproefselectiesietsbeter,devoorjaarsgroeidaarentegen slechterdanbijweidetype Sceempter.Bijgebruikvanuitsluitend inlandsmateriaal enmet dotot dusverregevolgdemethoden, schijnthet
zeermoeilijk te zijnbovenhet gemiddeldevan deNederlandse rassenvanhet
weidetypeuit tekomen.
Bijdevergelijkingvande16verschillende objectenonderlingblijkt datdetotale opbrengst over 3jarenhethoogstwasbijresp.laatplat,vroegplat,Nieuw
Zeelandspermanent pasture en dekruisingstypen tussenLngels enItaliaans raaigrasH.3ehH 2.Delaagste opbrengstengavendehooitypenMontmersteeg,Barenza
enHunsballe.Het laatstgenoemde raswas sterk inferieur aandebeidevoorgaande,
develdjes bestondenvoor eenzeergrootgedeelteuitniet ingezaaide grassen en
onkruiden.Deresultatenvandeproofselectieswijzen erechterop,datvroeg
schietende typengekweektkunnenv/ordendieineendriejarigeperiodemet4tot
5 oogstenperjaar evenproductief en standvastig zijnalsdeweidetypen.Zo
behoeventevens nochinwinterhardheid nochinbeweidingsrosistentie voorde
weidetypen ondertedoen.Zijhebbenhetvoordeelvan eenvroegerevoorjaarsontwikkeling maarhetnadeelven dehalmvorming indenagroei,Hoe zijzichin
hooiproductiet.o.v.deNederlandse rassenverhouden,werdnietnagegaan.
Debovenvermelde voorlopige conclusies zullennogwordengetoetst aandetoekomstigeresultatenvandebeweidingsproef envantwee in1957aangelegdeproeven«
Inhetvoorjaarwerdenn.1.33familiesvanklonen vanzeeruiteenlopend groeitypeuitgezaaid inmaaiveldjesinmonocultuur eninbeweidingsveldjesinmengsels.
Dein1957verkregen resultatenvanhetroestproefveld stemmen ingrotetrekken
overeenmet dievan 1956« Bevroege typen,vertoonden ditjaarmeerroestdande
weidetypen,hetgeen inovereenstemming'ismet debeoordeling indeRassenlijst.
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Degemiddelde resultaten,samengevat indetabel,stemmenbinnen elktype zeerbevredigend overeenmethet oordeelvandeRassenlijst,datopwaarnemingenover
veeljarenberust.De roestproefmetbesmettingsstro^enlijkt dus zeerbruikbaar
omopkorte termijn eenbeoordelingvanderoestresistentie vanselectieste
kunnenvellen.
!

Rassen
hooitype

-r—•

Roest cijfer

Rassenlijst

Rassen
weidetype

Roest cijfer

1957

Vroeg
Mommersteeg
VroegBarenza

4.7
5.3

4.0
4.3

weinigroest
weinigroest

Barenza
Sceempter

6.3
6.7

3.3
4.0

VroegPajbjerg

6.3

5.7

ietsvatbaar

Mommersteeg

6.7

4-3

Vroeg C.B.

7-7

6.3

Heraf

6.7

4.7

VroegNw.
Zeelands
LaatBarenza

8.3

6.7

Heidemij.

7.0

4.7

7.0

3.3

C.B.

7.7

6.3

LaatHunsballe

8.0

4.7

LaatMommersteeg

7.3

5.3

zeerweinig
roest
zeerweinig
roest
vrijweinig
vatbaar
vrijweinig
vatbaar
weinig
vatbaai-

Aangezien deroestresistentieo.a. afhangtvanhetgroeistadiumvan deplant,kan
men selectiesvanverschillend type alleenvergelijkenwanneer dezedoor eengeëigendmaaischemaindenazomerinhetzelfde ontwikkelingsstadium verkeren.
Project 53
Veredelingvangekruist raaigras £Engels xItaliaans raaigras).
Inhetmaaiproefveld aandeBornse steegvertoonden deproefselectiesH2 enH3
eenzwaardere eerste snede,eenhogere jaaropbrengst eneenhogere opbrengst
over3jarendandeNederlandserassenvanhooi enweidetype.De standvastigheid
was zowelophetmaaiproefveld alsindekunstweide evengroot ofgroterdandie
vanderassenvanhethooitype.Debotanische analysesvan1957gavenvoorde
objectenH2 envroegMommersteeg afwijkende resultaten,waarvoornoggeenbevredigendeverklaring gevondenis.
Voor eennadere studie van deverschillen intypenwerdenmassaleproefkruisingsfamiliesvanF3 enF4klonen ingedeeld in3hoofdgroepen enuitgezaaid inmaaiveldjesinmonocultuur.Zewerden 3maalgemaaid.Van de55families gaven 50een
hogere jaaropbrengst danhetNederlandse rasdat indezeproevenhetmeestproduceerde:hooitype C.B.Dehogereopbrengst bedroeggemiddeld bijde 3groepen
resp,7 7°f 7 fo en 20 fo. Eendeel derfamilieshad evenwel eenvrij sterkenijging
tothalmvorminginhet zaaijaar.
De tot dusverremetmassaselectievorkregenresultatenv/ijzenopdemogelijkheid
uit dezekruisingsproducten typenteverkrijgenmet tendelenieuwe combinaties
van eigenschappen.Het schijntmogelijk eenvroegerevoorjaarsontwikkeling eneen
hogereproductie tebereiken zonderdewinterhardheid endelevensduur altesterk
te doenverminderen.Ditmaakt het zeer aanlokkelijk deperspectieven teonderzoekenvanverderverwijderde kruisingen, zoals dietussenItaliaans enweidetypenvanEngelsraaigras.Het idealeraaigrastype zouinderdaad eigenschappenvan
dezebeidevormenmoetenverenigen (goedewinterhardheid, langelevensduur,
gemakkelijk tebeweidendoor laatdoorschieten ende afwezigheid vanhalmvorming
indenagroeij snelle aanslag,vroegevoorjaarsgroei, snellenagroei ook inde
zomer ) •

Rassenlijst

1956 1957

1956

nogal
vatbaar
nogal
vatbaar
iets
vatbaar
vrijweinig
vatbaar
iets
vatbaar
vrijweinigvatbaar

-27Teneindenategaaninhoeverre dergelijke combinaties zijnterealiserenwerden
kruisingen gemaakt tussendebesteklonenvanEngelsraaigrasweidetype enklonen
vanItaliaansraaigras.Uit ca.800Flplantenwerden 171aangehoudenvoorverdere
selectie.Het zaadwerduitgezaaid vooruitzevenvan deF2populaties indevriescel.
Project 36
Veredeling vanrodeklaver.
Van de22familiesvanrodeklaver,afkomstig van4 jaaroude klonen dieuit
buitenlandse rassenwaren geselecteerd,werden 3snedengewonnen.Degemiddelde
jaaropbrengst aandrogestofwasgelijk aandievanrodeklaverC.B,;degemiddeldenderfamiliesvarieerdenvan88 fotot 111 fo. Degemiddelde jaaropbrengst over
2 jaarlag2 %bovendievanC.B.; devariatiehierinwasvan93 °1° tot 108 fo.
Het opbrengstvermogen vandebeste families zaldus ongeveergelijkwaardig zijn
aandatvanrodeklaverC.B.;destanddichtheidwas aanhet eindevanhet tweede
jaarietsbeter.Daardezefamilies dusgoedkweekmateriaalvormen endegenetische
samenstelling anders zal zijn-dandievaninlandse herkomsten,werd eendeelvan
het zaad overgedragen aanir.J.Dijkstravoorgebruik indiensprojecten over
recurrent selection enresistentie tegenklaverkanker.
Dehalf latefamilieswerdentweemaalgemaaid.Deopbrengst in1957was gemiddeld
102 fovanhethalf lateras0tofte,metvariatiesvan 8ß tot 12.9 fo. Deopbrengst
over2jarenwasgemiddeld eveneens102 fovan(Stofte,metvariatiesvan91tot
I24 fo. Rodeklaver C.B.produceerde indezeperiode l6 fomeerdanO'tofte.Terwijl
develdjesvanC.B.aanhet eindevanhet tweede jaar zeerholgewordenv/aren,
vertoondenverschillende families echternog eenzeergoede stand.Degemiddelde
standcijfers zijnevenwelonbetrouwbaar wegenshet onregelmatigvoorkomenvan
aantasting door stengelaaltjes enwaarschijnlijk ook doorklaverkanker.Hoewelde
productiviteit vande12beste familiesgemiddeld slechts 7 f°bovendievan
0tofteuitk?famzalde levensduur groter zijngeweest.Het isdaaromwel gemotiveerd
dezefamiliesnog eensuit te zaaien,ineenkunstweide,omnategaanofertypen
ondervoorkomen,diemeerbev/eidingsresistentzijndandegeïmporteerdehalf late
rassen.
Uit defamiliesvanlaterodeklaverwerden enkele tientallenvroege enlate
plantenmet lange levensduurgeselecteerd.Van de 33familieswareninaugustus
I957nogI278planten inleven (65 %vanhetoorspronkelijk aantal).Daarvan
waren 1139 (89 f°) aangetast door eenvirus,naar de symptomen teoordelenhet
red cloverveinmosaicvirus.Elffamilieswarenvoor100 foaangetast;16familieshaddennog 2tot14 fogezonde plantenterwijlvan 6families circa50 f>der
individuengezond bleef.Aangezien dezevrijregelmatig overde 6herhalingen
warenverdeeld zalhethogepercentage gezonde planteninde laatstgenoemde
familieswelopgenetische resistentie berusten.Indien zulksgewenstmocht
blijken zoudendusresistente rassen gekweektkunnen worden.Voorshands bestaat
hiertoe geenaanleiding,daartot dusverre indepractijk geenschade doorvirus
werd geconstateerd.
Project 37
Veredeling vanwitteklaver.
Erwerdvoor detweedemaal zaadgeoogstvandetweemassale proefkruisingsperceeltjesvanLadinoklaver encultuurklaver.
Indenu5tot 6jaaroudeklonenwerdenmozaiksymptomenaangetroffen,ongetwijfeld veroorzaakt door eenvirus ofdoormeerviren.Vande49klonenvancultuurklaverinhetmassale proefkruisingsveld waren 34meer ofminder sterkaangetast.
Klonenmateriaalwerdverstrekt aanhet I.B.S.voor eenonderzoek vandeblauwzuurvormende glucosiden,aande afdeling graslandcultuurvande Landbouwhogeschool
voor eenbestuderingvandegroeivanverschillende klavertypen ondervariërende
omstandigheden enaandeafdeling Uematologievoor eenonderzoek naar deaanwezigheid vanresistentie tegenhetklavercystenaaltje.

-28- .Project 38
Polvgloidie-veredeling-,
Westerwoldsraaigras.
Op5aprilwerden225tetraploide C3families in enkelvoudige rijenuitgezaaid
tussen standaardrijenvandiploidWesterwoldsMommersteeg.Wegens degeringe zaadoogst in1956kondengeenherhalingenwordenaangelegd.Voorelke familiewerdde
indekasoverwinterdemoederkloonuitgeplant.Detetraploidenvertoonden een
snellere opkomst enbeginontwikkeling, eengrotere resistentie tegenmeeldauw en
eenietsgrotere resistentie tegenroest danhet diploide ras.Het bladaandeel
vandeeerste snedewasduidelijkhoger,maar dit zalvoor eendeelveroorzaakt
zijndoor eenvertragingvangemiddeld 2dagenindoorschieten.Hetgemiddeld gehalte aandrogestofvan detetraploidenbedroeg inde 3sneden resp.77»81en
91 f°vandatvanhet diploide ras.Gemiddeld produceerden zenietmeer drogestof
dande standaard? 42familieskwamen erechter injaaropbrengst meerdan10 f
boven,terwijl36families de standaard in alle snedenovertroffen.Deklonen,
waarvandefamilies eenzwaardere eerste snede eneensnellerenagroeigavendan
destandaard,werden indetweede snedevoor zaadwinning bestemd.Met ditzaad
zaleendefinitieve toetsing in1958plaatsvinden.
Vanhetmateriaal datinhet diploide stadiumT/asvoorgeselecteerd werden 92Cl
familiesmet 3240planten opgekweekt.Hieruit werden99plantengeselecteerd, 60
blekenbijcytologischonderzoek tetraploid tezijn.
Italiaansraaigra^s.
Detoetsingvendeproefselectie,verkregennavermeerderingvan 7elite C2 enC3
families,werdbeëindigd.Dezeselectiebracht dit jaarin4sneden inmonocultuur 3/°eninmengsel10 f meerdrogestofopdanhetmengselvan2diploide
rassen.Dehogere opbrengst over2jarenwas resp.8 foen10 fo. Het percentage
rodeklaverwas indetetraploideveldjes ietshogerdaninde diploide.Vande
proefselectiewerd zaadverstrekt aanhetP.A.W,voor eenvergelijkend onderzoek
vandezaadproductie vandiploid entetraploid Italiaansraaigras.
Eendeelvanhet zaad,datin1956vanhetmassale proefkruisingsveld werdgeoogst,
werd gebruiktvoor eenonderzoek naardevariatie ingehalte aandrogestof.Het
proefschemav/aseen6 x 6 triple latticemet 29families,2diploiderassen ende
tetraploide proefselectie.De laatste 3objectenkwamenmeermalen inelkeherhalingvoor.Hetgehalte aandrogestofwasbijdeproefselectiein3opeenvolgende
snedenresp.85,89en87 f°van datvandediploiderassen.Alle tetraploide
familiesblevenin elkesnedebenedenhetgehaltevandediploide.DehoogstgeT
haltige familiebracht het totresp. 92, 91en94 f° (gemiddeld 92 fo), delaagstgehaltige tot resp» 85,83en85 f° (gemiddeld 84 fo). Tussendetetraploidenkomen
dusverschillenvooringehalte aandrogestof.Selectieop eenhoger gehalte
biedtderhalvenogperspectieven.De jaaropbrengst aandrogestof lagbijde
proefselectie 7 °/°ibijderassengemiddeld 6 fobovenhet diploidegemiddelde.
Engelsraaigras.
Defamilies,dieinrijtjesv/arenuitgezaaid inderoestproef,gaven enigeinteressantegegevens..Hetveld werd in1956kortvoorhet invallenvandevorst
gemaaid.Tijdens de zachte perioden indewinter liependetetraploidenveel
beteruit dandediploiden.Gedurende degehelewinterbleefhetbladgroen,
terwijlhetbijdediploidenvrijsterkvergeelde enverdorde.Devoorjaarsontwikkeling, demassavandeeerste snede endenagroeivan detweede enderde
snedev/asbijdetetraploide rijtjesgemiddeld duidelijk gunstiger danbijde
diploide.De tetraploide vroegehooitypen legerdenveelminderdandediploide,
zewerden evenals detetraploiden la-tehooitypenminderaangetast doorroest.
Inhetveldproefjemetgemengd zaadvantetraploide envandiploideklonen
maaktendetetraploide veldjesvrijwelhet gehele jaar eengunstiger indruk dan
dediploide doordefrisserekleur enhethogere gras.
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klaverwashet juist andersom.Intotaalover 2jarenproduceerden de tetraploiden
inmonocultuur2tot 13 fomeer;indemengselsproduceerden zehijdehooitypen
evenveelalsdediploiden enhijdeweidetypen 5 a/°minder.
De zodewas indetetraploideveldjes duidelijk holler,vooralhijhetweidetype enindemengsels?het percentageklaverwasinderegelietshoger.
Degunstiger indruk die de tetraploidenvooralhijrijenzaaimaakten,kwamhij
uitzaai inveldjes dusniet ofslechts ingeringemate totuitdrukkingineen
hogereopbrengst aandrogestof.Hiervoor zalvooraldehollere zodeinhet tweede
jaar, speciaalbijhetweidetype enindemengsels,verantwoordelijk zijn.Er
moetechter inaanmerkinggenomenworden datvande tetraploiden pasdetweede
generatie getoetstwerd,terwijldediploide eenveelintensiever selectieproeces
hebbendoorgemaakt.Indit licht gezienstemthet zeerhoopvol datindezeoriënterende proefjes detetraploiden zekerniet onderdedenvoordediploiden.
Vooreenonderzoeknaardevariatie inhet gehalte aandrogestof,levensduur en
concurrentievermogenwerdenvandedrieraaigrastypentelkens 12tetraploide
families en13diploide families enrassenuitgezaaid inveldjes inmonocultuur
eninmengsel.I>eeerstgenoemdeveldjeswerden tweemaalgemaaid omhet onkruid
kwijt teraken eneenmaalvoorbepalingvanhetgehalte aandrogestof.Deresultatenzijnindevolgende tabel samengevat.
Gemiddeld <fo drogestof

Vroeghooitype
Laathooitype
Weidetype

2n

4n

21.3
19.8
17.1

20.1
16.9
15.3

relatief
4n
5%
8 9°/ó

Bijhetvroegehooitypewashetdrogestof-gahaltovandetetraploide families
slechtsweiniglagerdandatvandediploiden enbereikten enkele familieshet
gemiddelde diploidegehalte.Bijhet latehooitype enhetweidetypewarendeverschillentussen tetraploiden endiploidenaanmerkelijk groter enblevenalle
tetraploidenvijverbenedenhet diploideniveau«
Inhetbeweidingsproefveldwerden slechts enkele oriënterendewaarnemingengedaan.
Deindrukwerdverkregen dattetraploideveldjes gretigerwerdenhegraasd dan
diploide.
Rodeklaver.
Tervergelijkingvande zaadproductievantetraploide rodeklavermet diploide
werdenveldjesvanbeide categorieënuitgezaaid intriplo.Perveldjewerden
16rijengezaaid.Het tetraploide zaadwasafkomstigvan 16planten die18.5tot
46.2g. zaadperplant hadden geleverd;8daarvan danktenhunhoge zaadopbrengst
aaneenhoge zaadproductie perhoofdje,de8andere aandevormingvan eengroot
aantalhoofdjes.Inhet zaaijaarvormdendediploide rijenduidelijkmeerbloei
dandetetraploide.Tussen detweetetraploide groepenvielweinigverschilte
bespeuren.Diploide entetraploide objectenwerdenbeidematig aangetast door
meeldau?/.
Terverdere bestuderingvandefertiliteitwerden4groepenvan4familiesin
triplouitgezaaid.Deze familieswarenafkomstigvanplantendieveelofweinig
hoofdjes enveel ofweinig zadenperhoofdje haddengevormd.Alle moederplanten
warengeselecteerd opmeeldauwresistentie.Defamiliesvanplantenmetveel
hoofdjesvormden ietsmeerbloeiinhet zaaijaardandeandere.Geenderfamilies
werd aangetast doormeeldauw.
Eenmassale proefkruisingwerduitgezet van49klonen in8herhalingenvan één
plant.Hetgemiddeld aantalbloempjes perhoofdje,bepaald aan eendoorsnee
monstervan 10hoofdjes perherhaling,varieerde bijdeverschillendeklonenvan
83tot I45.Hetgemiddelde aantal zadenperhoofdjevarieerdevan11tot6l
(gemiddeld 37.9)enhet gemiddeld aantal zadenper100bloempjesvan10tot53
(gemiddekd 35*8)«
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hoofdje en50.2zadenper100bloempjes.Tergelekenmet deindeliteratuurvermelde cijfers zijndezegemiddelden zeerhoog.Het duizendkorrelgewicht varieerde
van1.8 tot 3»3» S»
Op3aprilwerd eenproef indrievoud aangelegdmet 25objecten^ 21tetraploide
families en2Nederlandse rassendie elktweemaalvoorkwamen.De tetraploide
objectenontwikkelden zich alle smellerdandediploide envormdeninhet algemeen
veelminderbloei« Erwerd tweemaal gemaaid.De jaaropbrengst aandrogestof lag
gemiddeld 3*6 foboven dievan dediploiden»
Denakomelingschapstoetsing van de 34massaleproefkruisingsfamiliesvan1956
werdbeëindigd.Deongecorrigeerde opbrengst aandrogestofvandefamilieswas
in1957-gemiddeld evenhoog alsdievandiploide rodeklaverC.B.De gemiddelde
opbrengst over2jarenlag2 °/o hoger.Vermoedelijk zal een vruchtbaarheidscorrectie
moetenwordentoegepast.De opbrengstvanverschillende familieswerd sterkgedrukt door eenernstige aantastingmet stengelaaltjes.Vandemeestbelovende
familieswerdhet reservezaad gefumigeerd enuitgezaaid voorvermeerdering.
Project 109
Veredelingvanbeemdlangbloein.
Methet oogoptoekomstig onderzoekvannieuwe problemenwerdhetveredelingsonderzoek aanbeemdlangbloemvoorlopigbeëindigd.De 50klonenwerdenverdeeld
onderdekwekers.
Project 110
Veredelingvan rietzwenkgras.
Depolyerossvandehardbladigeklonen leverdeveel zaad op,dievan devroegbloeiende zachtbladigeklonen zeerweinig.De laatbloeiende zachtbladige klonen
warengeheel steriel.
InI956warenkleine families opgekweekt van eenaantalvrijbestoven zachtbladigeklonen envan enkelekruisingenvan zachte/hard envanhard^hard.Aande
handvan dehoeveelheid door 3pluimengevormde zadenwerden deplantenvandeze
families ingedeeld indeviergroepen;fertiel,half steriel,bijna sterielen
geheel steriel.Het resultaat isweergegeven indotabel.De zachtste
ouderplanten zijnmet een1weergegeven,dehardstemet een10.
Hardheid
ouderkloon

Aantal
families

Fertiliteitsklasse derplanten (in °/Q
fertiel
y-steriel
bijna steriel

Aantal
planten

42

2

81

4
6
4

1-2 (zacht)! 13
3.-4

6

96

5
38

8
2

118

79

8 8
5 10
8 10 (hard)

4
4
4

45
96
94
93

80
82

123

1

98
100

4
4

) " "
steriel

'

52
11

1
11

14
4

8

9

•
•

1?

.
•
•

•

Er blijkt eenduidelijkverband tebestaan tussenhardheid van deouderklonen en
de;fertiliteit vandezaaisels.De familiesvandehardsteklonenwarenvoor
1Û0 fofertiel;vandefamilies der zachtsteklonenwaren7voor100 fogeheel
sterielofbijnasteriel.
De zaadopbrengstenvan deklonen in1955» 1956 en1957wijzen eveneens opeen
«Samengaanvansteriliteit enzachtheidvanhetblad.
"Desteriliteit wordt doorongunstige factorenversterkt.Van 6familiesvan
zachteklonenwerd eendeelderplantenuitgezet indevoorzomer,derest zeer
laat indeherfst.Het late overplantenwasniet alleenvaninvloed opdetijd
vandoorschieten,maar ook opdefertiliteit (zie tabel).

-31Tijdvan
uitplanten
vroeg
zeerlaat

Aantal
planten
129
121

Ti.idvanschieten (in$)1fertiliteit in($)
laat
fert. \ fert.
vroeg -g-laat
82
52

18
21

8
11

88

17

74.
,

,

bijnaster.

ster.

3
7

6

™

Overdeoorzaakvandegestoorde fertiliteit enoverdemogelijkheid omgeheel
fertiele zachtbladige typen tekweken,valt nogweinig tezeggen.Inveelgevallenwaren debloempjes abnormaal,gingenzeniet openofwaren demeeldraden
verdroogd.Somsk?/amdepluimmoeilijkuit de schede.Waarschijnlijl speelt.o.a.
bastaarderingmet raaigras ofmetbeemdlangbloem eenrol.In5zachte families
kwamenintotaal 5plantenvoormetdeaarvormvanLolium en2plantenmetde
pluimvanbeemdlangbloem.Demeeste zachte familiesvertoonden eenzeergrote
variabiliteit inhabitus,hoogte,breedte enzachtheidvanhetblad,matevan
bev/imperingderoortjes,grofheidvandepluim enz.Deharde familieswarenveel
uniformer.Datkruising tussenrietzwenkgras'enbeemdlangbloemvrijgemakkelijk
kanplaatsvindenblijktuit deresultatenvan eentweetal gemeenschappelijke
inhullingenvanpluimenvanbeide soorten.Zadenvandebeemdlangbloempluimen
gaven12normalefertiele beemdlangbloemplantenen19plantenmet depluimvorm
endebewimperingvan rietzwenkgras\ de laatstewaren geheel ofvrijwel geheel
steriel.
In eenkunstweidewerden twee serieveldjes aangelegdmet zadenvan harde envan
zachteklonen,omnategaanofdekoeienvoorkeur voor ééndertypenvertoonden.
Inhet zaaijaarvielhiervanweinig tebespeuren;a-lleveldjeswerdengoed afgegraasd, zebevatten echter alleveelwitteklaver.
Bastaardering vanraaigras enbeemdlangbloem.
DekruisingentussenEngels enItaliaans raaigras enbeemdlangbloem leverden
128geslachtsbastaarden ("Festulolium")op,die inhunbloeiwijzen combinaties
vankenmerkenvanbeide oudortypenvertoonden.Devegetatieve ontwikkeling
was somsintermediair,inanderegevallentradheterosis op.Voorzover zulks
reedskonwordennagegaangaven allekruisingen ophet diploideniveau steriele
planten metniet-openspringendemeeldraden.De eerste pogingomdeze steriliteit
opteheffen,door chromosomen-verdubbeling vandiploidenatuurlijke bastaarden,
heeftwaarschijnlijk geen succes opgeleverd.DeCoplanten schijnen even steriel
te zijn als deonbehandelde planten.Enkelehybridenverkregen doorkruisingvan
diploid Italiaans raaigras entriploidEngels raaigrasmet tetraploidebeemdlangbloem,hebben echter enkele tientallen zadengegeven.Het isnogniet bekend
ofdezekiemkrachtig zijn.Dehybridentussenbeide tetraploide oudersoorten
haddenniet-openspringende meeldraden, dieechtervrelenigstuifmeel schijnen
tebevatten»
Virusziektenbijgrassen.
Indeloopvan dit jaarwerd geconstateerd dat inklonenveldenvanverschillende
raaigrastypenmozaikverschijnselen voorkwamen.Invoorgaande jarenwerdendeze
aangeduid als 'verbronzing",naar debronskleurige vlekjes en streepjes diein
eenverder gevorderd stadiumkunnen optreden.Beideverschijnselen zoudenvolgens
eenCanadeese bezoeker,deviroloog Slijkhuis,veroorzaaktwordendoor eenvirus,
doorhem "ryegrass streakvirus"genoemd.Ditviruswerd in1956aangetoond in
Italiaans raaigras.Het zouniet doorbladluizenmaarwelmet sapendoormijten
zijnover tebrengen.
Van.het S.V.p.-materiaalbleken de2-jarige klonenvanWesterwoldsraaigrasvoor
ca. 40 f°> de2-jarige,3tot4 jarige endeoudereklonenvanItaliaans raaigras
voorresp. ca.40»5^ en 30 fotezijnaangetast ende4jarigeklonenvangekruist
raaigrasvoor ca.9^ °/°» Ook inklonenvanEngelsraaigraswerdmozaikgeconstateerd.De aangetasteklonenwerden aanvankelijkweinig,maar laterveelal sterk
in groei .geremd.Inverschillende gevallen leiddehet tot gehele afsterving.
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Bijbezoek aan.enkelegraskwekers bleekryegrass streakopdeproefveldenvrij
algemeenvoor tekomen.Hetviruskandeklonentoetsing ende instandhouding van
debasisklonen sterk"bemoeilijkenof zelfsgeheelillusoirmaken.Doorsapinoculatiegeluktehet de symptomenindekasoptewekkenbijzaailingenvan
Westerwolds envangekruist raaigras,.Het onderzoek geschiedde grotendeels door
eenJoegoSlavische gast-medewerkster,mevrouw Gliha.Zaaiselsvangezonde
klonen gaven25tot 5^ïftjdievan ziekeklonen 65tot100 foziekeplanten.Dit
wijst dusophetbestaanvan resistentie-verschillen.

-33Yerslagover1957
door
ir,G.E.vanDijk
Project40
Veredelingsonderzoekbijtimothee.
Het onderzoekvan23polycross-familiesvanhethooitypewerd afgesloten.Debeproevingheeft plaatsgehad ingezaaide rijtjesmet 2standaardrassen,terwijl
als proefschemaeen5x 5latticemet zesherhalingenwerdgebruikt.
Zowel in1956alsin1957werd tweemaalgeoogst enhetversgewicht bepaald,terwijl
enkele drogestof-bepalingenuitgevoerdwerden.Devfiskundigeverwerkingvandeze
familietoetsing isnogniet geheeluitgevoerd.Welblijkendemeeste families
eengoedeproductie geleverd tehebben tenopzichtevande standaardrassen.
Zesvandefamilies opgenomen indit onderzoek werdentevensbeproefd inveldjes
inmonocultuur enalsafzonderlijke planten ternaderonderzoekvandetoetsmethode.Indeloopvan eenselectieprocesmoet ereenkeuze gedaanv/ordenuitde
methodenvoorfamiliesonderzoek enhet isvanfundamenteel belang omtewetenof
dezemethodenweltothetzelfde doel leiden. Hetwas indertijd nietmogelijkdit
onderzoek opruimere schaal tedoen,watwelnoodzakelijkblijkt te zijn.Voorde
productiesverkregenbijverschillende toetsmethodenwerden de onderstaande
correlatiecoëfficiënten gevonden,
afzonderlijkeplanten-rijen= 0.77
afzonderlijkeplanten -veldjes = 0.84
rijen-veldjes = 0.98
De correlatie afzonderlijke planten-rijenisnietbetrouwbaar (significant = 0.8l).
De correlatie afzonderlijke planten-veldjesisbetrouwbaar,terwijlde correlatie
tussenopbrengstvanveldjes enrijen zelfs zeerbetrouwbaar is.Deuitkomsten
vandit jaar liggendusvoorhethooitypevrijgunstig.
Hetwasdit jaarmogelijk alle onderdelendecorrelatieproef binnen enkeledagen
teoogsten.
Verderwerdennog enkelemetingenverricht betreffende dehoogtevandeplanten
enveldjes.Dit soortmetingenmoestbeperkt blijveninverband methuntijdrovend karakter.Decorrelatie-coëfficiënten blekenvrijhoog tezijn.
hoogteouderkloon -hoogte afz.planten .
0.87
hoogteouderkloon -hoogteveldje
0.89
hoogte afz.planten-hoogteveldje
0.98
Bijhetweidetype timotheewerd eveneens eenaantal familiesbeproefd.Veertig
families en2standaardrassen,in1955inrijenuitgezaaid volgens een6 x 7 latticemet 6herhalingen,werdenin1956en1957tweemaalgemaaid engewogen.
Deproductie derfamilies ligtgunstigtenopzichtevandestandaardrassen.De
wiskundigeverwerkingheeftnogniet plaatsgevonden.
Evenalsbijhethooitypewerdenzesfamilies tevens getoetst alsveldjes enals
afzonderlijkeplanten.Betrouwbare correlaties tussendeopbrengstenkondenniet
gevondenwordenmaardegetallenwarenvandiaaaard,datgezien degeringe omvang
vanhet experiment hetbestaanvaneenpositiefverband tochniet uitgesloten
geachtmoetworden.Met deafdelingwiskundevandeLandbouwhogeschoolwerd
contact opgenomenomdemeest efficiënte rekenwijze tekiezen.
Dit jaarwerdgelegenheid gevonden deze correlatieproevenopruimere schaalaan
teleggen,waarbijgebruik gemaaktkonwordenvande ervaringmet debovenomschreven oriënterende proef.Vanhethooitypewerden20nieuwepolycrossfamilies inonderzoek genomen.Samenmet drieuitdezefamilies samengestelde
proefrassen enenkele standaardrassenwerden zijuitgezaaid inrijenvan4m»
inzesvoud.Vijftienvandezeobjectenwerdenookinviervoud alsveldjeuitgezaaid,terwijlvan11familiesnog 2x 25planten perfamilieuitgezet konden
worden.Vanhetweidetypewerden15families,3uit dezefamilies samengestelde
proefselectiesen enkele standaardrassen inrijenenveldjesuitgezaaid,op
dezelfdewijze alsbijdehooitypen.
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opgenomenv/orden»
Deuitzaai derveldjes enrijen,die inmaart plaatsvond slaagde zeergoed« De
afzonderlijkeplanten leverden enkeleonregelmatigheden doorgrondverschillen en
enige aantastingvan ritnaalden»
Het doelvandenieuwe experimenten is zowelhet toetsenvannieuwmateriaal,als
hetvindenvandemeest doelmatige toetsmethodevoorfamilies enrassen.De
verdereaspectenvanditonderzoekwordenbehandeld inhetverslagvanproject
111.
De afzonderlijke plantengeven"bovendiengelegenheid tothet selecterenvannieuw
uitgangsmateriaal,terwijl zijalsvergelijkingsobjecten dienenbijdebeoordelingvandekruisingspopulaties,voortgekomenuit dekruisinghooi-xweidetype.
Kruisingen hooi-xweidetype.
DitjaarkondenF2populatiesbestudeerdwordenvanplantenvoortgekomenuit
kruisingen tussenhooi- enweidetypen.Van alleplantenwerd deschietdatumgenoteerd,waarbijbleekdatde schietdatumvanhetovergrote deelderplantenin
het gewenstetrajectviel,n.1.nadehooitypen envoor deweidetypen.Dit jaar
schoten deplantenuit dehooitype-rasscnvan 31meitot14juni,dieuitde
weidetype-rassenvan27junitot10juli,terwijlvande921F2planten er667
of72.4 i° schotentussen14en27juni»
DeF2familiesgaveninhet algemeenvoor deschietdatum eenbijna symmetrische
curvete zien.De symmetriewasniet zuiverdoor eentehoogpercentage aande
vroegekant.Despreiding inschietdatum binnen defamilieswaswelgroterdan
bijderassen,maarkleinerdanverwachtwas.Dit lijktvoor deveredelinggunstigeperspectieven teopenen.Degrootste spreidingvertoonden defamilies die
binnendeF2populatie totde latebehoorden.Erbleek ook eenverband tebestaan
tussendeschiettijdvandeFlklonen endegemiddelde schiettijô vandehieruit
voortgekomen F2families (r=0.99).
Deproductie aangroenmateriaalvan deF2familieswasduidelijkhogerdandie
vandeweidetyperassen engelijk,aanofhogerdandievanhooitypeBarenza.
Dezegegevens werdentevens gebruikt bijdebeoordelingvandeFlklonen.Vande
48F2klonenwerden er17opgeruimd, terwijlvandeoverige tweepolycrossvelden
aangelegdwerdenvoor zaadwinning.Bijdeaanlegvandepolycrossblokkenwerden
deFlklonennaar schiettijd intweegroepenverdeeld.
Uit deF2plantenwerden 74veelbelovende plantentotkloonvermeerderd.Hierbij
isnognietvoor eenbepaalde schietdatum gekozenmaardezeklonenomvattenhet
heletrajectvan deF2planten,zodat eendefinitievekeuze tot eenlatertijdstip
verschovenkanvoorden,
Klonencollectie.
Deklonencollectiewerd inaugustus ondergunstigeweersomstandighedenverplant.
Naastdebovengenoemde 31Fl en74F2klonen, staanverder 35klonenhooitype en
80klonenweidetype terbeschikking.
Bijenkeleklonenwerden dit jaarvoorhet eerstmozaiek-verschijnselenopgemerkt,
welke dedendenken aandievanderaaigrassen enkropaar.Afgewacht zalmoeten
wordenofzichhier eenvirusziekteheeft aangekondigd»
Project 112
Toetsenvanrassen offamilies inmengteelt.
Vandeproefselectiestimothee,indebeweidingsvelden teEdeuitgezaaid in
mengselsmetEngelsraaigras,beemdlangbloem enwitteklaver,werd tweemaaleen
botanische analyseverricht.Deverhoudingentussendeproefselectiesonderling
entussendeze endestandaardrassenblevenvrijwelgelijk aandievan1956
misschienmetuitzondering vanVroegplathooitype,datinhetnajaarrelatief
gunstigervoor dedagkwam.Het lijktdemoeitewaard teblijvennagaanofdit
plattehooitype zichopdeduurgunstig zalonderscheiden opditveld,waarbeweiding eenbelangrijke rolspeelt.

-35-Inhetgebruiktemengselzaltimotb.eeongetwijfeld desterkste concurrentie-ondervindenvanEngels raaigras,datzeer agressief is.Decijfers lijken eropte
Y/ijzen,dattussendegebruikte typenEngels raaigras inditopzichtverschil
bestaat.Hethooitype timotheeheeftindemengselsmetHlraaigras (kruising
EngelsxItaliaans)eenhoger percentageindezodedaninEngels raai,
Vroegplat,zoals blijktuittabel1,diehetgemiddelde geeftvoor allehooitype
objecten.
Tabel1.
fotimotheeindezode
voorj.
Tim.inHl
Tim.inEng.Vroegplat

1956
najaar
12.6
8.1

24.0
I7.O

voorj.

1957
najaar

20.4
13r3

15.5
IO.9

Bijdeweidetypentimothee,diemetdelatetypenvanEngels raai gecombineerd
waren, bleekEngels raaigras Laat plat eensterkere invloedtehebbenoptimothee
danEngels raaigrasLaat steil.Devolgende tabelgeeftvoor alletimotheeobjectendegemiddeldecijfers.
Tabel2.
fotimothee indezode
voorj.
Tim.w.typein
Eng*r.Laat steil
Tim.w.typein
Eng.r.Laatplat

1956
najaar

voorj.

1.957
najaar

33.0

10.2

28.0

31.7

25.2

7.6

24.9

25.2

Tevens blijktuitdebeidetabellendat» zoalsteverwachtenwas,hetgewichtspercentage timothee inhetvoorjaarhethoogst ligt,vooralbijhethooitype.
Dit jaarzijninEdeweereenaantalmengselsuitgezaaid.Drieproefselecties
vanhethooitype opgebouwduitnieuwe families,werdenhieruitgezaaid inmengsels
metkropaar,beemdlangbloem enklaver.Tevenswerd eenvierde proefselectieopgenomen,diesamengesteld werd,doorhetzaadvandebesteklonentemengen zonder
ophettypevandeklonenteletten.Dezelfde timothee-objecten liggeninWolfheze
ineenruimebeproevinginmonocultuur,zoalsbovenomschreven?;erd.Tezijner
tijdkunnendusdemogelijke correlatiesvastgesteldworden.
Voorhetweidetypekondeproefwatruimeropgesteldworden.Hier zijndrie
proefrassen inmengselmetbeemdlangbloem enklaveruitgezaaid.Bovendienliet
deruimtetoeeenaantalveldjesuittezaaien,diealstimotheecomponenteen
enkele familiebevatten,zodatditonderzoek vrijgedetailleerdkanwordenverricht.HetwasinWolfhezenietmogelijk allenieuweweidetype familiestetoetsen,
omdathunaantaltehoogwas.DeinWolfhezeniet opgenomen familieskondenin
hetbeweidingsproefveld bijnaallemaaluitgezaaidworden,
InWolfhezewerdhetonderzoek naardemogelijkheid vannabootsingvandemengteeltbijdefamiliebeoordeling voortgezet.In1954ismetdezeproeveneenbegin
gemaakt door enerzijdsineenbreedwerpig gezaaidveldje timothee,rijtjes
Engelsraaigrastezaaien,anderzijds doordefamiliestimotheeuittezaaien
afgewisselsmetrijtjesEngels raaigrasmetzeernauwe rijafstand.Deeerste
methodebevielmindergoed.Detweedelijkt bruikbaartezijn,albleekdegekozenrijafstand VSJÏ "J-gcmtenauwomdewaarnemingenvlottekunnenverrichten.
Voorhetweidetypewashetzelfsmeestalonmogelijk omeenenigszins betrouwbare
schattingtemalien»
Indemengproefmetrijtjeswerden12hooitype familiesopgenomeninzesvoud.
Hunprestatieswerden enkele malenperjaarinschattingscijfersvastgelegd,
Erbleekgeenverband tebestaantussendeschattingscijfersvoor defamilies
inmengteelt enhunproductie inrijenmonocultuur afstand40cm (r=0.10).

-36Inonderstaande tabel zijndetweeuiterstenvandevergelijking opgenomen.Letten
wijopdegewogenproductie danbestaat ergeen enkeleredenom 59teverkiezen
boven 11, terwijldeschattingscijfersvoor deprestatie inmengteelt alle reden
gevenommet 11nietverdertegaan.
Tabel3.
nr.familie

schattingseijfers
1956
1955

mengteelt
1957

productie inkg.
1956
1955

rijen40cm.
1957
29.2
26.9

35.6
11
3.0
6.3
3.9
8.0
34.9
7.9
59
8.0
Steunend opde ervaringmet dezeproef,isvoordenieuwe families eenwat andere
proefopzet gekozen.Hierbijwerd derijafstand tussenEngelsraaigras entimothee
op10cm.gebracht,terwijlinplaatsvanéén rij, twee rijenEngels raaitussen
detimotheerijengezaaidwerden.Opdezewijzekomendetimotheerijen onderling
op30cm.,wathetwaarnemen eenvoudigermaakt.Bovendienwerd een soortgelijke
proef aangelegd,waarbijinplaatsvanEngels raaigras alscomponentwitteklaver
werdgenomen.Inbeide experimenten liggendetimothee-objectenin4herhalingen
enwel40hooitypen en50weidetypen.

Project 111
Heterosis bijtimothee.
Tachtighooitype families en 35weidetype families,verkregen doorI„ enI,
klonen tekruisenmet eenniet ingeteeldvaderras,gavengeenproductie-veriioging
tenopzichtevanhetniet ingeteeldeuitgangsmateriaal.Het ligt indebedoeling
het experiment teherhalenmetverder ingeteeldekloneneneenandervaderras.
Doordeintussenvoortgezette inteelt zijnnuI r enI,-plantenbeschikbaar.
Project41
Veredelingsonderzoek bijkrop_aar.
Familietoetsing.
Indewinter 1956/1957werdenruim 50kropaarfamilies enkelevriesproevenuitgevoerd.Dezefamilieswaren inaugustus 1956ophotveldinrijtjes gezaaid ende
aldusverkregen zaailingen indewinter alsbosjesindevriescel gebracht.Op
dezewijzebleekhetmogelijk bevredigende resultaten tebereiken.Bijvroegere
vriesproevenwasn.1,gebleken dathetvriezenvanspruitenvanoverjarige planten
(b.v.klonen)moeilijkheden opleverdebijhetbeoordelenvanhetmateriaalnahet
vriezen.Deoudereplantenverbruinen indewintern.1.meer ofmindersterk,
welkeverbruiningenniet goedteonderscheiden zijnvandeindevriescelaangebrachte schade.Dekoude-resistentie binnenhetmateriaalbleekvoorhetmerendeelduidelijkhoger dan eenvrijwinterzwak Engels standaardras.
Ophetproefveld Bergwerd debestuderingvandeklavertolerantie voortgezet.
Hierliggen 53familieskropaarmet 3standaardrassen inbreedwerpig gezaaide
veldjes.IndelengterichtingvanCeveldjes zijnperveldje 2rijenklavergezaaid enwel éénrijladinoklaverenéénrijcultuurklaver.iijdens dezomermaandenmaakte deladinoklaver debeste indruk,maar inhetnajaarwasde cultuurklaver zekerniet demindere.Hoewel deklaverontwikkeling verschillendekeren
geschatwerdvalt nog geen noemenswaardigverschil tussendeverschillendekropaartypenteontdekken»
Tijdensdesterke zomerdroogte'werdendeverschillen indroogteschade tweemaal
geschat.De cijferswijzenuit dathierd egrondverschillenbelangrijker zijngeweest dandeverschillen tussen defamilies.Dewaarnemingenwerden bemoeilijkt
doordat enkeleveldjes door onbekendenbeschadigdwaren.Hetrelatieffrissegras
derveldjes oefendewaarschijnlijk eengrote aantrekkingskracht uit opkleinveehouders.
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Ophetbeweidingsproefveld teEdekondendit jaarookdeproefselectieskropaar
uitgezaaidworden.Alsmengselwerd gebruiktkropaar,S.VcPo-timothee,beemdlangbloem enwitteklaver.Dezelfdekropaarselectieswerden inWolfhezeuitgezaaid
inveldjes inmonocultuur,terwijl enigefamilies inrijenwerdenuitgezaaid.
Klonencollectie.
Deklonenwerdendit jaar zeerintensiefbeoordeeld ophetvoorkomenvanziekten.
Naast enige aantasting doormeeldauw werdenvooralbladvlekkengevonden,veroorzaakt doorMastigosporiumrubricosuineneenmozaiekziekte,vermoedelijkveroorzaakt door eenvirus0 Aanwijzingenwerdenverkregen dat demozaiekziekte door
aanrakingvande eneplant opde anderekanovergaan»
Indekaswerdenvaneenaantalfamilies zaailingenbehandeldmet sapvanmozaiekzieke planten.Het sapwerd overdeplantengewrevenmet carborundumpoeder.De
behandelde families"bleveningroeiachter.Hetvaltnognietmetvoldoendezekerheidvast testellen,ofzichook demozaieksymptomenhebben ontwikkeld.
Bijdeverplantingvandeklonencollectie werd strenggeselecteerd aandehand
vandecijfersvoor ziekteresistentie-Daarbovendien eengroet aantaljonge
klonenterbeschikking stonden,werd slechts 20 c/ovandeoudeklonenaangehouden.
Inverbandmet de slechte zaadzetting indenatte zomervan1956isdit jaarvan
enkelepollenperkloonzaadgewonnenomde zaadzetting tecontroleren.
Kruisingen.
Denakomelingschapvande in1956gemaaktekruisingen tusseneigenklonenen
plantenuit Russischmateriaalwerd indekasuitgezaaid inkistjes.Deze
kruisingen zijngemaakt omtetrachtende eigenschap snelle jeugdontwikkelingin
dekropaarklonentebrengen* Hetkruisingszaad bleekniet alleenveel sneller
tekiemendanhet zaadvandemoederklonenuit polycrossvelden,maar leverde
ookeenbelangrijkhogerpercentagekiemplanten«,Daarhet zaaduitdekruisingen
gewonnenwasininhulzakken terwijlhet corresponderendeklonenzaaaopdenormale
wijze inpolycrossblokkengeoogst werd,mocht niet overhethoofdgezienworden
datmogelijk ook dewij.'ovan zaadwimiing invloed gehadheeft.Hieromwerd later
het duizendkorrelgewicht van alle objectenbepaald,rekeninghoudendmetde
mogelijkheiddatdoordegeringe zaadzettingindeinhulzakkenhet zaadgewicht
hogerwasgewordendanbijdenormale zaadwinning'..Voor enkelekruisingenwerd
inderdaad eenverhoogd 1000-korrelgewichtgevonden,maarditwastochteincidenteelomdeverhoogdekienkracht enkiemsnelheidvanallekruisingen teverklaren.
Inhetvoorjaarwerdenruim 2000Piplanten ophetvelduitgezet,waarvande
meestbelovende in1958zaadkunnengeven*
Project 113
Hetkwekenvanzachtekropaar.
Devijf practisch tandjesvrijekropaarplantengaven ineenkruisingskasje enkele
grammen zaad perplant.-Dit zaad isinhetnajaarvoor eengedeelte indekas
uitgezaaid.Hetheeft ongeveer 500•nakomelingenopgeleverd, dienacontrolevan
de zachtheid ophetvelduitgezet zullenworden,Mogelijk kanhiervan in1958
nogenig zaadgewonnenworden.
Devijf zeergladdeplanten zijnalle afkomstigvan éénmoederplant endaarom
wordt getracht nietverwante tandjesvrije plantentekrijgen» Enerzijds wordt
demethcde-inteeltmet selectie opzachtheicl-voortge^etinandereinteeltklonen.
Zowerden dit jaar65inhullingengemaakt inI klonem De opbrengst aaninteeltzaadwasdoordegunstigeweersomstandighedenvrij hoog*-Anderzijds zijnde
tandjesvrije plantengekloond eninrijenuitgeplant,afgewisseldmet degewone
klonen (project AT), methet doelin1958kruisingen temakentussengladde en
normaleklonen.
Doordewerkzaamheden bijdit project iseencollectieI-klonenontstaan,waarbij
opvalt datinteeltbijkropaar snelaanleidinggeeft tothetvormenvanbepaalde
typen,die inhetniet ingeteeldemateriaal niet ofveelminderwordenaangetroffen.Ditkan eenaanleiding geventothetvoortzettenvandeinteelt enhet
isolerenvanbepaalde opvallende typen« Ook zijn enkelekruisingengemaakt tussen
inteeltklonen die zichopeenof anderewijze onderscheiden«
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Project42
Deveredelingvanrode_klaver onresistentie tegenstengelaaltjes.
Dit jaarwerden families opaaltjesresistentie onderzocht dieverkregen zijndoor
uit tegaanvanplantenuitNederlandse landrassen endaarmede gedurende 3of4
generaties familieselectio opaaltjesresistentietoetepassen.Vande162families,getoetst inhet laboratorium met deinEuphytica5 (1956)p.JOObeschreven
filtreerpapiermethode,hadden68eenpercentagevatbare planten dat lagtussen
de0en5 f°» Slechts 2familieshaddenmeer dan25 °/ovatbare planten.In1956
waren ervande135familiesnog 33nietmeer dan25 i°vatbare planten.
Driewaarschijnlijk vatbare plantenuit Roosendaalse rodeklaver en9aaltjesresistente plantenwerden onderling inallemogelijke combinaties gekruist omde
overervingvanderesistentienategaan.Vande25nakomelingschappenuit
kruisingen tussenvatbare enresistente plantenwerdhetvolgende aantalmet een
percentage vatbare plantenbinnenbepaalde grenzengevonden? 6 (21-25 y°), 4
(26-51 °/o), 9 (56-57 fo) en6(76-8O f'o). Bijdekruisingen tussenderesistente
plantenonderlingwaren erveelmet eenpercentage vatbare plantentussende10
en 30 i°» Erwerd echtergeen enkelenakomelingschap zondervatbare plantengevonden.Vandeonderlingekruisingenvanvatbare plantenwarendeaantallente
geringombetrouwbare cijferstegeven.
Met eenvoudige factorenschema'skondeoverervingvanderesistentienietverklaardworden.In1958zullenkruisingen opgrote schaalverrichtworden,vooral
ook tussenvatbare plantenonderling entussen denog inleven zijndemeest
resistenteplantenuit dekruisingenvan1957»Misschienkanmet deuitkomsten
vandezekruisingen dewijzevan overerving beterverklaardworden.
Deresistente families door toetsingmet Gendringse enOttersumse stengelaaltjes
verkregenblekenniet alleenresistent tegenRoosendaalse aaltjes (in1956
onderzocht),maarooktegenaaltjes diedit jaarinSpijk enLosdorp (Groningen)
verzameldwerden.Devoor onsbekendemeestvatbare enmeest resistente rassen
voorGendringse enRoosendaalse aaltjesreageerdenmet dieuit Groningenongeveer
gelijk.
Gedeeltelijk ofgeheeltetraploide rodeklaverplantenwerdenverkregendoor
aaltjesresistentekiemplantenmet een0.2$ colchicineoplossing tebehandelen.
Deresistentekiemplantenv/erdenverkregen door toepassingvandefiltreerpapiermethode.Debehandelingmet decolchicineoplossing vond plaatsondervacuumof
doordruppelingtussendezaadlobben.Opdezewijzewordtgetracht degoede
eigenschappenvan tetraploide planten,dieb.v.overhet geheelgenomenwatmeer
klaverkankerresistent zijn,met deaaltjesresistentie tecombineren.
Geblekenisdatbehalve doorgroeipuntonderzoek, detetraploidievanrodeklaverplantenookbepaald kanwordendoorkiemporiënonderzoek (ziehetverslagvande
heerG.J. Speckmann),Bloempjesmet tetraploid stuifmeelwerdenonderlingmetde
hand gekruist.De zaadzettingwas zeerslecht.
Zaadwerd geoogstvaneeneenvoudigemassale proefkruising (slechts 5herhalingen)
vanaaltjesresistenteklonen (112)enfamilies (ll3).Vijf ennegentiggoed
resistente families-werdendit jaaruitgeplant omhet opbrengstvermogenhiervan
nategaan.
InI956werdvanhetBodemkundigInstituut teGroningen enig zaadverkregenvan
eenachtjarigveldvanRoosendaalse rodeklaver,datregelmatigwerd afgemaaid
enwaarbij eenintensieve onkruidbestrijdingwerd toegepast.Dekiemplanten
bleken eenbehoorlijke aaltjesresistentietebezitten.Dit jaarwerdenhiervan
ongeveer 800plantenuitgezet omdaaruit debest groeiende plantenuit tezoeken.
Deze zullengebruiktv/ordenvoorhetverbredenvandegenetischebasisvanons
resistentemateriaal.

-39-Voorhetzelfde doelwerdenaaltjesresistentekiemplanten,uitgezocht volgensde
gebruikelijke filtreerpapiermethode,opgekweektuit Groninger rodeklaver-enuit
buitenlandse rassen,die door dr.F.Wit opopbrengst enlevensduur geselecteerd
werden.
Deproefveldendie in1956voor toetsingvanfamilies enrassenopaaltjesresistentiewerden aangelegd,gavenindeherfstvandat jaarreedseenduidelijke
aaltjesschade tezien.Dezebreidde zichin1957doordedrogevoorzomer slechts
weiniguit.Degeschatte percentages,door aaltjes aangetast indeherfstvan
1956,zijnweergegeven intabelI.Hierin istevens aangegeven de stand inhet
voorjaar1957uitgedrukt inpercentagevandestand in1956.D e gegevens zijnvan
het proefveld "Reymer" indeAchterhoek enhet proefveld indeNudeteWageningen.
tabelI
proefveld "Reymer"
slempigerivi erleemgrond

l)geschat
percentage
dooraaltjes
aangetaste
planten
Roosendaalserodeklaver
Gendringse rodeklaver
Offer.Zweedslaatras
RodeMaasklaver
Groninger rodeklaver
Merkur.Aaltjesresistent
Zweeds laatras
u"0 36.Aaltjesresistent
Zweedslaatras
Gemiddeldevan eigen
resistente families

stand
voorjaar
^stand
herfst
=100

proefveld"Nude"
middelhogebruinebetrekkelijk jonge rivierklei
grond
l)geschat
percentage
dooraaltjes
aangetaste
planten

stand
voorjaar
=stand
herfst
=100

100
97
87
63
33

0
0
4
36
48

63
37
45
57
37

2
35
19
71
53

17

96

11

113

8

100

0

99

5

65

-L.

97

l)Geschat percentagevan derijplanten datdoorstengelaaltjes isaangetast.
Gemiddeldenvan 3herha-lingen."Reymer" 1mrijen» Nuderijenvan75cm.
De cijfersvanbovenstaande tabel laten zien,dat deaaltjesaantastinginde
resistente families gemiddeld zeergeringwas.De achteruitgang in standwas
minderdandievanhetbestelandras,deGroningerrodel<:lav^r<V/aarschijnlijk
heeft behalvedeaaltjesresistentie ookde "standvastigheid" vanderasseneen
rolgespeeld bijhet alofniet goed doordewinterkonenvandeplanten«
Plantenvandefamiliesvan laatstgenoemdeproefveldenmethetbeste algemeen
voorkomenwerdenovergebracht naar eenwarenhuis omdaarvanin1958zaad tewinnen.
De familiesvande proef indeNudewerden nog aaneenvriesproef onderworpen.
Debesten zijnaangehouden.
Mengselsvanresistente families blekenoptweeproefvelden(,opgelijksoortige
gronden indeAchterhoek)indezomervan 1957 een veelbetere stand tehebben
danhet standaardrasGendringse rodeklaver«
NaastdeS.V.P.-proefvelden lagenI.V.R.0.-proefvelden,waar20rassenin14herhalingenopaaltjesresistentiewerdengetoetst.In samenwerkingmet dit instituut
werdenwaarnemingenverricht.Hiervanwerd eenkortverslagvoorhetI.V.R.0.
samengesteld.OpdezeveldenhadvandeNederlandse landrassen deGroningerrode
klaverdebeste stand« Niederheinische rodeklaver enRoosendaalse rodeklaver
warenverreweghetmeestedooraaltjes aangetast.Niederheinische enRoosendaalse
rodeklaver zijnook opfiltreerpapierzeervatbaar.
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Deveredelingvanrodeklaver ogre3istontie_tegen_klaverkanir.er:

eg.juaste infectiomethoden i n het
Tot dusverreishetnietgelukt ommetc1;
laboratorium families tekweken,
welke inresistentie duidelijk heterzijndan^de
kweken,
bestaanderassen.Dit aalenerzijds eengevolg zijnvande slechtsgeringeresistentie,die aanwezig isinhetuitgangsmateriaal enanderzijdsvan demoeilijkheid omm e t degebruikelijke methodiek dezeresistentie goedvast testellen.
Daaromwerden ook dit jaarinfeetieproevenonderverschillende omstandigheden
verricht,omnategaanopwelkewijzedegeringeweerstandsverschillen tussen
derassenenfamilieshet bosteopgespoord kunnenworden.
Q
Onderzocht werd o.a.deinvloedvanharding bijeentemperatuurvan2-3 C.gedurende2wekenvoorde infectie,de invloedvanluchtentijdens deinfectieperiode enhet effectvandewijzevantoedieningvanhet inoculum.
Inhet eerste experimentvielbijniet gehardmateriaal geen verschil inpercentage overlevende plantente constateren tussendeproefnummers.Bijdegeharde
rie,waarbijdeplantenmet'oen schimmelsusponsieonder aandebasis geinfec4- eerdwaren, trad eengering,hoewel onbetrouwbaar,verschil optussen de standaardrassenRoosendaalserodeklaver enhalflate 0tofteResistent III (duidelijkminder
vatbaarophotveld danRoosendaalse rode klaver).
Vangeharde enniet geharde plantenwerdenbladerenvande standaardsraseenafgesneden,met de steleninwatergezet enopdebladschijf geinoculeerd.Debedoeling
wasomnategaanoferverschilwas insnelheidvanrotting indebladerenvan
genoemderassen.Tussenderassenwas ingeenvandegevallen eenverschilte
zien.
De invloedvanhet luchtenwerdnagegaandoortijdensdeinfectieperiodede
plasticramenelkedagvanhalf 9tothalf 2teverwijderen.Debetere belichting
enhet onderbrekenvandeperiodevanzeergrote relatievevochtigheid zoude
algehele gezondheidvandeplantenkunnenbevorderen enhenbeterinstaat stellen
hunspecifieke resistentie tegenklaverkanker tetonen.Hetpercentage overlevende
plantenmet daarbijtussenhaakjes aangegevenhet totaalaantal geinoculeerde
plantenwasvoorRoosendaalse rodeklaver 3 °/o (50l),halflateptofteResistent
III5 <?o (527),U03628 °fo(lOO).Van de20beproefde tetraploide familieswaren
er7metmeer dan8 °/o overlevende planten.Vande12diploide familieswas er
slechts1die bovendit aantaluitkwam.
Indezeproefwasbijongeveer dehelftvanhet aantalplanteneenschimmelsuspensieover deplantengesproeid terwijlbijdeanderehelft droogmycelium,op
graangekweekt,wasuitgestrooid. Inhet laatste gevalwarendegrootsteverschillentussen-'iooseldaaiserodeklaver enU0 36tezien.
De laatstgenoemde infectiemethodewerd indevolgende proefgebruikt.Hierbij
werden ook elke daggedurende dezelfde tijd deplasticramenverwijderd.TabelII
geeft eenoverzicht vanderesultatenvandezeproef,
labelII.
totaal aantal
plantenvoor
de infectie

gezondheidscijferl)

tfooverlevende
planten een
maandnabeëindiging
infectie

Vroegbloeiende Engelse
Roosendaalse rodeklaver
Groningertodeklaver
UItuna

23
34
136

1.7
1.7
2.3
3.4

8
7
25
24

UItuna036 (tetraploid)

145

3.0

46

2.5

23

3.1

31

Gemiddelde van12
diploide families
(femiddeldevan22
tetraploide families

vatbaarheidiophet
veld

ergvatbaar
vatbaar
vatbaar
tamelijk
vatbaar
tamelijk
resistent

-41l)Decijfershiervoorwerdenalsvolgtverkregen.Enige dagennabeëindigingvan
deinoculatie enna enig indrogenvanderottemassa,werd dematevan rotting
plant voor plant geschs,t.De cijfersvan 1(geheelverrotte plant)tot enmet
10(geheelgroene plant)werdenperobjectopgeteld endaarnawerd ditgetal
omgerekend ophet totaal aantalgeinoculeerde planten.
Erbleek eenbetrouwbare correlatie tebestaantussenhetgezondheidscijferen
hetpercentage overlevende planten eenmaand later (r=0.79 P^O.Ol).
Wanneer zoalsgebruikelijk is.indeproeveneenvatbaar eneentamelijkresistent rasals standaardwordengebruikt danmoethet doordevermelde correlatie
mogelijk zijnom enigedagennadebeëindigingvande inoculatie te constateren
ofdeinfectie alvergenoeg isgevorderd omderesistentie-verschillen tussen
derassen endeverder tebeproevenfamilies totuiting tedoenkomen.
Nu isgebleken dathetgoedmogelijk isomeenonderbroken infectieweeropgang
tebrengendoordeplantenweerineenvochtigmilieutebrengen,mits zena
beëindigingvandeinfectie ineenkoele omgeving blevenstaan.Zijndeplanten
daarentegen indewarmekasbijongeveer 18-20C.geweest danishet onmogelijk
de infectieweer opgangtekrijgen.Debepalingvanhet juistemomentvoordebeëindigingvandeinfectie iséénvandemoeilijke problemenbijdeklaverkankerproeven.Doornudeinfectie aandevroegekanttebeëindigen,kanmennogaltijd,
wanneer erteveeloverlevende plantenblijkente zijn,,opbovengenoemdewijzede
infectie weeropgang'brengen enalsnoghet juistetijdstiptreffen.
UitdegegevensvantabelIIblijkt,datoverhetgeheelgenomendetetraploide
familiesbeterwarendandediploide.Inbeidegroepenwas ereengrotevariatie
tezien.
Hetklaverkankerproefveld opdeDijkgraaf,waarop detetraploide familiesin
december1956voorhetmerendeelopvielendooreenwatbetereresistentie tegen
de schimmeldandediploide (zieverslag 1956),vertoonde inhetverdergevorderde stadium infebruari 1957ookweerbijdetetraploiden relatief demeeste
familiesmet eenaantaloverlevende plantenbovenhetgemiddeldevanhetgehele
proefveld.Vandebeste tetraploiden endiploidenwerdenplanten overgebracht
naar eenanderveld,waar20plantenvan elkegroep ineenkooikwamentestaan,
dieverbondenwerdmet eenhommelkastje„Met plantengeselecteerd inhetlaboratoriumwerdhetzelfde gedaan.Vandeplanten indekooien¥/erdzaadgewonnen.
Opnieuwwerdenvoordetoetsingopklavcrkenkerresistentieproefvelden aangelegd.
EenwééropdeDijkgraafmet J2tetraploide en25diploidefamilies,eenander
teWolfhezemet 100tetraploide familiesen109diploidefamilies.De tetraploiden
van dr.F.Wit zijngeselecteerd opopbrengstvan groenemassaenzaad enop
levensduur.Dediploide families stammen afvanoverlevende planteninlaboratoriumproevenmet klaverkanker»
Inoktoberwerdendeplantengcinoculeerd met eengedroogde schimmelcultuur.De
weersomstandighedenindeherfst warennietgeschikt omdeklaverkankergoed
tot ontwikkeling telatenkomeninhet gewas-Insommige rassenbleek eensterke
aantasting doorPseudopeziza trifolie (bladvlekkenziekte)voortekomen.Begin
maart zalopnieuwmetklaverkanker geïnfecteerd worden.Bijde ietshogere
temperatuur enmet eengeregelde besproeiingwordtnoggehoopt eenvoldoende
ontwikkelingvande ziekte teverkrijgen.
Inmaartwerden op eenproefveld indeU-O.Poldervan deNederlandse Algemene
Keuringsdienst,dat ernstigaangetastwas doorklaverkanker,waarnemingenverricht.Gemiddeld wasvanonzelandrasseneenderdetot dehelftvandeéén
meterlangerijenovergebleven,Deonderlingeverschillen tussenderassenwaren
klein.Van derijenEngelseenItaliaanse rodeklaverwasgemiddeld slechtsongeveerresp.9en18 foovergebleven.O'tofteResistent IIIY/asopvallend beterdan
onzelandrassen enbleefgemiddeld voor 68 f>groen.
Van ergaangetastevelden indeAchterhoekwerden inhetvoorjaar plantenverzameld indehoop resistentevormen tevinden.Enigeplantenwerdenookvanhet
N.A.K.-veldmeegenomen.Indeloopvan1958sullenklonenvandezeplantenop
resistentie wordenonderzocht.

-42Voorhetverkrijgenvan.hommels voor eerdergenoemde bestuiving inkooienwerden
inhetvoorjaar inverschillende tuinen68kastjesuitgezet.Hiervanblekener
half juni9eengoedhommelnest tebevatten,waarvaner8warenmetBombus
hypnorum en1met Bombus agrorum.Eénkastjewas inmeibewoond doorBombus
nortorum,dochdeze islateruitgestorven.

-43Verslagover1957
door
ir.D. Kloen

P r o j e c t 125,126,127
Algemeen.
In1957werdhet onderzoo::aanhet polyploide suiker-envoederbietenmateriaal
voortgezetmetde aanlegvaneenproefveld,hetvermeerderenvanwaardevolle
tetraploide families,hetmakenvankruisingenvoor allerleidoeleinden,enz.
Inhetvoorjaarvan1957werd zaadvaneengroot aantal tetraploide families aan
dehiervoor inaanmerkingkomendebietenkwekers afgestaanomverder tev/orden
bewerkt.Ookontvingen zijzaadvanC 0 ofC x bieten,datnogniet eerderopzijn
v/aardeopeenproefveldwasonderzoen!
vooi hetmakenvan stekbieten.Vandeze
familieswerd doordeS.V.P. inhetvoorjaarvan1957e e n proefveld aangelegd.
Deverkregenresultaten zullenbeschikbaarwordengesteld aandebietenkwekers,
diezichbezighoudenmet depolyploidieveredeling.
Vande zeveninonderzoel::zijnde"rassen"n.1.vantwee tetraploide suikerbietenrassen envanvijf tetraploidevoederbietenrassen zullengeennieuv/etetraploide
vormenmeerworden afgezonderd.Het oorspronkelijk gesteldedoelisbereikt,want
vanalletetraploide families ismateriaalverstrekt aandebietenkwekers.
Waardevolle families zullenverdervoorverschillende doeleindenwordengebruikt.
Hierover zalverslagv/ordenuitgebracht.
1.Zaadwinningvantetraploide suiker- envoederbieten.
a.Zaadwinningvenhetverst gevorderde tetraploidemateriaal.
Detetraploide families zijninhet C_ stadium ophunwaarde bepalende eigenschappenophet proefveld onderzocht enopgrondvandeverkregenresultaten iseen
scheidinggemaakt tussen debeste endeoverige families.In1955werdvande
beste families zaadgeoogst,dat in195&°Pe e n proefveld werduitgezaaid enin
I957werdenhiervanper "r a s" isolatieveldjes aangelegd.Het onderzoek heeftbetrekking ophetvolgendemateriaals
Herkomst
Kuhn P
K.W.E.
Friso
V o e d e r s u i :erbiet
Albha
Barres St rvnjz( 10

0 .B.

Ras
SX
SY
VA
VB
VC
VD

Aantal families

4
5
3
3
4
4

Voordebloeiwerdende stekbieten cytologischonderzocht ophet aantalchromosomen enzaadwerdgeoogstvandieplanten,waaringeenafwijkingenwerdenaangetroffen.
Geregeldwerd gespotenmetmetasystoxtegenoptredendeluizen enditwerdook
uitgevoerd bijdeandere, voor zaadwinninguitgeplante,bieten.Deweersomstandighedenwarengunstigvoor eengoede zaadproductie endekiemkrachtvanhetper
plant geoogste zaadwasgoed.
b. Zaadwinningvan triploidebieten.
Door ieder jaar cytologisch onderzoekuit tevoeren aanhet tetraploide materiaal
wordt getracht dit zuivertehouden,waarbijookgeletwordt ophetvoorkomen
vantriploiden.Oi'dezebieten zaad leverenisin1957nagegaandoorhiervaneen
isolatieveldje aanteleggen.Voor dit doelwerden gekleurdebietenvande
kruisingen SYxPeragis enSYxBarres Stryn^10gebruikt,die triploid zullen
zijn,maarvoor alle zekerheidwerden zijvoor debloeicytologisch ophun
aantalchromosomenonderzocht.

-44De triploiden ontwikkelden zich goed en de zaadzetting viel mee.
Het resultaat van de kiemproef wasi

Kruising
SY x P e r a g i s
SY x B a r r e s Strynj^ 10

Kiempercent age

Aantal Dieten

13,8 io
10,31o

12
8

Nagegaan zalworden hoeveel chromosomen de planten bezitten., die uit dit op
triploiden gewonnen zaad, zullen groeien.
Voor het trekken van definitieve conclusies is het gewenst, dat in 1958 een proef
wordt opgezet in de isolatiekas,waar geen ongewenst stuifmeel kan binnendringen.
c. Zaadwinning van mixoploide bieten ^£horende_tot_de_groep_jaapjes_groenkr
Voor kruisingsdoeleinden is het gewenst,dat de beschikking wordt verkregen over
een aantal tetraploide familiesvan een ras behorende tot de groep jaapjes groenkragen h.g.
In de zomer van 1956 werd voor dit doel zaad van Eureka met colchicine behandeld
en in de herfst werden een aantal afwijkende typen ingekuild. Zij zijn in 1957 op
een isolatieveld uitveplant en zaad werd geoogst van die bieten, waarin bij.
cytologisch onderzoek geen diploidc cellenwerden aangetroffen.Van iedere nakomelingschap is zaad in de kas uitgezaaid en in de opgroeiende bieten zal cytologisch onderzoek wordenuitgevoerd om de tetraploiden tekunnen afzonderen.
d.Kruisingen van tetra;:;loid suiker- en voederbietenmateriaal^
De waarde van het tetraploide materiaal wordt niet alleen nagegaan door families
op te bouwen, die op proefvelden worden onderzocht op hun opbrengend vermogen,
maar erworden ook kruisingen gemaakt tussen de tetraploide "rassen" om zomogelijk een heterosiseffect op te wekken.Voor dit doel worden de beste families
gebruikt.Voor het verkrijgen van een hoog percentage kruisbestuiving worden de
''rassen"uitgeplant in de stekbieten-verhouding ls4»
In verband met de beschikbare ruimte is het niet mogelijk om alle combinaties in
één jaar te bestuderen.
In 1957 werden de volgende kruisingen'uitgevoerds
SX x SY
VC x VB
VD x VB
VB x SY
VD x VA
Het zaad werd per rij en per familie geoogst en de productie en de kiemkracht
waren goed.Het ligt in de bedoeling om dit materiaal in 1958 op het proefveld
op zijn waarde te onderzoeken.
e.Kruisingen van tetraploide m et_digloide_rassen.
Het beschikbaar komen van tetraploide families schept de mogelijkheid het
heterosiseffect te combineren met Polyploidie door dit tetraploide materiaal te
kruisen met diploide handelsrassen. Waarschijnlijk kunnen de beste resultaten
verkregen worden door zulke kruisingen tussen uiteenlopende typen uit te voeren.
Door het ontbreken van bruikbaar mannelijk steriel materiaal worden de stekbieten
uitgeplant in de verhouding tetraploids diploid = 1*4, waardoor een hoog percentage kruisbestuiving kan worden verwacht.
Het spreekt vanzelf, dat een groot aantal combinaties kanworden gemaakt en
hierin wordt ieder jaar eenkeuze godaan. In 1957 werden de volgende kruisingen
uitgevoerd, waarbij met uitzondering van één geval,het ras VC als moeder
fungeerde.Iedere combinatie is met 2 tetraploide families uitgevoerd:

Kruising

Kruising

VC x F r i s o
VC x K.W.E.
VC x Kuhn P

VC x G r o e n i n g i a
VC x Ovana
SX x K.W.E.

-45Hst gebruikvanvoederbieten alsmoedersheeftvoordelenboven datvansuikerbieten,omdat indeP'sgeen'suikerbietenvoorkomen.
Dewaardevantriploiaan,verkregen doordetetraploide vormentekruisenmet
het diploideuitgangsmateriaal,zalwordennagegaan aandevolgendekruisingen,
diein1957werdenuitgevoerd:
SXxKuhnP
TBxVoedersuikerbiet C.B.

VCxAlpha
VDxBarresStrynp10

Van iederetetraploidevorm zijn2familiesgekruistmet debijpassende diploid
enhet zaadwerd perrijenperfamiliegeoogst,
b.Hetvoorkomenvantriploiden inenkelekruisingen.
Inhoeverrehet percentage triploidenwordtboinvloed doordewijze,waarophet
veldmet tetraploide endiplcide stekbieten is beplant,isin1956nagegaanop
2 isolatieveldjes.Ophet eneveldjewerdenrijenVBbieten afgewisseld door
rijenBarresStryn/10bieten enophet andereveldjewasomde 3rijenVAbieten
eenrijBarres Stryn/10bietengeplant.
Vandetetraploidenwerdhet zaadperplant geoogst enhiervanwerdmateriaal
ophetvelduitgezaaid omhetpercentagekruisbestuivingva.sttestellen.
Hetresultaatvandetelproefwass
Kruising

aantalmoeder- aantal aantalwitte fotriploiden
bieten
gekl, bieten
bieten

VBxBarres Stryn^
VAxBarresStrynjz(

49
47

1084
990

492
3864

68,8
24.0

Hetverschil tussen eenbestuiveromdeandere rijeneenbestuiver omdevierde
rijkomthier zeerduidelijk naarvoren,
g.Eetkruisenvanbostetetragloidefamilies.
Opisolatieveldjeswordenkruisingenuitgevoerd tussentetrs/ploicevormen,waarvoor dobestefamilieswordengebruikt.Hierbijkannietwordennagegaanhoe
groothetheterosiseffeetisgeweest,omdatopdezeisolatieveldjesverschillende
familiesmet elkaarwordengekruist.Teneindehierinmeerinzicht teverkrijgen
wordt gebruik gemaaktvandekruisingskas,
In6voordeafdelingbieten beschikbaargestelde compartimentenvandeisolatiekaswerden in1957op9maart stekbietenuitgcplantvan 6beste familiesmethet
doeldezefamilies instand tehouden.Hot onderzoekheeftbetrekkingopde
volgende familiess
SXfamilie 1023
SYfamilie 1032
VAfamilie IO98

VB familie 1153
VCfamilie 1229
VDfamilie 1263

Debietenwerdenvoordebloei cytologisch onderzocht enerwerdentijdig
vliegeningelatenomdevruchtzetting tebevorderen.De zaadzetting wasgoed
enditv;asookhetgevalmetdekiemkracht.Met deovergebleven stekbietenvan
de 6genoemdefamilieswerden enkele isolatieveldjesaangelegd,waaropde
volgendekruisingen zijnuitgevoerds
VCxSY
SYxVD
VBxSY
VAxVD
Hetgeoogste zaad zalmetdatvandefamiliesin1958ophetproefveldv/orden
uitgezaaid omeenEïogelijkeheterosiswerkingvast testellen.

-46h.Zaadwinning vanï 'svantetraploidev o n
Wordentetraploidevormenmet elkaargebruist;dantreedt eraltijd zelfbestuiving
op.Dit isvooral oenhandicap als suikerbieten alsmoederswordengebruikt.
Zolanggeenbruikbaarmannelijk sterielmateriaal aanwezig is,valthieraanmoeilijkteontkomen»
Voorhetvenr„j;-/m vanbruikbaarmateriaal, dat,door depraktijkwordt aanvaard,
kaneenanderewegworden bewandeld.Naarvorm enkleurwor,;enindeE,'sdegew.enstetypen afgezonderd enindevolgendegeneratieswordthierin geselecteerd.
Ineen laterstadium kan ditmateriaal ookwordengebruikt om eventueelheterosiswerking teverkrijgen doorhet te kruisenmet tetraploide endiploidevormen.
InI956werdmet ditonderzee:.-.:oenbegingemaakt doorte selecteren inuitgegroeide bietenvan eenaantalkruisingen.In1957werdenhiervanisolatieveldjes
aangelegd.
Hetonderzoek heeftbetrekking opdevolgendekruisingen!
VCxVD
VAxVD
VBxVA

SXxVC
3YxVD
3yxVC

SXxVB

Voor debloei zijndebieten cytologisch onderzocht enhet zaadwerdperplant
geoogstvan deexemplaren,waaringeenafwijkingenvoorkwamen.Het ligt indebedoelinghiervan in158materiaal ophet proefveld uit tezaaien»
2.Polyploid bietenproefveld1957«
InI957werd op derivierkleigrond vandeNude eenproefveld van 1ha.aangelegd
metpolyploid suiker-envoederbietenmateriaal.
Defamilies zijnzoveelmogelijk inviervoud gezaaid opveldjesmet 6rijenvan
10bieten.De afstand tussenderijenbedroeg40cm s deafstandvandebieten
inderij 53cm.Langshet pad enaandeachterkant vancleveldjeswas eenrandrij
Groeningiabietengezaaid.Erisgezaaid op2en3april,geeendop14,15 e*i16
mei eneristijdens degroeivanhetgewasdriemaal metmetasystoxgespoten.
Toch tradvooral inhet gedeelte,dat tegenhetvergelingsziekte-proefveld
grensde,eenaanmerkelijkevergeling op.
De standvanhetproefveldwasoverhet geheelgenomengoedmetuitzonderingvan
eenkantstrook,waar destruktuur,tengevolgevan eentevroegevoorjaarsbewerl.ing,slechtwas.Inhetmiddenvan juniwashet proefveld geslotenende
bladontwikkelingwasverder goed.
.firisgeoogstvan11-16oktober?van
iederveldjewerd bepaaldshet aantalbit-Gen,hetversgewicht enhetdrogestofgehaltevandezebietenenbijde suikerbieten tevenshet suikergehalte»
Tijdens deontwikkelingvandebieten isaandacht besteed aande stand,de
schietervorr.1ing,de ziekte-aantasting enbijhet rooienwerd gelet opdevorm.
Debladontwikkeling was inhet algemeengoed|verschillende triploidevormen
vielenopdoor grote bladrijkdom» Het aantalschieterswas inhet algemeenlaag.
De standaard Gr--.-eningia(24veldjes)bracht echterrelatiefveel schietersvoort.
Ditkanvan invloed zijngeweest ophet drogestofgehalte,datbijdit raswerd
gevonden.
a.ïïetonderzoek van deC2of C5bieten.
Inde afgelopen jarenwerdvanverschillende tetraploide familiesinhetC of
C 0 stadium teweinig zaadgeoogstomophetproefveld tewordenuitgezaaid.
Teneindevoldoende zaadvoorhet aanleggenvan eenproefveld teverkrijgen»werden
C. enC„families indekasuitgezaaid endebietenwerdennaderhand ophetveld
uxtgeplant.De zaadoogstwashier zodanigdat in1957"tothet aanleggenvaneen
proefveld konwordenovergegaan.
Hetonderzoek heeft betrekkingops
aantal families

ras

24
18
16
20

SX
SY
VA
VB
VE

33

-47Van de5beste familiesvanieder type isindevolgende tabelhetdrogestofgehalte endedrogestof-opbrengst gegeven, beide alshetgemiddelde vanhet
per veldje gevondene enditisbijdebes,re ingvandeandere resultaten ook
het geval.Eenvolledig overzicht vandevorregen resultaten isbeschikbaar en
inmiddels aandebelanghebbende bietenkwekers verstrekt.
Opbrengstvermogen
Drogestofgehalte

Ras

Drogestofopbrengst

Ras

Drogestofgehalte

Drogestofopbrengst

SX
SX
SX
SX
SX

21.A 1°
22.8 fo
23.2 fo
22.0 fo
23.2 fo
22.5 fo

IO.O4kg
IO.46kg
10.75kg
10.83kg
IO.4Okg
10.51kg

SY
3Y
SY
SY
SY
K.W.E.

21.1 fo
20.2 fo
22.1 fo
21.4 fo
21.2"/o
2 2 . 1 fo

10.97kg
II.46kg
11.10kg
11.38kg
11.01kg
II.42kg

I9.5 fo

11.20kg
II.46kg
II.56kg
11.37kg
11.21kg
10.43kg
lu.09kg
10.26kg
IO.52kg
10.98kg
IO.29kg
10.29kg

VB
VB
VB
VB
VB
voe 1ersuil:erb
CB

18.6 fo
I8.4 fo
19.8 fo
I 7 . 4 fo
18.0 fo

10.84kg
11.68kg
11.54kg
II.05kg
IO.98kg
10.77kg

KuhnP

VA
VA
VA
VA
VA
Friso

VE
VE
VE
VE
VE
Peragis

19.8 fo
20.0 fo
19.8 fo
I::-? fo
20.2 fo

11.7 1°
12.0 fo
12.3 fo
11.7 fo
11.6 fo
11.7 f:

I9.51o
t

Hetblijkt,dathet drogestof-gehaltevanSYgoedmeekankoment.o.v.hetras
K.77.E.enverderkomtVAgoednaarvoren.Inhet algemeenzijnderesultatenniet
zogunstig alsdievandoafgelopen jaren,maarhet ismogelijk,datindit
materiaalwat inteelt isafgetreden.
Ld,dievananderehandelsrassen,
"Voorvergelij'L in£ worden ook decijfersvc
uitgezaaid ophetproefveld, zijnverkregen!
Ras

Drogestofgehalte

Drogestof0porengst

L J . J
/o
Alpha
Eureka
I6.7 fo
Groeningic , 1 6 . 6 fo
Ovana
I5.5 %
Barres
IO.9 fo
S t r y n /1 0
I5.O fo
Korsroe

10.95kg
11.00kg
11.66kg
10.77kg
10.66kg
II.52kg

Suikerogkrengst.
Zoals reeds ismedegedeeld,is vande suikerbieten ookhetsuikergehalte bepaald.
Bij enkele vandebeste families washetresultaat (gemiddelde perveldje):
Ras

Suikergehalte

SX

16.07 fo

sx

16.5c fo

SX
SX
SX

KuhnP

1 6 . 8 8 fo
16.18 fo
I6.9O fo
16.0 fo

Suikeropbrengst
7.I9kg
7.6Okg
7.85 kg
8.16 k g
7.64kg
7.45 kg

Ras

Suikergehalte

SY
SY
SY
SY
SY
K.T/.E,

15.50 fo
I 5 . I 3 fo
16.78 fo

15.55 f
I5.7O fo
15.8 ;o

Suikeropbrengst
8.O7kg
8.I9kg
8.83 kg
8.32 k g
8.19 k g
8.20 k g

-48Dezebeste families ionienvrijgoedvoordedag»
Doorselectie isdeafgelopenjaren eenscheiding gemaakttussendebeste ende
overige families.ïfelkresultaat ditheeftgehad,isin1957ophetproefveldnagegaanbijhet rs,sSX,doorhet zaadvandebeste familiesgemengduit tezaaien
endit isookuitgevoerdmetdatvandeoverigefamilies.
Hetresultaatwas:
Ras

Suikergehalte

Suikeropbrengst

16.7 io
17.3 i-

Bestefamilies
Overigefamilies

7.77 kg
7.29kg

Wat de suikeropbrengst betreftheeftde selectie eengunstige invloeduitgeoefend«
Volledigheidshalvev/ordenvoorvergelijking ook dehandelsrassen opgenomen,die
in1957ophetproefveld zijnonderzocht.
kas

Suikergehalte

Polybeta
HilleshögS
Hilleshög S.P.
HilleshögR
HilleshögK.P.
MariboP
MariboN
Polyrave

Suikeropbrengst

I6.8 i
I6.9ç/0

7.9Ikg
7.45kg

16.9 i

7.60 kg
8.25 kg

I6.O '/o

16.9 %
17.0 %
17.1 io

7.77kg

I6.I fo

8.23kg

6.86 kg

7.66kg

Invloedvan selectie inderichtingvan.beste families^
Vanbelang is,datwordtnagegaan inhoeverre selectie inderichtingvande
beste families resultaatheeft opgeleverd.Daartoewerd in1956,behalvevande
bestefamilies;ook zaadgeoogst vandeoverige families.Hetwasnodig per"ras"
materiaalvan2jaargangenvoordie zaadproductie tebezigen.
In1957weiden zaadmongselsvandebeste endooverige familiesvande"rassen"
VA,VB,VC enSXophet proefvelduitgezaaid.
Hetresulta-atisopgenomenindevolgendetabel:
Overige families

Beste families
Ras
VA
VA
VB
VB
VC
VC
SX

Proefveldjaar

Drogestofgehalte

Drogestofopbrengst

Drogestofgehalte

1955
I956
1955
1956
1955
I956
I956

20.2'fo

10.94kg
11.14kg
I.I.24kg
10.82kg
11.38kg
11.13kg
10.58kg

20.0 °/o

19.2i'o
19.1 fo

19.0 i
15.5 i
I5.6 %

22.8 i

Dewinst ingehalte isgering,maar
stofopbrengst perveldje gestegen.

20.4 %
19.4 i
I9.8 fo

15.2 io

15.5 i°
23.2 io

Drogestofopbrengst
10.75kg
11.06kg
IO.3Okg
10.20kg
11.07kg
11.08kg
10.02kg

in enkele gevallen isdegemiddeldedroge-

b.Tetraglcidevormen.
Ophetproefveldwerd ook zaaduitgezaaidvan enkeletetraploidevormenomna
tegaanof ereventueelheterosiseffect'isopgetreden.
Kortheidshalve zullenalleendegemiddelde drogestof-opbrengstenperveldje
van iederefamiliewordenopgenomen.

-49Ogbrengendvermogen.
Kruising

Zaadgeoogstop

SX
VC
SY
VC
SY
VD
V3
VA
VC
VD

SXxTC
SYxVC
SYxVD
VBxVA
VCxVD

drogesto f-opbrengs t
10.04kg
IO.7Okg
IO.69kg
11.22kg
10.49kg
10.13kg
11.38kg
11.12kg
10.82kg
IO.15kg

10.36kg
10.62kg
IO.72k 0
II.32kg
10.63kg
10.20kg
11.55kg
10.77kg
II.07kg
IO.29kg

10.75kg
II.32kg
IO.3Okg
10.08kg
II.90kg
10.51kg
II.42kg

10.86kg

II.27kg

11.78kg
11.25kg

Dedrogestof-opbrengstvandebeste families (zaadgemengd)bedroeg

Ras

Proefveld jaar

SY
VA
VA
VB
VB
VC
VC

drogestof-opbrengst

1956
1955
I956
1955
1956
1955
1956

10.44kg
10.94kg
11.11kg
11.24kg
10.82kg
11.38kg
11.13kg

Hetblijktsdatverschillende families goedvoorde dag zijngekomen.
Percentagekruisbestuiving^
Vanbelang is,dathogepercentageskruisbestuivingwordenverkregenvoorhet
hereiken vaneenzogrootmogelijkheterosiseffeet (aanplantverhouding 1:4)•
Dit isnagegaan aanhet percentage gekleurdebietenmetVD alsvader-"ras".
Hetresultaatwass
Kruising

SYxVD
reciprook
VDxSY
VCxVD
reciprook
VDxVC

oranje
bieten

Aantal
rode
bieten

I7O

433

55

92.7 fo

562
539

125
56

96

18.2 f>
87.6 fo

390

31

Aant„il

Aantal
witte
bieten

Aantal
gele
bieten

224

fo Kruisbestuiving

39.0 fo

Hetpercentage kruisbestuiving isdushoog -waaruitvolgt,dat dewijzevanaanplantgoedvoldoet.
c.Opbrengstbep_alingvanmateriaaljwaarineenhoogpercentage triploiden
voorkomt.
Inhet afgelopen jaarwerd ophet proefveld zaaduitgezaaidveneenaantal
kruisingenvan de beste tetraploidevormenmotdiploidehandelsrassen omeen
eventueelheterosiseffeetvast te stellen.Allereerst zalietswordenmedegedeeld
overdekleur veen.debieten inkruisingenmetgekleurdevoederbieten (stekbieten
aanplant Is4).
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Aantalrode
ofrose
bieten

SYxB.S.*)
reciprook
B.S.*)xSY
SYxPeragis
reciprook
PeragisxS^
VAxPeragis
reciprook
PeragisxVi
VDxKuhnP
reciprook
KuhnPxVD
VDxK.W.E.
reciprook
K.W.E.xVD

Aantal
oranje
bieten

186

184

63

109

Aantal
witte
bieten

foKruisbestuiving

26

93.4 f

21

90.1 f

75

100 fo
87.6 fo

36.6 %

200
alle

599
alle
175

8

54
135

79

229

2

*)B.S.=BarresStryn/

100
f
(78.8 fo)

47

18.0 fo
(63.1,/")

194

100

fo

10

Indekruisingenmet SYenVA zijndepercentageskruisbestuivinghoog.Ditis
moeilijk nategaanbijdekruisingenmetVD,omdat eenaantaloranjebieten
kruisingsproduktenkan.zijn.Het optredenvanrode en/ofrosebietenkanhet
gevolg zijnvandewer:ingvandegrondfactorG,waarvanindeliteratuurmelding
wordtgemaal;
t. (in ...ruisingenmetBarresStryn^10ofVDbieten).
Indevolgende tabel isde gemiddelde drogestof-opbrengst per tetraploide
familie opgenomen,waarvan zaad isgeoogst.Voorvergelijking isook deopbrengst vanhotmateriaal,geoogst opdehandelsrassenvarmeld,Inde laatste
kolommen zijndeoudeirassenopgenomen.

VAx

Priso

SYx

Ovana

SYx

Alpha

SYx

B.S.*)

SYx

Peragis

SYx

Friso

VAx

B.S.*)

VAx

Peragis

VBx

Ovana

VBx

B.S.*)

VCx

VA
11.05kg
Friso 10,67"
SY
11.66"12.11kg
Ovana 10.94"
SY
11.60»
Alpha 11.64"
SY
11.20"11.37"
B.S.*)11.44"
SY
II.46"
Peragisll.39"
SY
12.08" 11.10"
Friso 11.22"
VA
IO.69" 11.05"
B.S. IO.5O"
VA
II.5O"12.64"12.1814
PeragislO.79"
VB
12.71"
Ovana 11.18"
VB
12.96"11.28"
B.S.*)11.02"
vc
11.94" 11.98"
Eureka11.48"
VD
10.93" 11.37" 11.48'
KuhnP10.55"
VD
12.20"
K.W.E.IO.36"

Eureka

VDx

KuhnP

VDx

K.W.E.

drog estof-opbrengst
best efamilies

Drogestof-opbrengst
bietengeoogstop

Kruising

1

*)B.S.=Barres Stryjij/10

—

VA
SY
SY
SY
SY
SY
VA
gVA
VB
VB

hands

ll.llkglO.94kg
Friso
10.44"
Ovana
10.44"
Alpha
10.44"
B.S.*)
10.44"
Paragis
10.44"
Friso
11.11"IO.94»
B.S.*)
11.11"10.94»
Peragis
10.82» II.24»
Ovana
10.82» 11.24»

slsras
10.43kg
10.77"
10.95"
10.66»
10.29"
10.43"
10.66»
10.29»
10.77"
10.66"

VC

11.38" 11.13"

VD

10.39"

VD

10.39"

Eureka

11.00"

KuhnP

10.51"

K.W.E.

11.42»

-51ïïetblijkt dat ineenaantalgevalleneenaanzienlijk heterosiseffect isopgetreden.Het isgewenst,dathet onderzoekwordtvoortgezet,waarbijhet gebruik
vanmannelijk sterielmateriaalaanbevelingverdient om eenvolledigekruisbestuivingteverkrijgen.
Het percentage kruisbestuiving isvanzelfsprekendbijdediploide handelsrassen
veel lagerdanbijdetetraploidevormen.Metuitzonderingvandetweesuikerbietenrassen is ereenduidelijkheterosiseffectopgetreden.
Drogestof-gewichtTantrigloiden.
Eniginzicht inhet opbrengendvermogenv
van eenaantalkruisingenvan ongekleurde
bieten tewegen entebemonsteren.
Dedrogestof-opbrengstperbiet isopgeno
lijkingdepuderrassen;
Bestefamilies
Kruising
VD
gem.gew. 0.18kg
VC
gem.gew. 0.20 kg
VD
gem.gew. 0.18 kg
SY
gem.gew, 0.20 kg
VB
gem.gew. 0.20kg
gem.gew.0.19 kg
VA
B.S.*) gem.gew.0.19 kg
KuhnP
gem.gew.0.19 kg

VDxSY
VC x VD
VDxVC
SYxB.S.*
VBxB.S.-*.
VAxB.S.*
B.S.*)xVA
KuhnPxVD

m detriploiciebietenisverkregen door
met gekleurde bieten degekleurde
nenm cU

volgendetabelmet alsvergeGemicTdeTdgev/icTït

oranje
wit
oranje
wit
wit
wit
oranje
wit

0.17 kg
0.16 kg
0.16 kg
0.15 kg
0.17 kg
0.17 kg
0.18 kg
0.17 kg

rood
gekl.
geel
gekl,
gekl.
gekl.
rood
gekl.

0.20kg
0.22kg
0.22kg
0.27kg
0.24kg
0.25kg
0.24kg
0.22kg

*)B.S.= Barres Stryn/10
Het gemiddelde drooggewichtvande triploiden
vandediploiden endetetraploiden.

dus aanzienlijk hoger zijndan

3.Stekbieten.
Tenbehoevevanhetveredelingsworkwerd in1957 zaaduitgezaaid voorhetmaken
Tr, deregelwordt ditzaadindeloopvan apriluitgezaaidom
voorstekbietei
volgroeidebietentekunnen rooien,diehetvolgens jaar eenflinkehoeveelheid
zaadkunnengeven.Dietetraploidebietenwerden indeherfstvan1957ingekuild,diewatbladtype betreft,detetraploidevormhetmeestbenaderden.
Ingekuildwerden:
a.5stekbietenvsx.doophet proefveld onderzochte tetraploidefamilies,
waarvandebeste zullenworden gebrui-itvoor zaadproductie,
b. stekbietenvan'bestefamiliesvande"rassen"SY,VA,VB.VC enVD,waarmede in
1958grotere isolatievelden wordenaangelegd tenbehoevevanhetherhalenvan
enkelekruisingen,die goedhebbenvoldaan,
c.naarvorm en/ofkleurgeselecteerde ste.bietenvanenkelekruisingen,diein
deafgelopen jarengoedhebbenvoldaan,
d.materiaalvanenkeletctraploidx diploidkruisingenomdezaadzettingvan
triploiden tebestuderen,
e.stekbietenvanverschillende handelsrassen, dievoor allerleidoeleinden,
waaronderhetraakenvanpaarsgewijzekruisingen,kunnenwordengebruikt.
4»Afgifte_vankweekmateriaal.
Inhetvoorjaarvan1957werden de erkende suiker-envoederbietenkwekers inde
gelegenheid gesteld omteontvangen;
C_ enC_.familie
a.zaadvantetraplai
2
t>
wordenonderzocht«
Het onderzee!:heeft betrekkingop
24familiesvanSX,20familiesvanVB,
18familiesvanSY,53familiesvanVE,
l6familiesvanVA.

die in1957 °Pbetproefveld zouden

-52b. zaadvan tetraploide C enC families,datwegens detegeringehoeveelheid
in1957niet ophet proefveld konwordenuitgezaaid.
Materiaalwasbeschikbaarvans
7 familiesvan SX,12familiesvanVC,
I familievanSY,10familiesvanVB,
6 familiesvanVA,4familiesvanVE
3familiesvanVB,
c.Zaadvandebeste tetraploide families.In1955werd opgrond vandeproefveldresultaten eenaantaltetraploide familiesuitgezocht,waarvanin1956
zaadwerd geoogst n.1.vans
8 familiesvanSX,8familiesvanVB,
5 familiesvan SY,6familiesvanVG,
10familiesvanVA,14familiesvanVE»
d.Als c,maarvandeoverigefamilies.
Opgrondvandemogelijkheid vanverdere stabilisatiewerd ook zaadbeschikbaargesteldvandeoverigefamiliesn.1.van:
26familiesvanSX,27familiesvanVC,
8 familiesvanSY,25familiesvanVB,
43familiesvanVA,55familiesvanVE,
51familiesvanVB«
e» C,enC„materiaalvan enkele voederbietenrassen.
f.Vandefamilies,diein1956ophet proefveld hetbestenaarvorenkwamen,
werden 10à15 stekbieteninhetvoorjaarvan1957beschikbaargesteld.
Deafgiftehadbetrekkingop:
IIfamiliesvanSX,11familiesvanVB,
8familiesvanSY,8familiesvanVC,
8 familiesvanVA,8familiesvanVB.
5.Diversen.
Inhetafgelopen jaarwerden adviezenverstrekt aanenkelekweekbedrijvenover
het gebruikvan polyploid bietenmateriaal.Vorderwerdmetbinnen-enbuitenlandsekwekershotbietenproefveld bezocht enerwerdvangedachten gewisseld
oververedelingsproblemen.
Voor de sectievoederbietenwerden tweemaandelijks referatengemaaktvande
voornaamste literatuur,die opdebibliotheek I.V.P./S.V.P.werd ontvangen ener
werdenookweergeregeldreferatengemaaktvoorLandbouwdocumentatieenzaadbelangenoververdelingsvraagstukken.
OpIIaprilI957werd eenvoordracht gehoudenvoordeStudiekringvoorEcologie
enPenologie overs Koude-vernalisatiebijbieten.
Gepubliceerdwerdins
Euphytica 6(1957)s193-197!The creationoftotraploid beetsV Cytological
investigations onC~beets,
Netherlands JournalofAgr.Science 5(1957):86-I03s
Lacreation debetteravespolyploides,
Landbouwkundig Tijdschrift 69 (1957):44-52s
Polyploide suiker-envoederbieten
Genen enPhaenen2 (1957)s30-.31:
Tetraploidiebijbieten.

-55Verslag over1957
door
ir.G.Cleij
Projecten98,99,120,121,ljO enIJl
Vergelingszie;-;tebieten.
Algemeen.
Deoppervlak,eproefveldenwas in1957weer ietsgroterdanin1956enookhet
aantalisolatieveldjeswas gestegen,waardoorhetonderhoudswerkwat coenam.Het
goedeweermaaktehet echtermogelijk allewerkzaamhedenoptijdklaar tekrijgen.
Vooraldeoogstvan debietenproefvelden verliepvlotdaar juistgeprofiteerd is
vandepaarwekenmetgoodweerinoktober.
Kruisingen inkasjes,
Indeverplaatsbarekruisingskasjeswerden eenaantalkruisingenverricht tussen
bietenvan reeds enigszins tolerante suikerbietenstammen,terwijltevens eengedeeltevandezebieten aanzelfbestuivingwerd onderworpen.Hetverkregen zaad zal
in1958getoetst wordenoptolerantie tegendevergeliïgsziekte.Hetzelfde isgebeurdmetbietenvanhetvoederbietenras Bug enhet suikerbietenras ZwaanesseIII.
Hier isgetracht devrijgoede tolerantievan Bugteverenigenmetdegoede
bladontwikkeling vanZwaanesse III enzodoende tekomentot eenvoederbietmet
betere landbouwkundigewaardedanBug.
Hetmerendeelvandekasjes isgebruiktvoorkruisingen tussentetraploide suikerenvoederbieten enerzijds enBetaintermedia anderzijds.Dezelaatstevertoont
practischgeensymptomenvandevergelingsziekte enhetvirus is erlangsserologischewegookniet inaantetonen.Evenals inandere jarenwerd behoorlijk veel
zaadopdeBetaintermediaplantengeoogst ennu zaldienenteworden afgewachtof
ditwerkelijkkruisingszaad isofdat eralleenzelfbestuiving isopgetreden.Dit
laatstegebeurt n.1. zeergemakkelijk bijBetaintermedia.Ook opdetetraploide
bietenisenigzaad geoogstwaarvannunogniet bekend isofdit alofniet door
zelfbestuivingtot stand isgekomen.
Devegetatieve ontwikkeling vandeplanten isuitstekend indekasjes,maarde
zaadzetting isoverhet algemeen slecht.Gedurende debloeitijd iseronvoldoende
ventilatie enloopt detemperatuur opzonnigedagen tehoog op.Srwordtdanook
meestalteweinig zaad endannogvan eenslechtekiemkracht,verkregenvooreen
opbrengstproefveld.
Indegrotekruisingskas zijnooknog eenaantalkruisingenuitgevoerd tussen
tetraploide suiker-envoederbieten enBetaintermedia.Hiervan isook enigzaad
geoogst waarvanmomenteelnogniet bekend isofhet alofniet zelfbestovenzaad
is.
Paarsgewijzekruisingen.
Voorhet combinerenvan eigenschappen is.opruime schaalgebruik gemaaktvan
paarsgewijzekruisingen die ruimtelijk geisoleerd stondeningraanpercelen ofin
particuliere tuintjes.Intotaal zijn118parenuitgepoot,verdeeld over
~$0
isolatieadressen.Vande236uitgepote bietenisvan 213zaadgeoogst.
Manlijkesteriliteit.
Vandein1956gemaaktekruisingen opmanlijk sterielevoedersuikerbieten ishet
zaad inkistjesmet gronduitgezaaid endehieruit ontstane planten,na,verspenen
ophumeuze zandgronduitgeplant.Het zelfbestovenzaadvan degebruiktevaderplanten isopdezelfdemanierbehandeld.Aandeinenkelekruisingen optredende
schieterskongeconstateerd wordendat dedaargebruiktevaderplantenniettot
het zgn."0"typebehoorden daardeze schieters stuifmeelinhunbloempjes
vertoonden»
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"voederbietwasvoldoende zaad aanwezigvoorhet opbrengstproefveld.Dekruising
wasvoor 100 fogeslaagd envertoondenaast eenzeergoededrogestofopbrengst een
matige tolerantie tegendevergelingsziekte.
Inoktober zijn23nummersvan dezekruisingengerooidmet intotaal 309bieten.
Eveneens zijnvan7vaderplanten 251bietengerooid.
Instandhoudingvanhet tolerantemateriaal.
Dezeinstandhoudinghadplaats op44ruimtelijkgeisoleerdeveldjes indewijde
omgevingvanWageningen.Tussen enkeleingetee.de nummers zijntevensproefkruisingengemaakt.Deontwikkeling vandebietenwasoverhet algemeen zeergoed.
Bijdeoogst isuit elkepartij eenaantalplanten apart gehoudenalsfamiliehoofden.De zaadopbrengst isgemiddeld goed endekiemkracht isookuitstekend.
Intotaal zijner31partijen,12proefkruisingenon529familiehoofdengeoogst.
Infectieproefvelden.
Evenals in1956werden 2proefvelden aangelegdwaaropdeoogstdepressiewerd
vastgesteld veroorzaakt doordevergelingsziekte.
Het proefveld JOZEFoprivierklei indeÎJudewerd gebruiktvoor diezaadnummers,
waarvanvoldoendekiemkrachtig zaad aanwezigwas,terwijlhier tevens enkele
rassenvanvoeder-ensuikerbieten onderzochtwerden.Daar erslechts ongeveer
1ha.land beschikbaarwas enertoch zoveelmogelijkmateriaalonderzochtmoest
worden,was degroottevandeveldjeswelwatkleinn.1.6x 13bietenmet een
regelafstand van40cmeneenafstand inderegelvan 331/3cm.Gerooidwerden
uiteindelijk 6x11bieten.Geziendegroteverschillen inoogstdepressiewerden
dezekleineveldjes toelaatbaargeacht.Degeïnfecteerdebanenmetveldjeswaren
gescheidenvandenietgeïnfecteerdedoor3regelshaver,terwijlhetgehele
proefveld eveneensmet 3regels haveromgevenwas.Dezehaverbeschermt hetproefveld tegennatuurlijke infectie enbemoeilijkt tevensdeverplaatsingvanluizen.
Opdit proefveld lageengedeeltevan denummers afkomstiguithet I.R.S.materiaal enwelvan deafstammingenK.W.E.,ïïilleshög,Friso,U.S.226enNemeth.
Tevens zijnhieruitgezaaid de eerstegeneratievan deeigen selectievande
rassenNeo,NemovaenBuffalo.Ook eengedeeltevan deF2vandekruisingvan
toleranteK.W.E.-stammenmetPeragis enEurekaisopditproefveld opgenomen."Van
allestammen zijntevens reservebietengezaaid omeventueelweer als zaadplanten
diensttekunnen doen«Intotaallagener648opbrengstveldjesopditproefveld,
verdeeld over2Abanen.Het proefveld isgezaaidop2aprilondergunstigeomstandigheden.De opkomstwasgoed ondankshetgebruikvanzaadmet somsslechtekiemkracht.Op15516 en17mei zijndebietengedundwaarnaop22meimetmeta-systox
isverneveld tegendebietenvlieg.Deinfectiemet ziekebladluizenhadplaats
op12en13juni,waarnadeluizenop14juniwederom gedoodwerden doorvernevelingmetmeta-systox,welke laatste behandelingherhaaldwerd op27juni,11juli
en23juli.
Hetwarme zonnigeweerbespoedigde het doorkomenvan desymptomen zodatdezebinnen14dagenduidelijk te zienwaren.Onstree shalf juliwashetproefveld op
zijnmooist envertoonde zeerdemonstratief deafwisseling inkleurvande alof
nietgeïnfecteerdebanen.Degrote luizenvluchtenveroorzaakten echteropdeduur
veelnatuurlijke infectie indenietkunstmatig besmettebanen,zodatdezeaan
het eindvan dezomereveneensvoor100 fogeïnfecteerdwaren.Erbleef echter
steeds eenduidelijkverschil tussendeniet enwelkunstmatiggeïnfecteerde
banen.
De stammenvanU.S.226 enNemethvertoonden sterkevergelingssymptomenengaven
ookveel schieters.OokdeNemova-stammenwaren slecht.DeafstammingenvanFriso
enHilleshögv/arenmiddelmatigmet enkeleuitschieters zowelnaarbovenalsnaar
beneden.IndeafstammingK.W,E. zatensoms stammendievooralinhetbegin
weinig symptomen te ziengaven.Verschillende proefkruisingentoonden duidelijk
heterosiswerking inhunblad,hoewel ersomsverschilwasinde reciproke
kruisingen.De stammenvanBuffalo lekenookbeterdanhethandelszaad.De stammen
vanNeo staken echterbovenallesuit enéénstamgafpas eind augustus enige
geelkleuring tezien«
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derassenPera.gisenEurekavertoondenoverhet algemeenveelvergelingsverschijnselen.Enkelenummerswarenwatbetermaarhetmateriaalwastekleinom ereen
bepaalde conclusie omtrent deverervingvan.devergelingsziekteuittetrekken.
Degebruikte rassenvoor controle envergelijkingvertoonden alle sterkevergelingssymptomen.Het proefveld isgedurende dezomerenkelemalen gewaardeerd
waarbijde laatstekeerook aande"gezonde"'baneneencijfervoor devergelingsziektewerdgegeven»
Het proefveld isgerooidvan2tot enmet 10oktoberbijgoedweer.Vandevoederbietenwerdhetgewicht enhetdrogestofgehalte bepaald enbijdesuikerbietentevenshet suikergehalte.De resultatenworden straksbesprokentesamen
met dievanhet proefveld'JansenintabelI.
Het proefveld JAHSEÏflagophumeuzezandgrond aandeBornse steeg enbestonduit
dienummerswaarweinig zaadvanslechtekiemkracht aanwezigwas.Deplanten zijn
daartoenaverspenen inkleine stekpotjesopgekweekt enlaterophetvelduitgeplant.Erisvan27t/m 30maart gezaaid inkistjesmet grond,verspeend 10t/m
17aprilengepoot op8en9mei.Er zijn+270CDpotjesgebruikt enhet proefveld
bestonduit 48-4opbrongstveldjesverdeeld over4banen'waarvantwee geïnfecteerd
werdenentweeniet.Develdjesbestonden hier slechtsuit4rijenvanIJbieten
waarvan ernahetverwijderenvandekantregels 4x 11bietengerooid zijn.Door
het potenkrijgtmen zeerweinigmisplaatsen endestand isook zeerregelmatig
zodathetverantwoord isdezekleine aantallenbieten tegebruikentemeerdaarde
teverwachtenverschillen inopbrengstdepressiesvrijgroot zijn.Debehandeling
vanhetproefveld isverder gelijk alsbijhet proefveldJozef.
Van54zaadnummerswaren teweinig plantenvoor oenopbrengstproefveld endeze
zijnapart opeeninfectiestrookuitgeplant enzijnalleenophunsymptomenbeoordeeld.Deze planten zijnevenals dereservebietenvanhetopbrengstproefveld
nietverspeend instekpotjesmaar in20cm langeplasticzakjes (0+.3cm)
gevuldmet potgrond ofvermiculite.Doordegrote lengtevando zak.jesblijftde
penwortelvandebietrechter enisdovormbijhet rooienbeter.Bijhet poten
worden inde zakjesmet eenmes enigeoverlangse snedengemaaktvoor eenbetere
aansluitingmetdeomgevende grondwaardoor dewatervooraiening ookbeterwordt
endehaarwortels ookkunnenuitgroeien.Intotaal zijnongeveer 10.000plastic
zakjesgebruikt.Plasticheefthetbezwaar dathetnietverteert indegrond maar
eristotnutoenoggeenbetermateriaal gevondendatgedurende deperiode tussen
verspenen enuitpoten intact blijft endan laterindegrondverteert.Deontwikkeling invermiculitewas aanvankelijk slechter daningrond maareenweekof
viernahetpotenwashetverschilverdwenen.Bijhetrooienblijkenechterde
bieteninvermiculitekleiner tezijndandieinpotgrond.Achterafbleekhet
gebruiktevermiculite eenpHvan9"tehebbengehad zodat datmisschiendeoorzaakvande slechtere ontwikkelingkanzijngeweest.Deproef zalin1958herhaaldwordenmetvermiculite vanpH6,wanthetvoordeelvanvermiculite isdat
het licht isen.steriel,terwijldeprijsongeveermetgestoomdepotgrond
overeenkomt.
De symptomenvandevergelingsziektewaren ophet proefveld Jansen ietsminder
sterk danophet proefveld Jozefwatvermoedelijk komt doorde zwareloofontwikkeling ophet gepoteproefveld.Ookhierblonkenwederom deNeo-stammenuit,
evenals enkelekruisingen tussenNeo enBuffalomet suikerbiet.EennummerBeta
maritima,afkomstiguit Ierland,vertoonde zeerweinig symptomenmaaralle
plantengingen schieten.Deuit Joego Slaviëontvangen4rassen suikerbieten
vertoondenpractischdezelfde symptomen als.K.W.E.
Het proefveld isop 30september en1oktober gerooid.Debietenhebbendoorhet
verblijf inkleine stekpotjes eenzeerslechtevorm.Alleendevoederbieten die
verbovendegrond groeien zoalsBarresgevenbietenmet eengoedmodel.Ondanks
de slechtevormwas deopbrengst hoog.Zobrachtende9gezondeK.W.E.standaardveldjesomgerekend perha.6l.5tonopmet eensuikergehaltevan 15*4 f0* Voorde
standaarclHilleshögbedroegen deze cijfers resp.57*6tonen15*9 %»Ophet
proefveld Jozefwarendeze cijfersvoorK.W.E.55«3"tonmet 16.0 °/o envoor
Hilleshög 51.9tonmet 16.7 fo.

-56depressiesveroorzaakt doorde kunstm.

Intabel 1wordt eenoverzicht gegevenvan
vergelingsziekteinfectie.
Tabel1.

Rasof stammen

Rasof stammen

Herh.

depr.
dr.st.
opbr.

depr.
suiker
opbr.

K.W.E,-Jansen
K.W.E.-Jozef
aangehouden stammen
K.W.E.
Hilleshög-Jansen
Hilleshög-Jozef
aangehouden stammen
Hilleshög
Nemee
aangehouden stammen
Nemee
Nemos
Polyrave
LangeRode

9
17

43.2 io

46.2 °/o Neo-Jansen

47.3i°

49.5 i

Neo-Jozef

46
6
6

25.2 io
40.7 i
45.8 io

25.9•#
41.8 #
47.7 #

20
3

25-9 i° 26.6/o
41.5 $> 45.3Io

3
3
3

24-7 $>• 27.O/o

2

46.I/o

aangehouden stammenNeo
Friso-Jansen
Friso-Jozef
aangehouden stammen
Friso
Buffalo
aangehouden stammen
Buffalo
Mommersteeg'sBarres
Hinderupgaard XI
Record

46.9 i
52.2 56

50.8 i
53.4 #

VanderassenK.W.E.,Hilleshög,Friso onNeo zijndedepressiesvandeafzonderlijkeproefvelden gegeven.Er iseenaanwijzing datdedepressies opJozefiets
groter zijndanopJansenmaarhetverschil istochniet zogroot datwede
resultatenvanbeideproefveldennietkunnen samenvatten.Degevonden cijfers
komenwelovereenmetwat indevoorgaande jarengevonden is.Duidelijk blijkt
ookweerdebetere tolerantievanhet rasNeo endedaaruit door éénjaarmassaselectieverkregen stammen.DeFriso-stammenhebbenvaakwol eenlage depressie
maarookde absolute opbrengst ismeestal laag.De aangehouden stammenvan
Buffalohebbenwelniet zo'nveel lageredepressie dande standaardmaarhet
symptomenbeeldwasveelgunstiger.Doorverdere doelbewuste selectiemoetgetrachtvrordendedepressie teverlagenmethetbehoudvandeeigenschap omweinig
symptomentegeven»
Debeste stammenbijdesuikerbietenwordenoverhet algemeenverkregenuitde
paarsgewijzekruisingen,vooral tussennietverwante stammen.Niet alleenwaren
meestal desterke intoeltdepressiesverdwenenmaarookdetolerantie tegende
vergelingsziektewasbeterdanbijhet ingeteeldemateriaal.Somswaren erook
hierduidelijkeverschillentussendereciprokekruisingen.
Erwasniet altijd eenduidelijke correlatie tussen de symptomen endedepressie.
Stammenmetveel symptomengevenook altijd eengrote depressie.Er zijnechter
stammen die zeerlanggroenblijven endie toch eenflinke opbrengstdaling geven.
Het polyploide suikerbietenrasPolyravegafook eengroteopbrengstdepressie,en
bevestigde dereedshetvorige jaaruitgesprokenmening,datde polyploide
rassenminstens evengevoelig zijnvoordevergelingsziekte als dediploide.
Eind oktober zijnvandebeste proefveldnummers dereservebietengerooid eningekuild.Van33suikerbietenstammenzijnintotaal 1213bieten afgegeven aan3
Nederlandse suikerbietenkweekbedrijven.
Mechanische infectie.
Het gebruikvanbladluizenbijdeinfectie isaltijd lastigvooraldaarmende
verplaatsing ophetveld niet indehand heeft.Ookbrengthet gebruikvanluizen
bezwarenmet zichmeebijinfectie-proefvelden inluisvrije gebieden daarmen
ondanks zorgvuldig spuiten ernooit zekervan isdat ergeen luizennaarde
omgeving ontsnappen enzogezonde practijkpercelen indeomgevingbesmetten.
Indeliteratuurwordtvermeld datmengezondebietenplanten ziekkanmaken
door inwrijvingmet sapvan ziekeplanten»

herh.

4
7

depr,
dr.st
opbr.

33.6$
33.2#

10
5
4

21.1/o

15
2

19.8 f
35.4 *

4
2
4
2

32.8fc

36.4 i
38.9#

50.1 f
41.9 f'
46.1 %

-57De te"behandelenplantenmoeten echtereerst enigedageninhet donkergestaan
hebbenendan slaagtnogmaar eenkleinpercentage vandeproeven.Ooktreedtde
ziektemeestalniet systemisch opmaargeeft alleen aanleiding tot plaatselijke
reacties ophetblad.
Hetvirus schijnt buitendeplant spoedigonwerkzaam teworden.Nukrijgtmen
somsbijdesérologieookgeenreactie ennatoevoegingvan eenreducerende stof
alscysteinewel.Indezerichting isverder gezocht dooraanhet perssap een
reducerende stofinverschillende concentraties toetevoegen.Ook zijntoevoegingenvan saccharose gebruikt daarbekend isdatbesproeienvanziekeplanten
met suikeroplossingende symptomen sterkermaakt.
Indeziektekas zijnop15juliseriesvan4evenoudebietenplanten ingewreven
metperssapvanvergelingsziek bladwaaraantoegevoegdwas eenoplossingvanresp.
saccharose,cysteineHCl,natriumthiosulfaat,oxaalzuur,ferro-oxalaat enstannochloride indo concentratiesvan1$,0.2$,0.1$ en0.05$. 2series zijn
alleenmet sapingewreventerwijl 1serieonbehandeld bleef.Hetinwrijvengeschieddemet behulpvaneenwatje enwat carborundumpoederop4bladerenvan elke
plant.Hetovertolligeperssapwerdkort daarnadoorzwaargieten weggespoeld.
Debietengroeidenvoorspoedig door enenigetijdvertoonden sommigeplanteneen
enkelgeelblad datechterniet stugaanvoelde.Deplantenbehandeldmetoxaalzuur,ferrooxalaat enstannochloride vertoonden bijnaallemaal éénofmeergele
bladeren.Op24en25september zijnalleplanten serologisch onderzocht zonder
dat éénplantreageerde.Demechanische overbrengingvanhetvirus isopdeze
wijzedusnietgelukt«
Opkweekvanbladluizen.
Gedurende dewinterisdeluizenpopulatieopbieten enstoppelknollen instand
gehouden.Vanmidden april afisdevermeerdering begonnen in6cellenvande
kruisingskas.3cellenbevatten inde ziektekasinpottenopgekweektegezonde
bietenplantenterwijl2cellen eindmaartmet zaad zijningezaaid.Opdeze planten
zijnlaterzieke bladluizengebrachtvoorverderevermeerdering tenbehoevevan
deinfectievan deproefvelden.DoorhetI.R.S.werd de sterktevanhetvirus
gecontroleerd engoedbevonden.
•^evermeerderingvandeluizenverliepbuitengewoongoed enreeds op12enIJ
juniwerdendeproefvelden geïnfecteerdvolgensdebladstukjes-methode.Het restantvande luizenwerd afgegevenaantweekweekbedrijvenwaardeluizenteelt
mindergoed geslaagdwas.3cellenmet deafgesnedenplantenwerden intactgehouden enhetrestant luizen ontwikkelde zichverderuitstekend opdeweeruitgroeiende planten.Er zijnnog enigemalenkleinerehoeveelheden luizenaanderden
afgegeven»
Serologie.
291proefveldnummers zijnserologisch onderzocht ophungehalte aanvirus.Het
gebruikte antiserum iswelwillend verstrekt doorhet LaboratoriumvoorBloembollenonderzoek teLisse.
Vandeproefveldnummerswerdhet zieke en"gezonde"veldjebeideonderzocht door
erverzamel bladmonfitersvantenemen endeze ineenelectrische vruchtenpers
uit tepersen.Doordenatuurlijke infectiereageerdendemeeste "gezonde"veldjes
ookpositief,hoewelminder sterk dande zieke.Ook dienummers dieweinig
symptomenvertoonden reageerdenvaak sterk positief.Hetverkregen cijfermateriaalisnognietvolledigverwerktmaartotnutoe is ernoggeenduidelijkverT
band gevondentussenvirusgehalte, symptomen enopbrengstdepressie.
Alle onderzochte Betaintermediaplantenreageerdennegatiefhoewel zeaaneen
zwarebesmettingvanhetvirusreeds injeugdstadiumwarenonderworpen.HetnummerBetamaritimauit Ierland reageerde zwakterwijldenummersuitEngeland
juist zeer sterk reageerden.

Verslagover1957
door
G.J. Speckmarm
CytologischOnderzoek.
Hetonderzoek betrof dit jaardegewassengrassen,raapzaad,voeder-ensuikerbieten enklaver.
Advieswerdverstrekt inzake colohicinebehandeling vanklaver,stambonenen
grassen,terwijlook aanverschillendekweekbedrijven zaadwerd gegevenbetreffendecolohicinebehandeling endetechniekvanhetmicroscopisch onderzoek.
Project 38
I.Grassen.
a.InI956werd doordeafdeling grassen zaadvanWesterwolds raaigras selecties
behandeld met colchicine.Toendeplantjesuit ditbehandelde zaad zichvoldoende
haddenontwikkeld,werden zevoor zaadwinning ophetvelduitgeplant.Geziende
gunstige resultatendievroegerverkregenwerdenmethetbepalenvandestuifmeelkorrelgroottealscriterium bijhetvaststellenvanPolyploidiewerd getracht
aanditmateriaal doorstuifmeelmetingen eenvoorselectieuit tevoeren (jaarverslagI956IIonderl)„
Tenslotte.werdvaji206planten zaad geoogst.Vanelkvandeze plantenwerden
5 zadenopvochtig filtreerpapier tekiemengelegdvoor cytologisch onderzoek.
Dekiemworteltjeswerden gefixeerd inalcohol-ijsazijn (3sl)engekleurdmet
orceine.
Vande206onderzochte nummersbevatten56tetraploiden,66nummersbevatten
slechts diploiden enin84nummerswerden zoweltetraploiden als diploidenaangetroffen.Berekend vanhet totale aantalonderzochte planten (829)bedraagthet
percentage gevonden tetraploiden Yj.6, het percentage triploiden8.2 enhet
percentage gevondendiploiden52=8f°.Het aantalgevondentetraploidenisca,
10 :/ohoger danwerd aangetroffenin1954bij soortgelijkmateriaal,waarbij
alleenopzaadgroottewerd geselecteerd.Waarschijnlijk isdithetgevolgvaneen
duidelijker'waarneembaarverschil tussentriploide entetraploide chromosomen
aantallen door dekleuring met orceine.
Gezienhet grote aantàlgevondendiploidsnummers enhetgrote aantal planten
datblijkensdeuitkomstenmixoploidmoet zijngeweest,moetworden geconcludeerd
dat stuifmeelmetingen indeC-o weinignuttig effecthebbenbijhetuitschakelen
vandiploiden.Meerresultaat isteverwachtenvan selectieop zaadgrootte.Uit
eenproef,welkeverschillende C-o planten omvattebleek datuit fijn zaad zich
slechts10 %tetraploiden ontwikkelden-,terwijluithetgrovere zaad 52 i°tetraploideplantenvoortkwamen.
Dehierbovenbedoeldenummers,waarinuitsluitend ofvoor eenbelangrijk gedeelte
tetraploidenwerden aangetroffenwerdenophetvelduitgezaaid enopgunstige
eigenschappengeselecteerd.Na deze selectiebestond,hetmateriaaluit 98planten
uit 58families.Van elkdezerplantenwerd een spruit indekastotwortelvorming gebrachtvoor cytologische controle.Bijwijzevanproefwerdende
preparatengekleurdvolgens eensnellegentiaan-violet methode,welkegoed
voldeed.
Resultaats
onderzocht 98planten
tetraploid 6lplanten
triploid
3planten
diploid
34planten

-59b. Inhetvoorjaarvan1956werdenuit deC-lvanWesterwolds raaigrasde
tetraploidengeselecteerd doormiddelvancytologischonderzoek.UithetreservezaadvandeC-o ouderplanten diedezetetraploiden opleverdenwerden plantengekweekt.Na selectie oplandbouwkundigewaardewerdenvandezeplantenklonenin
dekasuitgepoot,waarnazeaanworteltoppenwerden onderzocht.Het onderzoek
geschieddemethet phasen-contrast microscoop.
Resultaats
onderzocht "]6planten
tetraploid 51planten
triploid
4planten
diploid
21planten
c.Uit reservezaad van C-o plantenvanEngels-enItaliaans raaigrasvanverschillende rassen,waaraanreeds inhet laboratorium oriënterend onderzoek aanenkele
zadenperouderplant wasverricht,werdenplantengekweekt.Kaveldselectie werden
deplus-variantengekloond enindekasgezetvoor cytologische controle.Het
Engels raaigrasmateriaal bestonduit 60plantenuit 25families,het Italiaans
raaigrasmateriaaluit 53plantenuit 19families.
Resultaat:
Engels raaigras
Italiaans raaigras
onderzocht 60planten
onderzocht 53planten
tetraploid 52planten
tetraploid 19planten
triploid
1plant
triploid
1plant
diploid
7planten
diploid
IJplanten
d.Doorde afdeling grassenwerden indeloopvan1956ingraslandenPestucaLoliumhybridenverzameld.Dezehybriden zijnsteriel.DaarFestuca (beemdlangbloem)enLolium (raaigras)elkaar aanvullende eigenschappenbezittenwordtgetracht indezehybriden doorverdubbelingvanhetchromosomenaantal fertiliteit
tebewerkstelligen,Insamenwerkingmet degrassen-afdelingwerden colchicine
behandelingentoegepast.
Voor debehandelingwerdenvan spruitenvandeplant debuitenste bladerenverwijderd.Vervolgenswerden deze spruitenmethetwortelstelsel en dewortelhals
ineencolchicine-oplossingvan0.5 fosterkte gedompeld, zodathet groeipunt
zichonderdevloeistofbevond.Metbehulpvan eenwaterstraal luchtpompwerd
deluchtdrukverlaagd, waarnadeplantjesnoggedurende 12uren indevloeistof
blevenstaan.Als standaard werd een aantalplantjesopgelijke wijze behandeld
metwater.Kaverloopvantijd ontstonden zijscheutendie sterke groeiremmingen
vertoonden.Deplantjes inwaterbehandeldvertoonden deze afwijkingenniet.
Behalve opdezewijzewerd eenaantal spruitenmet 0.5 i»colchicine oplossing
geïnjecteerd, zodichtmogelijk bijhetgroeipunt.Aanvankelijk leken dezeplanten
aftesterven,dochnaverloopvan enigetijd ontstonden aandewortelhals nieuwe
scheuten.Te zijnertijd zalditmateriaal cytologischwordenonderzocht.
e.Van3diploide en3tetraploide rijenWesterwolds raaigras dienaast-en
doorelkaar afbloeidenwerd perrijzaadgeoogst.
Teneindenategaanofeninwelkematehierbijkruising tussendiploid en
tetraploid optreedtwerden aanca.50kiemplantjesuit zaadvan iedererijde
chromosomen-aantallenvastgesteld.
Resultaat;

diploid

tetraploid
2n

rijI
rijII
rijIII

57
47
59

3n
2
1

2n

4n
_„

rijI
rijil
rijIII

-

3n
2
5
3

4n
49
55
53

-60Het aantalgevondentriploidenvarieertvan0-10 fo. Uitdegegevensblijkt,dat
dekruising4nx2ngemakkelijker plaatsvindt dan2nx4n (resp.19 en6ƒ»
triploidengemiddeld,hetgeenovereenkomt met dealgemene ervaring bijandere
gewassen.
f.Project41 en114.
VanenkeleBrornus-soortenwerdhet chromesomenaantalvastgesteld.Indeloopvan
hetonderzoek bleekhetnodig detechniek tewijzigenvoorhet bereikenvaneen
bevredigend resultaat.De preparatenwerdengekleurd volgens debekendeorceine»
squashmethode,waarbij echterhet zoutzuur,dat alsregelwordt toegevoegdvóór
hetmacereren,werdweggelaten.Hetbleekvoortsnodigeenvrijlangevoorbehandelingbijlagetemperatuur (6urenbij50.)met oxy-quiolinetoetepassenvoor
hetverkrijgenvan eenduidelijkbeeld.DeondeizochteBromus-soortenhebben56
chromosomen«
AanenkelemonstersKropaar (Dactylisglomerata)enPestucaarundinaceavan
Amerikaanse oorsprongwerdhet chromosoraenaantalbepaald.Alle onderzochtekropaartypenhadden28,deFestucaarundinacea42 chromosomen»
Project 106
II.Koolzaad.
a.Vanderaa/pzaadplantendieblijkens hetonderzoek aankiemworteltjes (jaarverslag.I956> H l )geheelofgedeeltelijk tetraploid bleken,werd zaaduitgelegd om
hieruit tetraploide planten teselecteren.V 0 or dit doelwerdenuit de zaaisels
plantengezocht,die eenpolyploiduiterlijkvertoonden.Dezewerdenopgepot en
aanworteltoppen onderzocht.Uiteindelijk zijnuit ditonderzoek beschikbaar
gekomenvans
Gruber
9tetraploide planten
Joego-Slavischlandras
19tetraploideplanten
Rapido
11tetraploide planten
Lonibke
11tetraploide planten
Dezeplanten zijngebruiktvoorkruisingmet Brassicaoleraceatetraploid voor
hetverkrijgenvankoolzaad.
b.Deplanten,voortgekomenuit dekruisingenBrassicacampestrisxB.oleracea
die in1955nietcolchicinewerdenbehandeld (jaarverslag1956H l ) bloeidenin
1956af.Hieruit ontstonden43planten,waarvannaonderzoek 42planten20chromosomen (raapzaad 2n=20)en1plant 29chromosomen bleek tebezitten.
Project42
III.Klaver.
Ineenartikel inhet tijdschrift "Zeitschrift fürPflanzenzüchtung" (Band 36-3I956,C.Funke)vrerdeenmethodebeschrevenvoor,hetvaststellenvan Polyploidie
inklaver aanhet aantalkiemporiënvande stuifmeelkorrels»Hiertoewordt stuifmeelineen zwavelzuur-azijnzuuroplossinggebracht,waarbijhet zoutzuur de
intine laag,v/elkebijklaver dekiemporiënafsluit,oplost enhet azijnzuurhet
plasmadoet zwellen.Het aantalkiemporiënwordt alsuitstulpingen aandepollenkorrel zichtbaar.
Omdebruikbaarheid vandezemethode tetoetsenwerdvan40tetraploide envan
40diploideklaverplanten stuifmeel opbovengenoemdewijzebehandeld.Inalle
gevallenwerden bijde diploideklaverdriekiemporiënwaargenomen,terwijlbij
detetraploidevorm ditaantal steedsmeerbleek dan,drie envarieerdevan4-8«

-61Aaneenaantal C-o plantenuitklaveraaltjes-resistentmateriaalkonmet"behulp
vandezemethode tijdens debloeivaniederbloemhoofdjevastgesteld wordenof
hetdiploid danwelhaploid stuifmeelhevatte.Degevondenresultaten stemden
overeenmet chromosomentellingen diewerdenverricht aanokselblaadjesvande
bloeistengels.Doormiddelvanbepalingvanhet aantalpollenkiemporiëninde
C-okanreedsvandeze planten zuivertetraploid zaadwordengewonnen..
Project 133
IV.Voeder-ensuikerbieten.
a.Vanhetvoederbietenras Eurekawerd indewinterI956/1957zaadbehandeldmet
colchicine.Deafwijkende plantenwerdengevernaliseerd enuitgeplant voor zaadwinning.Voordebloeiwerdendeplantencytologisch onderzocht»
Resultaat:
onderzocht 128planten
diploid
89planten
mixoploid 39planten,waarvan 26met overwegend tetraploidweefsel»
Vandezemixoplcideplantenv/erdzaadgeoogst.Indenaaste toekomst zullenhieruit detetraploiden"wordengeselecteerd.
b.Vanhet C-2 enC-3voeder-en suikerbietenmateriaal dat opverschillende
isolatieveldenvoor zaadproductiewasuitgeplant werden dechromosomen aantallen
gecontroleerd.Hetmateriaalbestond uitfamiliehoofden,kruisingen entriploiden.
Resultaat:

Sx
onderzocht
tetraploid
triploid of
diploid

onzeker

sy

V-?

50
49
1

69
68
l

41
38
3

-

-

-

Vb

Vc

Vd

6
6

31
30
1

97 1 25

3n

V Co

-

91
6
-

1
23
1

c.NaaraanleidingvanmededelingenvanAmerikaanse onderzoekers betreffende
betrouwbareverschillen instuifmeelkorrelgroottebijdiploide entetraploide
plantenwerdvandiploid entetraploid bietenmateriaalstuifmeelverzameld en
gemeten.Dergelijkemetingen,gedaan inl;/54*gavengeenbetrouwbareverschillen,
terwijlookindeliteratuur doorverschillende onderzoekers debruikbaarheid
vandezemethodiek inhet algemeenwordtbestreden.Vanhetvoeder suikerbietenrasFriso envanhet suikerbietenras K.W.E., alsmedevandetetraploide stammen
Va enSydieuit dezerassen zijnvoortgekomenwerd van25planten stuifmeel
verzamelde Van elkvandezemonsterswerd aan10pollenkorrels metbehulpvaneen
micrometer degemiddelde groottebepaald.
Resultaat;
Pollenkorrelgrootte gem.van25objecten
2n
4n
21.8mw+O.7
27.5+ 1.5
ü'rxso
28.2+ 1.5
22.3mw + O . 9
K.W.E.
Degemiddeldepollenkorrelgrotte van enkele triploide planten lagtussende
waardenderdi-entetraploide in.Voor dezemetingenwaren echter zoweinig
plantenbeschikbaar dataandeze cijfersgeenpositievebetekenis gehecht kan
worden.
Overigensblijktuit degegevens datpollenkorrelmetingengoedkunnendienenals
middelbijhetvaststellenvan Polyploidie.Echter dient rekening tewordengehoudenmet demogelijkheid datuitwendige omstandigheden deverschillenen
grootte tussenhaploide endiploide stuifmeelkorrelskunnenbeïnvloeden.

-62Project151
c.Voordeveredeling opvergelingsziekte tolerantie bijvoeder-ensuikerbieten
wordt hetgewenst geacht debeschikking tehebben overtetraploidenvanmateriaal
dat opdeproefveldenreeds enigematevantolerantie vertoonde.Hiertoewerd op
tweemanieren colchicinebehandeling toegeoast.
1.Juist gekiemd zaadwerd gedurende 5«!?urenbij20C.behandeldmet0.1 °/o
colchicine.
2.Kiemplanten (groeipuntnet zichtbaar)werden gerold infiltreerpapiermethet
groeipunt ineen0.5 focolchicine-oplossing gedompeld,waarnadeluchtwerd
verdund.Nadat demeeste luchtuit deplantjeswasontsnaptwerdweerbuitenlucht toegelaten enkreegde colchicine gedurende 20minutengelegenheid in
hetweefsel door tedringen.
De eerstemethodewor-dtinde literatuur als zeereffectiefvoorbietenbeschreven
detweedemethodeheeft totvoordeeldatdev/ortelsnietmet decolchicine in
aanrakingkomen,zodat eengroter aantalplantendebehandelingoverleeft.
Destammenwaarvanreinig zaadbeschikbaarwaswerdenvolgensmethode 2,de andere
volgens deIe'methodebehandeld.Sadebehandelingwerden steeds deplantjes
welke geenduidelijk reactiebeeld vertoondenverwijderd.Het aantal overlevende
planten na.debehandeling vanhetkiemende zaadwas ca.15'f0-, nakiemplantenbehandeling overleefde 37 c/°*Even:/elwarenergroteverschillen tussende stammen
indit opzicht;bovendienmaaktenaantastingenvanwortelbrand deuitkomsten
minderbetr;>uwbaar.
Resultaats
Methode1.

Aant.beh.
zaden
ïTeo h e r k .
Eeo herk.
ÏTeo herk.
Keo herk.
Buffalo her:..
Buffalo her,:.
K.\H.iL,,h e r k .

365
289
485
69
256
232
224

Aant.
onderz.
63
68

Aant.
tetraploid
34
31
31
3

63
4
43

19

11

4

53

8

44
57
15
38

13

c

/° 4 n

van
onderz.

i? 4 n
van
beh.pl.

54
46
49
75
44
36
23

10
12

30
19

13

7
5
8
2

4

Methode 2 .
Kernee herk.
K.W.E. h e r k .
X.ïï.E. h e r k .
K.ff.E. h e r k .

100

95
83
92

11
11

29

12
_.
12

Bijbovenstaande tabellenmoetwordenopgemerkt datbijditonderzoek indeC-o
ook tot tetraploidenworden gerekend diemixoploidcnwaarvanhet onderzochte
weefselvoorhetgrootste gedeelteuit tetraploide cellenbestond»
Uit degegevens blijkt datbehandeling vankiemend zaadtepreferen isboven
behandelingvan.kiemplanten.Weliswaar overleefthierbijeengroter aantal
planten debehandeling,dochuiteindelijk blijkt het aantalvarkregentetraploiden
berekend vanhet aantalbehandelde plantenvrijwelgelijk te zijn.Inhetmateriaalwaarop zaadbehandeling werd toegepastwerd.2 %octoploidenaangetroffen.
Project 122 en123
V.Blauwmaanzaad enstambonen.
Bijdezegewassenishet tot stand brengenvanpolyploidennoginhet experimentele stadium.Enkele proevenv/aarbijverschillende behandelingsmethodenwerden
toegepast gavennog geenbevredigend resultaat.Deze proevenwordenvoortgezet.
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Vezelvlasveredeling.
Projecten Glt/m73
Algemeen.
Het jaar 1957wa-seentoetervlasjaar dan1956.Doorde slechtestructuurvande
grond enhet schraleweer inhetvoorjaarvertoondenvelevelden eenietste
holle stand.InNoord-Groningenenook elders trad inzeersterkematevlasbrand
op, zodatvelepercelenomgeploegdmoestenworden.Srisdanookgrotebehoefte
aaneenras datWierakan evenarenentevensvoldoendebrandresistentis.
Dankzijhetmooieweergedurende devoorzomerwerd dekwaliteitvanhetvlas
overhet algemeentochgoed.Helaasheefthet zeer slechteweer tijdensdeoogstperiode dekwaliteitvanvelepercelen zeernadeligbeinvloed.
Proefveld Prof.BroekomaHoeveteMarknesseN.O.P.
Dit proefveld wordtelk jaar aangelegd voordebeoordelingvanhetveredelingsmateriaalop stevigheid,kwaliteit envezelgohalte.Opdezwarekleigrondvande
Nude inWagoningenisditn.1.nietmogelijk.
Eenvandemoeilijkste opgavenbijdevla.iveredelingishet combinerenvaneen
grote stevigheidmet eenhoogvezelgehalte.Beide eigenschappen zijnzeerbelangrijk.Eenverhogingvanhetvezelgehalte betekent eenhogere vezelopbrengst
perha.Eengoede stevigheid isvanbelang, omdat eenstaand gewas gemakkelijker
engoedkoper tetrekken isdan eenlegerend gewas.Verder tredenerbijeen
staand gewasbijhetrepelen enverdere bewerkingenveelminderverliezenopen
tenslotte isbij eenstaand gewashotgevaarvoorkwaliteitsverlies door slechte
weersomstandighedenveelgeringer.
Demoeilijkheid isechter ombeide eigenschappen tecombineren.Zevertonen
n.1.eennegatieve correlatie.Stevigheid betekent immersveelhout,dusweinig
vezel.Omdeze correlatie te doorbreken,dus om eenuitzondering opderegel
tevinden,dient veel selectiemateriaal beproefd teworden.Teneinde dezebeproevingniettekostbaar temakenmoet d.ebeoordelingreedsbijdejonge
generatiesvandeselectiesplaatsvinden.De geringe zaadvermeerderingbijvlas
vormthierbij eengrotemoeilijkheid.Immers om.op stevigheid tekunnenselecterendienende selectiesmet deindepraktijk gebruikelijke hoeveelheid zaaizaadvanongeveer 150kg/ha.=15gr./m2 tewordenuitgezaaid.Doordegeringe
hoeveelheid beschikbare zaaizaad isdezebeoordelingpasbijdederde-of
vierdejaars selectiesmogelijk.Menheeft danechter,teneindehet proefveldniet
tegreet entekosbbaartemaken,opgrondvanhetvoorkomenvanveelminder
belangrijke eigenschappen,reedsnoodgedwongenvele selectiesmoeten opruimen.
Eenverschuiving vande eerstebeoordeling op stevigheid enkwaliteit naarhet
tweedejaar zoudanookten zeerstegewenst zijn.Omditmogelijk temakenwerd,
voortbouwende opdeervaringenverkregenmethet in1956gemaakteproefveldzaaimachientje, eennieuwevierrijige-machinegeconstrueerd, speciaalgeschiktvoor
het zaaienvan zeerkleine veldjes.Hiermedewerden651tweedejaarsbrandresistente lijntjes,welke geselecteerdwarenuit oproestresistentie gezeefde
populaties,uitgezaaid.Vóór deuitzaaiwarendeze lijntjes indekas eerstop
hunroestresistentie getoetst.Per lijnwas 3gram zaadbeschikbaar, zodatde
veldjes slechts0.2 m2 (32 x 65cm)grootwaren.Omderandwerking zoveelmogelijkuit tesluitenwerdvoor enachterdeveldjes,duslangsdepaden,eenrij
"Wieragezaaid.Optweemaal zo langeveldjeswerdenopdezelfdewijze 214tweedejaarsroestresistente lijnenuitgezaaid.
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standvanhet gewas aanzienlijk,zodat eengoedebeoordeling op stevigheid,
kwaliteit,type,fijnheid,regelmatigheid envertakkingvandekorrelsmogelijk
was.
Dezemethodevan aanlegvanmicroveldjes,waarvoorvankwekerszijdeveelbelangstellingbestaat,heeft danook zeergoodvoldaan«
Van debrand- enroestresistente lijntjesworden210envande roestresistente
lijntjes144aangehouden.Hiervanzalzaad aandekwekerswordenaangeboden.
Daarnaastwerdenopditproefveld opgrotereveldjes 54derdejaarsroestresistente familiesin2a 3herhalingen en78opbladrol-enroestresistentiegeselecteerde populatiesuitgezaaid.
Van Ö.Qfamilieswerden er40 aangehouden«
Proefveldlïude.
Ophetvenaoerderings-eninhoudingsproefveld indeÏTudewerdenuitgezaaid:
828rassen,waarvan 345 olievlasrassen
153ongeselecteerdekruisingspopulatios
488tweedejaars brandresistentelijnen,waarvan teweinig zaadbeschikbaarwas
vooruitzaaiophet proefveld indeH.O.P.Hiervanwerden243aangehouden.
I94tweedejaars roestresistente lijnen,waarvan 64"werdenaangehouden.
10derdejaars roestresistente families.
Doopkomstwasgoed enregelmatig.Door-delange droogteindevoorzomerging
hetvlasvroegbloeien.Hetbleefdanook aandekalekant.
Inderassencüllectie trad insterkemate dodeharreiop.
Kruisingswerk.
Half februariwerd indekashet aanwezige terugkruisingsmateriaalvoorhetinkruisenvanverschillende genenvoorroestresistentie indebelangrijkstevlasrassen,uitgezaaid,liadeinoculatie met roest enverwijderingvandevatbare
plantenwerdenmet deovergeblevenonvatbare planten109verschillende kruisingen
gemaakt.Gemiddeldwerdenhiervanperkruising5kroppengeoogst«
Injulivond detweedeuitzaai plaats« Saderoestmoculatie enselectieop
resistentie;werden deplar.tenomde4 %< 5dagenbezwaveld.Opdezewijzegelukte
het,integenstellingmet devoorgaande jaren,omdeplantenvrijvanmeeldauweengroot probleembijdeteeltvanvlasin eenkasgedurende devochtigenazomer-enherfstmaanden! -tehouden.Erwerden 64verschillendekruisingengemaakt,waarvanperkruising gemiddeld 3knoppenwerdengeoogst,
Roestresistentie«
Hetisopmerkelijk, datmenindelaatste jarenindepraktijkveelminderover
roestaantastinghoort spreken alsvroeger.Ditkanmoeilijk alleenaandeweersomstandighedenword.entoegeschreven,want onze roestproefvelden hebben indie
jarentoch eenzeergoede aantasting teziengegeven.Deoorzaak zalvermoedelijk gezocht moetenworden indevervangingvanhetvroeger algemeenverbouwde
vatbarerasConcurrent doorhetmindervatbarerasWiera.Immers eengeringere
vatbaarheid betekent eengeringere aantasting endusook eengeringere productie
van sporen« Dit laa/tsteheeft tengevolge,datminder infectiemateriaalaanwezig
is« Eetbesmettingsniveau ligtbijdealgemeneverbouwvanWieradusveel lager
ale bij Concurrent,
Het roestproefveld werd opdegebruikelijkewijze weerophet terrein aande
Bornse steegaangelegd.Doorhet droge enwarmeweorindevoorzomerwasdeaantastingminder sterk als indevoorgaande jaren«
Uitgezaaid en3;cogstwerden 472 reeds eerderoproest-enbrandresistentiegeselecteerdepopulaties.Hieruitwerdendeaangetaste plantenverwijderd.Vande
849 eerstejaars lijntjeswerden 699<"il~resistent zijndevoorverdere beproeving
aangehouden«
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Ophetvlasbrandproef
veld "bijdeheerBosteHefswal,Uithuizermeeden,tradin
zeer sterkematebrand op.Erkondanook een strenge selectie opresistentie
plaatsvinden.
Vande2736indevormvankachelpijpenuitgezaaide eerstejaars lijntjeswerden
IO94geoogst.
Verde: stondenopditproefveld 148verschillende reedsop roestresistentie
geselecteerde jongekruisingspopulaties.Hiervanwerdenalleendeplantenmet
eennormale lengtegeoogst.Voorzover dedoorbrandaangetasteplantenniette
gronde zijngegaanblijven zekorter dandeniet aangetaste.Doordezewijzevan
oogstenvindt dusautomatisch eenselectie opresistentieplaats.
Indegebruikelijke rassentoetsing werdendit jaarook een6-taluit Rusland
ontvangenvezelvlasrassen opgenomen.Alle 6rassenblekenvatbaartezijn.
Resistentie tegendodeharrel.(Ascochylalimicola).
Veelaandachtwerdgeschonkenaandeontwikkelingvan eengeschiktetoetsingsmethodevoorhetbepalenvandevatbaarheid voor deze ziekte.Ditvraagstuk
blijkt echterniet eenvoudig tezijn.Srwerdendanooknietveelvorderingen
geboekt.
Ophetproefveld indeNudetraddeziekteinzeersterkemate op,vooralinde
groterassencollectie.Sommigeveldjeswarenvoor90 f° aangetast.Opvallend was
datdereeds jarenlangopditproefveld verbouwde ongeselecteerdekruisingspopulatiesweinig aantasting vertoonden.Demogelijkheid isnietuitgesloten,dat
erdoorde jarenlangeverbouwindit ziekemilieueenzekerenatuurlijke selectie
opresistentie heeftplaatsgevonden.Naderonderzoek hieromtrent staat dusook
ophetprogramma.
Resistentie tegenverbruinen. (Polyspora lini).
Deweersomstandighedenwarennadebloeivanhetvlas dermate ongunstig (warm
endroog)voorhetverkrijgenvan eenredelijkebesmetting dat afgezienwerd
vanhetuitvoerenvan eenkunstmatigeinoculatie.Ook eenspontaanoptredenvan
deziekte werd,integenstellingmetvoorgaande jaren,nietwaargenomen.
Olievlasveredeling.
Project75
Ophet proefveld indeNudewerdenuitgezaaid!
a.10F2-familiesvankruisingen gemaaktindejaren 1948t/m'1950,in3herhalingenopveldjesvan12m2.
b. 60derdejaars lijnengeselecteerd uit familiesbehorende tot dekruisingen
gemaakt in1948en1949? eveneensmet 3herhalingen opveldjesvan12m2.
c.350eerstejaars lijnengeselecteerduitfamiliesbehorende tot dekruisingen
gemaakt in1950,oprijenvan1m.lang»
Als standaardenwerden, evenals indevoorafgaande jaren,derassenDaehnfeldt
enPastel gebruikt»
Doopkomstvandeproefveldenwasgoed enregelmatig,maardoorhetdrogeweer
indevoorzomer bloeidehetvlasvroeg enbleefkort envertoondemindervertakking alsindevoorgaande jaren.Degemiddelde opbrengstwas danook aande
lagekant,n.1.1470ka/ha.Opbrengst vande 5beste families en5bestelijnen.

no.

kruising

4938/7(familie)
5032/5(familie)
5032/7(familie)
5032/ll(familie)
5034/4(familie)
48I4/19/4(lijn)
48I4/19/6(lijn)

Ottawa-77OB
B5128
B5128
B5128
390cC
Victory
Victory

xRabatOI96
xLaPréviuion
xLaPrevision
xLaPrevision
xB5128
xBaladi
xBaladi

kg/ha.
I648
1836
1712
I67I
I669
1643
1647
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no.

kruising

4815(lijn)
4936/15/7(lijn)
4944/13/5(lijn)

Daehnfeldt
Daehnfeldt
Repetible

Daehnfeldt (Standaard)
Pastel (Standaard)
Gemiddeldevanhet gehele proefveld

kg/ha.
xBaladi
x Repetible
x Daehnfeldt

I623
I76I
1637
1594
I64O
I47I

Zoalsuit debovenstaande tabelblijkt,gavendefamilies eenietshogereopbrengst als delijnen«Hiervoor zijndevolgenderedenen aantevoerens
Indeeersteplaats zijndefamilies ongeveertweeweken eerdergezaaid dande
lijnen.Indetweede plaatshebbendelijnenmeervandevinkenvraat telijden
gehad dandefamilies enindederde plaats stammende lijnenuit familieswelke
zelfniet zo'nhoge opbrengst gaven alsdebovenvermelde families«
Vermoedelijk:zullendanook onderde eerstejaars lijnen (kruisingengemaakt in
I950)hoger opbrengendevoorkomen alsbijdederdejaars lijnen.
UuvoorPastelnieuwuitFrankrijk geïmporteerd gezond zaadgebruikt werd,gaf
ditrasweer eenietshogereopbrengst alsDaehnfeldt.Dit integenstellingmet
debeidevoorgaande jarentoenPasteldoor ziektevroegtijdig afstierf.
Voorverderebeproeving in1958werdenvoorlopig 5families,15derdejaars lijnen
en145eerstejaars lijnenaangehouden.Daardebepalingvanhet oliegehalte nog
moet plaatsvinden zullendeze aantallenvermoedelijk nog ietsbeperktworden.
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Project25
Gelevoederlupine.
Mede dankzijdezeeruiteenlopendeweersomstandigheden gedurendehet groeiseizoen
zijnverschillende eigenschappen inhetmateriaal duidelijker totuitinggekomen
danvoorheen»
Overhet algemeenwashetmogelijkvanhetkweekmateriaal eengoedekwaliteit zaad
teoogsten,alwasdeopbrengst perplantvooralnainhullingveelalkleiner dan
normaal.
Vandebelangrijksteonderdelenkanhetvolgendewordengezegd:
1.de soortskruising:gele lupine.Lup.Rothmaleri isgeslaagd,waarmedewaarschijr
lijkvoorhet eerst indeveredelingsgeschiedenis vanlupine eenkruising tussen
2vandesoortenuithetEuropeese oorsprongsgebied tot stand isgebracht.
DetweeF..plantenwelke tot"normale"plantenuitgroeidenwarenduidelijkintermediair,waarbij echterdekenmerkenvanvaderszijde hetmeest opdevoorgrond
traden.Jammergenoegwarenbeide plantenvroeg doormozaiekziekteaangetast,
waardoor eenbeoordelingvandematevanfertiliteit onmogelijkwas.
Erwerd slechts 1zaadgeoogst;vanvroeg aangetastevirusziekeL.Rothmaleri
plantenechterwerd dikwijlsgeenzaadverkregen.
Eenaantalnieuwekruisingen slaagde,waardoor thans 8F zadenbeschikbaar zijn;
voorts iseenaantal zadenvandeterugkruising L.luteus xF..(L.luteusx
L.Rothmaleri)verkregen.
Wanneerhet zougelukken eengedeeltevandevoor deteelt gunstigekenmerkenvan
L.Rothmaleriopdeze'wijzeinhetkweekwerktebetrekken ishetbovenbeschrevene
vangrotebetekenis»
2.Het resistentie-onderzoek aandeverwelkingsziekte isthans zovergevorderd,
datdebasis vanhet resistente alcaloidvrijemateriaal zobreed is,datmet een
goedekansop succesopproductiekanwordengeselecteerd»
3.Eonmeerdere ofminderematevan"hitte gevoeligheid"wasindehete junidagenuitstekendwaar tenemen.Eenaantal lijnenblonk sterkuit;het isniet
onwaarschijnlijk dat dezetypenvoordeverbouw incontinentale of tropische
gebiedenbyzondergeschikt zijn.
4.Opdoorwas enstevigheid koninaugustus goedwordengeselecteerd; ingrote
lijnenkomen deresultatenmet dievan1956overeen.Het isgelukkigniet zo,dat
delijnen zonderdoorwas,extreem droogte ofhitte gevoelig zijn5 zodatvoor
onzewisselende7/eertypeneenbeperkt aantal steeds zeikerelijnenwel aante
geven is.Wat de stevigheid betreft blijkenniet alle snel-ontwikkelende typen
eensterke legerings-neigingtevertonen»
5.Meeldauwkwam inzodanigematevoor,dat selectie teveldeuitstekend mogelijk
was.Kaast debekenderesistentie vanW.H.20,wasdit jaarduidelijkwaarte
nemen,dat inhetPal.type eninvele lijnen,waarinPal.typebloed aanwezigis,
eengoederesistentie voorkomt«
6.Het alofnietgemakkelijk afbrekenvandepeulenwasvoor eendeelophet
veld nogtebeoordelen.Er zijnthans zonder enigetwijfelgoedevorderingengemaakt.Insommigelijnenzijnvanalleplantendepeulenmoeilijk afbrekend
onderdeophet proefveld heersende omstandigheden.Bijhet laboratoriumonderzoek
zijnbinnendegroep,moeilijk afbrekende typen"nog groteverschillen teconstateren»
7.Hachtvorstrosistentieisvoorhet eerstinhet S.V.P.-materiaalgevonden
(voorzoverbekend was dit tot dusverre ook eldersniethet geval).Eenmeerdan
o
24uurdurendevorstmet eenminimum temperatuurvan -5C.op10cm.hoogte
werd door1cultuurvorm (bitter)eneen10-talwildeherkomsten zondernoemenswaardebeschadiging doorstaan«
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nachtvorstvolledigverloren.EenkleingedeeltevanhetwildemateriaaloverLeafclQ
zelfdelaterekortevorstperiodenmetminimum temperatuurvan -8C.tot -IJC.j
dezegroepbestaatuit typenwelke inhet rozetstadiumwaren(hoogte'+7 OEI.).

Project28
Stoppelknollenveredeling.
De groeiomstandighedenvoor•stoppelknollenwarenvoorde zaadv^inningindevoorzomergunstig,zodatveelz-aadisverkregen.Inhetnajaar echterwarendeweersomstandigheden door eentegrote regenvalvoorknollen zeerongunstig,met alsgevolglageopbrengsten.Toch lijkendeverkegenuitkomstenbetrouwbaar;vande
inteeltlijnen zijndetebewarenknollenwelbyzonderklein enlijkendeheelbladigetypenmeerhindervanhetweer tehebbenondervondendandegedeeldbladigen.
Overdeverschillende onderdelenkanhetvolgendewordenopgemerkt«
1.Het inteeltprogrammaisgeleidelijk aanzeeromvangrijk geworden,zodatdit
jaareenscherpe selectie isuitgevoerd.Ditbetekent,datinteeltlijnenwelke
bij"vrije"bestuiving geenduidelijkheterosiseffeette ziengaven,voorverder
onderzoek zijnuitgeschakeld.Er isthans eengroep inteeltlijnen overgebleven
welkewatbetreft demogelijkhedenvoor"hybriderassen"meerofminderbelovend
zijn.
Eengedeeltevanhetinteeltmateriaalisbestemd voornaderebestuderingvande
erfelijkheid vaneenaantal belangrijkekenmerken (b.v.bladtype,knolvorm,
resistentie tegendeknolvoet).
2.Pogingenomtriploiden teverkrijgen,teneindenategaanofdezetriploiden.
productiever zouden zijndandediploide-oftetraploide-vormenfaaldenvolledig.
Allehandkruisingenmislukten,terwijlbijeenmengselvandi-entetraploide
knollenineenkruisingskasje,met eensterkebezettingvanvliegenuitsluitend
ofdiploide oftetraploidenakomelingeninstonden.
De tetraploidenopzichzelfleveren echterbyzonderaantrekkelijke resultatenop.
De indrukbestaat datde zelfsteriliteit,welkebijdiploidenregelis,bij
tetraploidenniet ofalthansminder optreedt«
Opvallend washet langergroenblijvenvan detetraploidentenopzichtevanhet
diploideuitgangsras» Deknolvorm lijktgemiddeld minder,alisditbeslistniet
eenernstigeteruggang.Inverschillende tetraploide familieswerdbegonnenmet
deindividuele selectievanhetgehalte aandrogestofindeknol, zulkster
voorkomingvan eenachteruitgang inhetgehalte indetetraploidevormenals
zodanig.
3»Hetmosterdolie-gehalteonderzoek isnog steeds eenmoeilijk onderdeel.Hoewel
telkenjare onmiskenbarevooruitgang teconstaterenvalt,watbetreft dereacties
welke bijdegebruiktemethodenwordenverkregen,moet tochhetbewijsdathet
smaakprobleem hiermede isopgelostnog steedsgeleverdworden.
Doorhetuitvoerenvansmaakproevenaanblad isgeblekendatdeopgrondvande
chemische analyse alsgoedbeoordeelde families inderdaad gemiddeld eenbetere
smaakbezittendanderest.Tevens isgebleken,dat deze -subjectieve -smaakproevenalseengoedevoorselectievoorhet chemischonderzoekkanwordengebruikt.Depapierchromatografischebepalingenwerden aanblad,knolentendele
aanzaaduitgevoerd» Byzonderfraaiefamilieskwamennadevorengenoemdevoorselectie tevoorschijn.De indrukbestaat,dathet thansmogelijk is,zonderte
groot gevaarvoor inteeltschade,zaad tewinnenvan eengeisoleerde groep
planten,waaringeenmosterdoliemeerkanworden aangetoond.
Denephelometrischebepaling beweesookditjaar zijnnut,vooral doordat hiermede
driemaal zoveel individuenperdagkunnenwordengetoetst danmet dechromatografische.Debetrouwbaarheid is echtergeringer, zodathier alleengewerktmag
wordenmetfamiliegemiddelden.Eenvrijgroot aantalfamiliesblijkenna
driemaalselectie thansminderdan10 fovanhetmosterdoliegehaltevanhet ras
Jobetebezitten»
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voederperiodevanknollen,hettetoetsenmateriaal teweinigontwikkeldwas.
Laterweigerdendekoeiendeknollen optenemen, zodatuiteindelijk alleenmelk
vankoeien,welke resp.0.11 en15kgknollen zonderbladhaddengeconsumeerd ter
beschikkingkwam« Hetonderzochtemateriaalv/aseenmengselvangoede enslecht-e
planten (papierchromatografischvastgesteld)f demelkwerd oppapieronderzocht;
de0koeienkwamen perfect tevoorschijn? onsmengselwasbeter danJobé.Het
verschilwas echter zogering,dat15kgvanhetmengsel slechterwasdan11kg
Jobé.
4«Hetdrogestof-gehalteindeknol% voorde-tweedeachtereenvolgendekeer zijn
hierbijbyzonderfraaie resultatenverkregen.De individuele selectie opdrogestofindeknolblijktbyzonder snel tot succestekunnenleiden.Alsvoorbeeld
mogegeldens
a.eenopbrengstproefvanenkele families (3herhalingen,veldjes_+25m2), waarinJobé"alsstandaard fungeerde.Eet drogestof-gehalte indeknolwasresp.
(Jobé= 1 0 0 ) Ï 1 2 6 } 123^ 122 % 126;0.19$120,Dezefamilieswarenontstaandoor
mengingvanverschillende hooggehaltige individuen.Het drogestof-gehalte van
het bladwas -zonderdathieropgeselecteerd is -gemiddeld +5/«hoger dan
vandeJobé.Detotale drogestof-opbrengst van 2familieswasbelangrijk hoger
danvanJobé*$tv/eeanderewarenhieraanongeveergelijk«
b.Uithet rasJobéwerden 6"ideale"typenopgrondvaneenrelatiefhooggehalteaangehouden!degehaltenwarenresp.9«2»9*259•719«359«4s9«4 i°»l*1
1957leverdehet rasJobégemiddeld eenknolgewichtvan73grammet eengemiddeld gehaltevan8.1 °/o.Inde 6uit devorengenoemdeknollenverkregen
familieswasditresp.57gr.en10.2 fo, 71gr.en10.4 i°\ 91gr» en8.4 i°\
83gr.en9.2$$ 77gr.en9-15 f°°,75gr.en9-9 °/°m.a.w.eenduidelijkbehoudvandeproductiviteit entevens eenconsolidatievanhetgehalte.
5»KnoJLyoetresistentie.De "zomerzaai"leverde dit jaaronverwachte resultaten
op, zeerwaa:schijnlijk alsgevolgvande zeerhogetemperatuur tijdensde
beginontwik eling (tot_+35C.luchttemperatuur).De3,1szeerresistentbekende rassenb.v,Mommersteegs heel- ongedeeldbladige"«erdenvoor2/3 aangetast,terwijlvanrassen alsJobé enGelriabijdeoogst inhetgeheelgeen
knollenterugtevindenwaren.Vandeeigonfamiliesgafhetgrootste gedeelte
eensoortgelijk beeld alsdeMommersteegs rassen.Enkele echter-geselecteerd
uitde zomerzaai1956-blevenvoor 80 fotot 90 f°gezond.Bijdeherfstzaai
warendeze laatste familiesgeheelgezond.De juistheidvandewerkhypothese
datdoor zomerzaaihet selectie-procesversneldkanworden,wordt doordeze
resultaten aannemelijker.Tevens zijndouit dezomerzaaiverkregengoede
familiesonderextremewarmeherfstomstandighedenoogstzekerder.
6.Verschillende detailproblemen speciaalgericht ophetverkrijgenvanveelzaad
zijnvoor deeerstekeeraangevat.Zozijnaanwijzingenverkregen,dat toepassing
vangroeistof bijdeinteeltlijnendezaadzettingbevordert.
Project123
Landbouwstambonen.
Wegensvertrekvan deheer ir.St.W.Duursmawerddit project inoktoberovergenomen.Eengedeeltevan ditverslagisopgesteld aandehandvan dedoor deheer
Duursmaverstrektegegevens.
Hetgehele onderzoek iskort geledenbegonnen,zodatoverhet algemeenhotwerk
eenoriënterendkarakterheeft gehad.
Indenbeginne isvooral aandacht besteed aanresistentie tegenvlekkenziekte
(Colletotrichum lindemuthianum).Terbepalingvanderesistentiebestaat een
byzonderhandige toetsmethode,welke degelegenheid biedt_+14dagennakieming
reeds eenbetrouwbare selectieuit tevoeren.
Deresistente planten zijnopgepot enlatergrotendeelsbesmetmet Phaseolus
virus 1enmetvlekkenziekte (Pseudomonas phaseolica).Resistentie tegenbeide
aantastingenkomtveelvuldigvoor.

-70Het beschikbaremateriaal isafkomstigvanverschillende instellingen enomvat
naast eenaantal landbouwstambonen,eengroteverscheidenheid vanvormen,welke
uitsluitend alsgéniteurwordengebruikt.
Opgrondvaneen aantalbekende eigenschappeniseenreekskpuisinge».«itg©'woe»i>
hetF zaad isthansineenwarmekasuitgezaaid,teneindenogvoordenormale
zaaitijdoverF„ zaad tekunnenbeschikkenvooruitzaaiophet proefveld«

-71Verslag over1957
door
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Project 106
KooIzaadveredeling
Opdegebruikelijke wijzewerdenvergelijkings-enopbrengstproefvelden aangelegd
doorresp.licht-endonkergeelbloeiende selecties.Dewinterwas zeerzacht.Op
depercelenwaar zomergerst voorvruchtwasgeweesthad dittot gevolg,dathet
koolzaad lastvanopslaghiervanondervond,zodat degerstweggewiedmoestworden.
Eenproefmethet onkruidbestrijdingsmiddelAAtrichongafalsresultaat,dat de
gersthiermede duidelijk,dochonderdegegevenomstandighedenonvoldoendewerd
bestreden»
Deopbrengstproef'waarin 15donkergeelbloeiende selectieswerdenvergelekenmet
Lembke als standaard,bracht Lembke aandetop,deverschillenmet dedrie erop
volgende selectieswaren circa1,3 en5 f°» Tweevandezelaatste gavenhet vorige
jaar eenhogere opbrengst danLembke.
Deopbrengstproef,waarin11lichtgeelbloeiende selectieswerdenvergelekenmet
Hamburger als standaardwasniet geheelbetrouwbaar.De stand vanhet gewaswas
slecht,hetgeeninhetbyzonderbijkleinepercelen alshier aanwezigwarenvan
veel betekenis is.Hier isdegerst-opslag denkelijkmedeoorzaak.Opvallendwas,
dat debloemkleur in zeerveelselectiesnoggeenszins zuiver (=lichtgeel)bleek.
Hierop zalnogscherpmoetenworden geselecteerd.
Het alternaria-proefveld had ook dit jaarhetweernietmee.Oppraktijkvelden
'kwamdeziektenagenoegniet inhet gewas enondanksdezwarebesmettingvielen
erophet proefveld ooknugeenverschillen inaantastingsgraad vast testellen.
Erwerden eenaantalkruisingen gemaakt tussendeverschillende rassen.
^oorhetverkrijgenvannieuwekoolzaadvormenwerdvoorhet eerstuitgegaanvan
detetraploidevormen (raapzaad enboerekool),diemetelkaarwerdengekruist.
Uit dekruisingen is eenhoeveelheid zaadgewonnen.Dehieruit tetelenplanten
zullenophun aantalchromosomenmoetenwordenonderzocht.
In augustuswerdenproefvelden aangelegd opdeterreinen indeNude enopdg
Prof.BroekernaHoeve enwel degebruikelijke opbrengst-envergelijkingsvelden,een
rassenveld enkruisingsnakomelingschappen inverschillende stadiavanuitmendelen.
Het opbrengstproefveldvanselectiesmet lichtgelebloemkleurvan 1956werd als
geheelherhaald,waarbij echter eenextraparallel isaangelegdvoorhetverwijderenvan deplantenmet afwijk,endebloemkleur.
Hetproefveld indeel.O.P.telt4 selecties entv/eostandaards (Lembke enDippe),
elkinviervo\id.Develdjes zijn10x6M2groot onmachinaalgezaaid.Debedoelingisde selecties tebeproeven onderomstandigheden die zoveelmogelijk overeenkomenmet dievandepraktischekoolzaadverbouw.

-72Versiagover1957
door
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Project 122
Blauwmaanzaadveredeling.
Vandeoudere selectiesafkomstigvankruisingen,die in1951werden gemaakt,is
slechts selectie4overgebleven.Dezeselectiewerdvoorjaar 1957aangegeven"bij
hetCentraalRassenregister engeplaatst opeenviertal proefveldenvando
R.L.V.-dienst.
Wegens demindergunstige stand isvan slechts 2proefvelden deopbrengst bepaald,
n.1.s
Proefgem.
kg/are
Proefbedrijf Zeeland
J.RisseeuwCatzand

Emmabloem
in fo

Eckendorfer
in fo

Nobel
in io

Sel.4
in io

9
13

104
94

104
106

92
91

100
108

11

99

105

92

104

Proefnemingen opgrotere schaal in158moetenuitmakenwat selectie4kanpresterent.a.v.debestaande rassen.De zaadkwaliteit van selectie 4iszeergoed en
ligthogerdanvanhetbestaande sortiment.Met departiculierekwekers isovereengekomen,datdeS.V.P.deinstandhoudingvan selectie4 zalverzorgen.
Degegevensvanhet proefveld indeN.O.Polder,waar enkele jongereS.V.P.selecties en8kwekers-selectieswerdenuitgezaaid, zijndoor deslechteweersomstandigheden tendeleonbetrouwbaar.Van eenandergedeeltekanmet enige
schroomietswordengezegd.
Opbrengst ingr.per
24M2

a
S.V.P.21-13
S.V.P.21-15
S.V.P.21-27
S.V.P.23-11
S.V.P.20-24
S.V.P.stam16
S.V.P.sel.4
Nobel
Emmabloem
Eckendorfer
Nobelv.d.H.
NobelB19
NobelBIJ
NobelBd
Mansh124-56
Mansh68-55
Mansh 7-56
Mansh4-56

2800
2870
I47O
327O
27OO
333O
275O
323O
343O
297O
347O
3100
365O
35OO
263O
2830
3480
322Ö

b
273O
2870
23OO
27OO
24OO
294O
24OO
333O
29OO
295O
295O
3O9O
3I5O
332O
277O
3110
303O
3410

standcijfer

veldjevan

c
277O
296O
I73O
27OO
2800
24OO
234O
323O
3O3O
3OOO
29OO
305O
3160
2800
2680
2880
3480
34OO

a

b

0

?2

6

7
7

7i
2
8
5
8
5S-

n
n

n
4
6

5t
6a3

8
8

8
8
6
4
8
8
8

4

7

5

8

7t

<%

8

7t

Zomaghet gemiddeldevanNobel enEmmabloem op circa 3200gram als betrouwbaar
wordenbeschouwd.

8
• Th
8

2

6
7
5
8

7
6!%

8
8

7
6
7
8
8

-73S.V.P. 23/12 lijkt niet productief, onbetrouwbare cijfers. Zaadkwaliteit matig
tot slecht 3«
S.V.P.31/15 erbestaat enige twijfel ofdeze selectie productief genoegi s .
Zaadlcwaliteit matig 5•
S.V.P.21/27 ie oogst enstandcijfers geven geen enkel houvast zodat hiervan
niets van-.anworden medegedeeld. Zaadkwaliteit redelijk 6%.
S.V.P.23/1I eriseengeringe aanwijzing omtrent goede productiviteit. Zaadkwaliteit redelijk 6.
S.V.P.2O/24 geen betrouwbare uitkomsten. Zaadkwaliteit redelijk 6»
S.V.P.stam 16zaleengoede productie leveren. Zaadkwaliteit redelijk totvrij
goed 7 .
S.V.P.sel»4 onbetrouwbare cijfers.De standcijfers geYcn geen houvast. Zaadkwaliteit zeer goed 9«
Eckendorfer gezien destand gafditraseenhoge opbrengst. Zaadkwaliteit
matig 5»
Nobel v.d.H. gezien de stand gafditnummer vrij goede opbrengsten. Zaadkwaliteit
goed 8.
Nobel 3 13
eenproductief nummer. Zaadkwaliteit goed 8.
Novel B 19
eengoede sei., doch inopbrengst lager dande sxandaard N o b e l .
Zaadkwaliteit goed 8.
Nobel Bd
komt overeen met destandaard N o b e l . Zaadkwaliteit goed 8.
Mansh.I24/56 erbestaat twijfel ofdeze selectie productief genoeg i s .Zaadkwaliteit redelijk 6jr,
Mansh.68/55 lijkt eengoede selectie te zijn» Zaadkwaliteit redelijk 6g-.
Mansh.7/56
eenzeer productief nummer metbetrouwbare opbrengsten. Zaadkwaliteit redelijk 6g-.
Mansh.4/56
deproductiefste selectie vandegehele serie. Zaadkwaliteit
redelijk % .
Vande400F2families,dienaselectieuit dekruisingenvan 1955warenovergeblevenwerd eenvermeerderingsproefveld teWageningenuitgezaaid.Alsstandaarsrassen fungeerdenNobel enEmmabloem»
Bijdeopbrengstbepalingvanderuim 100overgeblevenfamiliesbleek dat ereen
grootverschilwas inde diversekruising'en»
De zaadopbrengstenvanin1957n &veldselectie overgebleven families,afkomstig
vankruisingen 1955s zijn opdevolgende bladzijde weergegeven.
Van deproductiefste families uitdeze kruisingen zullen in1958 circa 35op
een proefveld indeN.O.Polder worden geplaatst»
Op hetresistentie proefveld teKlundert washetzelfde materiaal alsophet
hierbovenvermelde proefveld inWageningen aanwezig« Erwerden eenhonderdtal
planten geselecteerd, dieopvallend gezond enstevig waren» Ditmateriaal zalin
I958 nader worden beproefd te Wageningen»
De nakomelingschappen vandekruisingen 1956 kwamen alsindividuele plantenop
de selectietafel. Gelet werd speciaal opzaadkleur, strolengte enuitstoeling.
Dit materiaal komt in1958 ophetresistentieprocfveld teKlundert enhetv e r meerderingsproefveld teWageningen. Hetbestaat v n l . uitdegunstigste kruisingscornbinaties van1955» ingekruist mot enkele rassen uitHongarije enTurkije,
terwijl bovendien metNobel, Emmabloem eneenTsjechische lijn werd teruggekruist.
Het kruisingsprogramma van1957> w a s voortgebouwd opdatvan1956» Er werd
wederom teruggekruist metNebel en Emmabloem»
Met deze methode wordt beoogd eenraste verkrijgen, datpractisch gelijk is
aan debestaande rassen, doch mogelijk enkele andere eigenschappen alsvroegrijpheid enziekte resistentie verkrijgt vandeslechts eenmaal ingekruiste géniteur.
De zaadzetting vandeze kruisingen waszeer matig; ditwastewijten aande hitte
tijdens de bloei»
Het reeds vroegtijdig beschadigen v a ndekelk endebloembladeren, teneinde
de meeldraden teverwijderen, hadfuneste gevolgen voor de stamper b i jdeze
hitte.
Bovendien washetstuifmeel zeer kort houdbaar envond debloei ookineenkorte
periode plaats»
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Het onderzoekwerduitgebreid met debepalingvandekorrelgrootte bijaardappelzetmeel»
Dezemethodeberust opdemeting vandehoeveelheid licht,diedoor eeninwater
gesuspendeerde zetmeeloplossing valt.DewijzevanbepalingvanhetP-O^-gohalte
werdvereenvoudigd doornietuit tegaanvan2gr.maarvan100mgr,zetmeel.
Ditheefthetvoordeel,datbijdedestructie deontwikkelingvannitreuze dampen
aanzienlijkverminderdwordt endedestructie snellerplaatsvindt.Tevenskannu
zonderverdunnenhetgedestrueerdemeetklaar gemaaktworden.
De overigebepalingenwerden opdezelfdewijze alsvoorgaande jarenverricht.
Hierondervolgt eentabelvandeaantallenbepalingen.Hierbijdient teworden
opgemerkt,datdezemetbehulpvandedesbetreffende afdelingenverrichtwerden.
bepaling
drogestof

aantalbepalingen

gewas
gras
klaver
bieten (ir.G.
bieten (ir.B.

Gleij)
Kloen)

1.546
385
1.153
1.007

suiker

bieten (ir.G.
bieten (ir.D.

Cleij)
Kloen)

703
417

oliegehalte

olievlas
koolzaad

phosphaat

aardappelen

500

korrelgrootte

aardappelen

150

eiwit

bieten (ir.D.
gras
lupine

82
48

Kloen)

69
16
238

Mosterolieglucosiden.
Het luktedit jaaromdeglucosiden inloof enknolpapierchromatografisch te
scheiden enaantetonen«Het aantalonderzochtemonstersbedroeg1,084.
Tevenswerdenmelkextractenvankoeiengevoerdmetwisselendehoeveelheden
stoppelknollen,papierchromatografisch onderzocht.
Ookwerden erenkele chromatogrammenvan alkaloidenvoorkomend inde zadenvan
lupinus albus,mutabilis,augustifolius enluteus gemaakt.

-76Verslagover1957
door
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Prof^BroekernaHoeve.
Inleiding.
Deweersomstandighedenwaren tot ongeveerhalf juligunstig,daarnakwam een
periodetotbeginoktober,waarbijderegenval abnormaalgrootwas«Hetlaatste
kwartaalkenmerkte zichdoor eengeringeneerslag»
Deindelingvandepercelen opdeProf.BroekemaHoeve isdezelfde alsdevoorgaande jaren« Ditwil zeggen,zevenpercelenvan elk4ha.met eenvastevruchtopvolging,vierpercelenvanongeveer 2ha» ieder,naast elkaargelegenachterde
afdelingvoor aardappelveredeling,waarvaniederjaaréénbestemd isvoordeopkweekvande zaailingen,maarwaarvoor derest eenvrijere vruchtopvolging
mogelijk is.Verder dedrie afwijkende percelen,mindergeschiktvoorproefnemingent.w« detwee eindpercelenvanhetuit tweekavelsbestaande geheelresp»
2.80ha.en 3«70ha.groot eneenperceel,groot2.50ha»,gelegenophet begin
vankavel1.
Achtereenvolgens zalnuvandein1957geteeldeproducteneenkort overzicht
wordengegeven«
GartenVI,_wintertarwe.
Oppervlakte 5.87ha.Gezaaid optwee percelenresp.4ha» en1.87 ha.groot*
Zaaidata12 en16oktober.Zaaizaadhoeveelheid 120kg perha.Devoorvrucht van
het4ha.perceelwas aardappelen,vanhet anderevlas« Debemesting bestond uit
250kgkalksalpeter en300^-gS U p ö r perha.
De stand indegroeiperiodewaswat schraal,herstelde zichlaterophetgezicht
mooi,dochdeopbrengstviel tegenn.1.3955kgperha.met eenstro—opbrengstvan
_+5.000kg.Vermoedelijk isdeoorzaakhiervan eentevroege afrijpingalsgevolg
vanroest,waardoordekorrelnietvolgroeide entekleinbleef»
Eetgewaswerdinjanuariuit deschuurgedorst enverkocht voor f27,50 Ver
100kg.Het strowasinnovemberverkocht voorf 5 0 , — perton»
Flamingo^wintertarwe«
Oppervlakte3.70ha.Zaaidatumwas 9oktober,de zaaizaadhoeveelheid 162kgper
ha.,devoorvrucht erwten.Y/erdbemestmet 250kgkalkstikstof,135kgkalksalpeter en3OOkg superperha.
Het gewas toonde zichvanhet beginafzeergoed enheeftindevoorzomer een
aantastingvanroestprimadoorstaan»Werd evenals deCarstenVIbeginaugustus
gemaaid enwasvoor devele regenindetweedeweek vandezelfdemaand inde
schuur geborgen«
De opbrengst bedroeg 5?209kgperha.enwerdverkochtvoorf28,--per100kg.
Het stroleverde_+6»000kgperha.op,wat ookvoorf 50,'--pertonverkocht
werd.
Zomergerst^Minerva«
Oppervlakte 9»24ha» Gezaaid op eensamenvoegingvandrie percelen resp.groot
2 ha.; 4ha.en3*24ha» (=perceelvan4ha.,waarvanderest proefveld).Werd
na eenmaaleggenop14maart gezaaid met eenhoeveelheid van100kgperha,
Voorvrucht vanhet 2ha.en4ha» perceelwas suikerbieten envanhetproefveldperceel erwten.Debemestingwas170kgkalksalpeter perha.ophetproefveldperceel enI50kgopdeoverige percelen.De fosfaatbemestingwasvoordetotale
oppervlakte gelijk n.1.300kg superperha«
Hetgewas stond van.hetbegin afgoed,hoewelhet structuurbederf alsgevolgvan
hetbietenrijdenhetvorige jaarerwelinte zieniras,zodatnogeenoverbemesting met 50kgperha.nodigbleek«

-773 en5augustuswerd geoogstmetdecombine.Deopbrengst,5»009kgperha.,
werd directverkocht voorf23,65per100kg.Het strowerd,zohet inhetzwad
lag,verkochtvoorf2 0 , —perton ,werk enrisico'svoordekoper.Deopbrengst
bedroeg2.600kgporha.
Proefvelden«
Vanhet z.g.n.proefveldperceelvan4ha»v/arenO.76ha.nodigvoor zomertarwe-,
gerst-,haver-enblauwmaanzaadproeven.Bemesting:170kgkalksalpeter en
3OOkgsuperperha.Deinzaai enoogstwerdhoofdzakelijk verzorgd door"Wageningen";
het overige doorhet personeelvandeProf.BroekemaHoeve.Dit jaarwerdvoorhet
eerstbijhetoogstenvandeveldjesgebruikgemaaktvandenieuwe J.F.eendoeksbinder.Dezemachinevoldeed zeergoed»
Overhetgeheelgenomengavendeproeveneenmooibeeld enkunnen zekeralsgeslaagdworden beschouwd.
Zomergerst^Herta.
OppervlakteI.87ha» Gezaaid,natweemaal eggen,op15maartmet 95kg zaaizaad
perha.Debemestingbestond uit100kgkalksalpeter en300kg superperha.
Devoorvruchtwas aardappelzaailingen.
Deschrale standhadtotgevolg,dat deondervrucht lucerne zichzeergoed ontwikkelde,'lochwerd degerstinhet laatst dergroeiperiodenog zozwaar,dat
gedeeltelijk legeringvoorkwam,waardoor delucerne plaatselijkverstikte.
Geoogstwerdmet decombine,eveneensopde eerstedagenvan augustus.Deopbrengst
bedroeg5*000kgkorrel en.+2.5OOkgstrovandeha.
SçW£r£AbedMinor.
Oppervlakte 2.80ha»,perceelmet afwijkendegrond.
Na eenmaal eggengezaaidmet 117kgperha.op12maart.Bemesting 250kgkalksalpeter en3OOkg superperha.Voorvrucht aardappelen.
Hetgewasvertoonde eenmooi egale stand,maarwerd indeafrijpingsperiodegedeeltelijkneergeslagen.
31juliwerdmetde zelfbindergemaaid endirect gehokt.Kadeeerste zomerse
weekvanaugustuskondezeoogstdroogindeschuurwordengeborgen.
Gedorst injanuari.Korrelo.brengst4«9lOkg»Verkochtvoorf25,75per100kg.
enstro4.500kgparha.
Het strowerd innovemberverkocht voorf4 5 , — perton»
Erwten^Sondo C.B.
Oppervlakte 4ha»Ka eenmaal eggen,gezaaid op25maartmet152kg zaadperha.
op eenrijenafstand van 33l/3cm.Bemesting 400kgsuper.Voorvruchtwintertarwe..
Het gewaswerd eenmaalbespotentegen debladrandkever,vertoondeverder eengoede
stand,niet teveelstro eneenvollebloei.Kadeveleregenindejulimaandwas
degrond zonatgeworden,dat erbijhetoogstennietvande eigenmachine gebruik
konv/ordengemaaktwegenshetoptredenvan slipenhetvastlopenvanhetmes.
Deloonwerkermet eenfrontmaai-balk enpick-uphaspel,leverdeprimawerk.
Ditwerk geschiedde op1augustus,waarnanog dezelfde dagbegonnenwerdmet
ruiteren» Pas23augustus"»varendelaatste erwtengeborgen alsgevolgvanhet
slechteweer» Gedorstwerd ditgewasookinjanuari.Deopbrengstwasgoed n.1.
3.72Okg,maardekwaliteit zeerslecht.Werdenverkochtvoor f24,50per100kg.
De stro-opbrengst was 29«20kgperha.enwerd innovembervoor f8 0 , —perton
verkocht.
Vlas£Wiera»
Oppervlakte 4ha»,waarbij zijninbegrepen0.18 ha.proefveldjes» Gezaaid,naeenmaal eggen eneenmaal slepen,op27maartmet 140kg zaaizaad perha.Bemesting
50kgkalksalpeter en4OOkg superperha«Als ondervrucht voor groenbemesting
werdhopperupsgezaaid,voorvruvhtwaswintertarwe«
Destandvanhet gewasgedurende degehelegroeiperiodewasprima,rijpte goed
af, zodathetgeheeleenmooibeeld gaf.De lengtewas,voor dit jaar,goedte
noemen, evenzo dekwaliteit,de stengelhadwat fijnerkunnen zijn»

-7823juliwerdmachinaal getrokken engebondenendaarnadirect aanhokkengezet.
Hetvlasheeft indehokkennietveelregenmeergehad,zodathetkleur behield
engoeddroogindeschelfkwam.Hetgewaswerd 23augustusbinnengereden.Het
wasbegin januari1958nognietverkocht.
Vl£3groef
veldjes.
Behalvehet onderhouden,wat door onsgebeurde,washet zaaien enoogsteninhandenvanhetpersoneeluit Wageningen«
Pootaardappeleni_Bintje.
Oppervlakte 2.45 ha.Het landwerd intweewerkgangenmetkromtand-en onkruideg
klaargemaakt.-Erwerdmachinaal gepootmet SEpootgoed indematen25/35en
35/45op5,6 en8april.Het aantal planten perha.bedroeg_+48*000.Debemestingbestonduit425kgkalksalpeter en5°0kg superperha.Devoorvrucht was
wintertarwe«
Deopkomstvandegoedvoorgekiemdeaardappelenwas goed enhet gewas toonde zich
zeermooi.Erwerd tweemaalgespotentegenphytophthora.Desélecteurshaddener
eengemakkelijk perceelaan,daar erzeerweinig ziekeofafwijkende plantenin
zaten. Metmoeitekonworden bereikt,dathet loof,doormiddelvan loofklappers
enspuiten,opdeE-datum doodwas.Hetgewasbleeknadebetrekkelijke stilstand
indegroei indev/armejunimaandnogzulk eenlevenskracht tebezitten,dathet
dood spuiten enkelemalenherhaaldmoestworden.
9 augustuswerdmethet rooienbegonnen.Ditwerkkon,afgewisseld door degraanoogst enregenbuien,op30augustus beëindigdworden.De juiste opbrengst isnog
nietbekend.Geschatwordt+25.000kg.perha.Dematen28/35 en35/45werden
verkochtvoor f2 0 , — per100kg,voorjaarsleveging afbedrijf.
Zijnogvermeld,dathetgewaswerdgoedgekeurdvoorE-pootgoed,behalvede
kopakkers,welke oenklasseterugmoesten.
Pootaardagpelen.Kwinta.
OppervlakteO.O5ha.Bewerking enbemesting dezelfde alsbijdeBintje.Werden
11aprilgepoot indematen 28/35, 35/45en45/50.Hetpootgoedwerd aangekocht
als A-origineel.Hst gewasvertoonde eenmooi, egale stand,met eensterke
loofontwikkeling.Deopbrengst,geschat op20.000kgperha.isbestemd voor
eigenpootgoed.
Consumptie aardappelen»
Bintje oppervlakte 2.20ha.Eigenheimer,oppervlakte 1.80ha«
Bewerking.Weer intweewerkgangenmetkromtand-enonkruideg.
•^rwerdgepoot op9en10april.DeBintjesmet eigenpootgoedklasseE.De
EigenheimersT/erdenaangekocht.
Bemesting'550kgkalksalpeter en500kg superperha.Devoorvruchtwasvlasmet
hopperupsklaver»Het gewasgafvanhetbegin afdoor zijnprimaloofontwikkeling,
knolaanzetting enstand eengoede oogstverwachting.
De aardappelziektewerdbestredenmetkoperbespuiting,watvijfmaalwerdherhaald.Ondanksdeze intensievebestrijding vertoonde zichreedstamelijkvroeg
eenphytophthorahaard inhetgewas,zodathalf augustus dood spuitennoodzakelijkbleek.
6 septemberwerdmethet rooienbegonnen.Ditwerknam, alsgevolgvanhetvele
slechteweer,veeltijd inbeslag.
Deopbrengst wasgoedgoed n.1.Bintje 33650kgnetto bovende 35™ perha.,
verkochtvoorf1 2 , — per100kg endeEigenheimer,geschat opafteleveren_+
30tonperha.De laatstev/erdenverkocht voor f1 5 , —per100kg.Het percentage
ziek enkrielindeBintjewas 20 foenwordt indeEigenheimerop25 fogeschat.

-79Aardagpelzaailingen»
Oppervlakte 2ha.Devoorvruchtwas zoraergerstmet ondervrucht klaver.Bemesting
550kgkalksalpeter en500kg superperha.Het zaaiklaarmakenenhetkunstmeststrooienwerd alsallejarendooronsverricht,evenzo deafleveringvandeverkregenvoeraardappelen.
Door de aanschafvan eenkleine trekkerkonhetver^legingswerk enhet transport
doordeafdelingaardappelveredelingmet eigenmiddelenwordenuitgevoerd.
Suikerbieten.
Oppervlakte4ha.Debietenwerdenop 3april,natweemaal eggen eneenmaal
slepen,gezaaidmet 19kgzaadperha.opeenrijenafstand van50om»
AlsrassenwerdenHilleshögStandaardPolyploid enHilleshögRpolyploidgenomen.
Devoorvruchtwasgraanmetondervruchtklaver.Bemesting.650kgkalksalpeter
en580kg superperha.Het aantal plantenwerdop70.000perha.gehouden.
De stand engroeiwasindevoorzomergoed,latertradhierineenbelemmeringop
alsgevolgvandevergelingsziekte.Hetgewasvertoondeweinigschietervorming.
Debietenwerdenmotdehand gerooid,waarmede op30september eenaanvangwerd
gemaakt.Gedurende degehele campagnekonwekelijks eengedeelteworden afgeleverd
inhet schipteMarknesse.Deafvoerverliepvlot en21novemberwarendelaatsten
geleverd.
Deopbrengstwas47«315kg perha.met eengehaltevan16,1>•
Het bladwerdvanhetland afverkochtvoor f7 > — P e rton.
Herfstinzaai.
Vooroogst1958worden ingezaaid2.5Oha.DippesTriumph,4ha.Flamingo en4ha.
CarstenVI.Verder 2ha.Lembkeskoolzaad.De standvandezegewassen ende
hierbijbehorendewintertarwe-,rogge-enkoolzaadproefveldjes is,voorzovernu
tebeoordelen,1goed.
»
Personeel.
Depersoneelsbezettingbestonduit drievaste arbeiders,gedurende deoogstmaanden
vermeerderdmet tweelossemensen.
Conclusie.
Wijmogentot de slotsomkomen,datdekilo-opbrengstenvanallevruchtennormaal
waren.'Tochzalernaarmoetenwordengestreefd om,doormiddelvangroenbemesting enbewerking; destructuurophogerpeiltebrengen.
Onzeindruk is,datdedoorlaatbaarheid betermoetworden.Wellicht zoueen
flinkevorst,welkewijnu enkele jarenhebbengemist,ergoed aandoen.Bovendien
hebben abnormalehoeveelhedenregen delaatste jarendewaterhuishouding inde
v/argebracht.
Ditnajaar is,alspogingtotverbetering,gebruik gemaaktvan eenwoelstelbij
het ploegenopwintervoor.Dedirectewaterberging zal,als gevolgvandeopgebrokenvaste laagonderdeploegzool,iniedergevalgroterzijn»
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