6.150.59.Vr.Sz„

G OR .: OORD
De voorgenomenscheiding venS.V.P. enI.V.P.naarhuisvesting en
landerijen "bleefin1958eenvoornemen.Aan eeninhetvooruitzicht gestelde
bouwvan eennieuulaboratorium tenbehoeve van deafdeling plantenveredeling
vandeLandbouwhogeschoolkonnoggeenbeginwordengemaakt.I.V.P* enS.V.P.
deeldendus samenwonend debeschikbare ruimte ingebouwenenkassenvanbeide
instellingen enbedreven op degronden,die totdezebehoordenhetproefveldenlandbouwbedrijf.Vooraleennijpend tekort aanwerkruimte indegebouï/en
maakte, dat onderomstandigheden,diemoeilijkgenoemdmogenv/orden,detaken
moesten wordenvervuld.
TerverantwoordingvaneendoorI.V.P.enS.V.P. gezamenlijk ondernomen
projektaangaande deaardappelveredeling is inditverslag eenrapport vande
hand vanDr.Toxopeus opgenomen.
Voordeeerste maalheeft debedrijfsleidervandeS.V.P. deheerJ.Holman,
eenverslagvanzijnwerkzaamhedenuitgebracht.Hetkomt onsvoor,datdaarmedegegevens,waaropmenlater zoukunnenwillenteruggrijpen,opeen
toegankelijke plaatsvoorverloren gaan zijnbehoed.
Voorzovernieuwe resultaten van onderzoek inditverslag zijnvermeld dienen
dezeals internterkennis gebracht tewordenbeschouwd.
Wageningen,januari1959.

DEDIRECTEUR VANDE STICHTING
VOORPLANTENVEREDELING, S.V.P.
P.E. Nijdam.

ALGEMEEN
...door
.H.Agelink.

Betuur.
Het"bestuurvergaderde zesmaalinditjaar.
Deheerir.G„Veenstraverlietmetingangvan 1juni 1958dedienst alsadjunctdirecteurenadviseurvandedirecteur,wegenspensionering entradafalssecretarisvanhet"bestuur.Deheerprof.ir.M„L.'tHartvolgdedeheerVeenstra
alssecretarisop.
Per31december1958washet"bestuuralsvolgt samengesteld?
Ir.J.I.CoButler teWageningen

voorzitter,
benoemddoordeMinister;

Dr.ir.J.P.DudokvanHeelteKaarden

vice-voorzitter,
alslid"benoemdopvoordracht
vandeNederlandse Kwekersbond;

Prof.ir.M.L.'tHartteWageningen

secretaris,
alslid"benoemdopvoordracht
vandeSenaatvandeLandbouwhogeschool;

Ir.D.J.v.d.Have teKapelle-Biezelinge

lid,
"benoemdopvoordrachtvande
Nederlandse Kwekershond;

Ir.J.W.Lackamp teOttersum

lid,
benoemd opvoordrachtvande
Nederlandse Kwekersbond enhet
Landbouwschap tesamen;

Ir.G.W.Meyer te Leeuwarden

lid,
benoemd opvoordrachtvande
Nederlandse AlgemeneKeuringsdienst;

A.VisserteDordrecht

lid,
benoemd opvoordrachtvanhet
Landbouwschap;

Prof.dr.ir.J.C.Dorst teWageningen

adviserend lid,
benoemd opvoordrachtvanhet
bestuurvandeS.VoP,;

Ir.P.A.denEngelse te 's-Gravenhage

adviserend lid,
benoemd opvoordrachtvanhet
bestuurvandeS.V„P„

Commissies.
Devertrouwenscommissie inzake afgiftevananderegewassendanaardappelenbestondper31december 1958uit?
Dr.ir.N„H.H.AddensteArnhem

voorzitter;

Dr. ir.P.E.NijdamteWageningen

lid;

Dr.ir.W.Peekes teGroningen

lid;

Ir.C.KoopmanteBennekom

plv.lid.

Deadvies-commissie inzake afgiftevanmateriaalvanaardappelenbestond per
31december 1958uit5
Dr.ir.F.E.NijdamteWageningen

lid;

Ir.J.A.HogenEschteBennekom

lid;

Ir.J.Tripte Leeuwarden

lid;

J.A.J.PoosteVeghel

plv.lid.

Werkgroepen.

-'••'-

Hetaantalwerkgroepen"bleefin 1958onveranderd.
Evenals in1957zijnerwerkgroepenvoors
granen,mais,aardappelen,"bieten,grassenenklavers,vlas,koolzaad,blauwmaanzaad enstoppelgewassen.
Personeel.
Per31december 1958"bestondhet personeeluits
1.Directie:
Dr. i r . F.E.Nijdam
Vacature

directeur
adjunct-directeur

2 . Algemene Zaken2
M.H.Agelink

administratiefhoofdambtenaarA

3. Administraties
J . C. Lauwerijssens
A.T.Hey
G.G.C.Peeters
Mej. A.H.Szerkowski
Mej.N.J.M.H.F.Vroemen
Mej.W.J.C.Dammingh

administratief ambtenaar B1ekl,
administratief ambtenaarB 1ekl,
administratief ambtenaarC2ekl,
steno typiste
telefoniste -typiste
typisteA (bibliotheek)

4.Algemene dienst;
G.J.v.d.Goot
G.Post
Mej. E.M.P. deKrom
Mej.D.Bos

vakmanA
technicusC
schoonmaakster
schoonmaakster

5.Aardappelen;
A.
J.Scholten
E.v.d.Scheur
Mej. G.M.Weyman
Th,J. Lamers
Vacature

hulpassistent
vakmanA
adjunct-laborante
proefveldbediende D
proefveldknecht

B.
Dr. i r . C.A. Huijsman
Mej. M.Berenbak
Mej. C.Kranendonk

hoofdingenieur
analiste (TN.0.)
adjunct-laborante

C.
Ir.H.T.Wiersema
H.J.Nab (langdurig ziek)
H.J.Landlust
Mej. O.Fruithof
J.W.J.Krechting

hoofdingenieur
assistentA
assistent
adjunct-laborante
proefveldbediende D

D.
Ir.G.A.Thijn
J.J.Schilt
L.Brink
D.R.Dijkstra:
T.Grovenstein
S.J.Teunissen

hoofdingenieur
technisch ambtenaar
assistentA
assistent A
assistentA
assistentA

Hetpersoneel onderA.genoemd istoegevoegd aandeheerdr.H.J.Toxopeus
wetenschappelijkhoofdambtenaar,verbonden aanhet InstituutvoorVeredeling
vanLandbouwgewassen enleidervanhetgemeenschappelijk I,V„P.-S.V.P. aardappelonderzoekingsproject.

III

6.Granen;
Dr.Ir.G.Dantuma
Ir.J.Mesdag
J.F.Benthem
A.vanEssen
P.ZwoIb
Th.G.v.d.Scheur
Mej. M.Jansen
K.vanSpanje

ingenieur 1ekl.
ingenieur
assistentA
assistent
adjunct-technisch ambtenaar
hulpassistent
adjunct-laborante
proefveldknecht

7.Oliehoudendegewassen;
I r . H.T.Wiersema
Vacature
M.A.Jongmans

hoofdingenieur
ingenieur
hoofdassistent

8. B i e t e n ;
I r . G.Cleij
I r . D.Kloen
G.Jochemsen
Zd.Sedlarik
J, J . T o l l e n a a r
A,Lodder
J.van Es

hoofdingenieur
ingenieur1ekl.
hoofdassistent
assistentA
tuinman
proefveldknecht
proefveldknecht

9. Grassen en k l a v e r ss
Dr. F.Wit
I r . G.E.van Dijk
I r . J . Dijkstra
H.J. Bleyenberg
Mej. W.C.Kelderman
Mej.M.A.E.Krechting
G.v.d.Weerd

wetenschappelijk hoofdambtenaar
ingenieur 1ekl.
ingenieur
hoofdassistent
adjunct-laborante
hulp laborante
proefveldbediendeD

10. VJinderbloemigen en voedergewassenDr. i r . H.Lamberts
R.J.Heringa
M.v.d.Weg
B.Lekkerkerker
Mej. Th.Spaander
Mej. J.K. Dijkstra
Vacature

hoofdingenieur
landbouwtechnicusA
assistent
hulpassistent
hulpassistent
adjunct-laborante
adjunct-technischambtenaar

11. Service-afdeling;
G.J.Speckmann
Mej.B.M.A.Broere
J.Post

technisch ambtenaar 1ekl.
adjunct-laborante
laborantA

12. Proefbedrijf Dorskamp en E i s t ( ü )s
J„Holman
G„vanAggelen
J.vanEk
AoJ.vanGaaien
J.vanGinkel
J.H.L.Jansen
G.vanDam
H.P.Lamers
T.A.Wagtho
J.G.H.vanBrakel
M.Fintelman
G.P.vanMierlo

bedrijfsleider
vakmanA
tuinman
tuinman
tuinman-chauffeur
tractorchauffeur
proefveldbediendeD
proefveldbediendeD
proefveldbediendeD
proefveldknecht
proefveldknecht
proefveldknecht

13» ProefbedrijfProf.BroekemaHoeve,Marknesse,
A.J.Glerum
Drievaste arbeiders

IV

bedrijfsleiderA

14- Personeel terbeschikkingvanhet I.V.P.s
H.Bouter

assistent

Publicaties.
Dr. H.J.Toxopeus

Chromosoom-verdubbeling bijdiploide cultuuraardappelen
GenenenPhaenen 3, 1958: 10-12.
Note onthevariation inexpression ofhypersensitivity
toPhytophthora infestansinpotatoseedlings.
Euphytica7,1958;38-40.
Somenotes ontherelationbetweenfield resistance to
Phytophthorainfestans inleaveand tubersandripening
timeinSolanum tuberosum,supsp.tuberosum.
Euphytica 7,1958s123-130.
Overde aardvanderesistentie tegenhetaardappelcystenaaltjeenoverhetnieuwopgetredenrasvandeze
parasiet.
Zaadbelangen 12,1958:68-71.

Dr. i r . C.A.Huijsman

Resistance tothepotatoroot-eelworminSolanum
tuberosum,supsp.andigenaanditsimportance for
potatobreeding.
Neth.J.of.Agr.Sc.6, 1958;39-46.
Mededelingno.17vandeS.V.P.

Ir. G.A.Thijn

Deaardappelopbrengst enhetweer.
Pootaardappelhandel 11,1958?1-3»
Beoordelingvan aardappelzaailingen.
Med.N.A.K. 12,1958s131.
DenakomelingenvanAquila.
Zaadbelangen 12,1958s238-239.
Noord-Amerikaanse aardappelrassen.
Pootaardappelhandel 12,1958s8-.
Beproevingvanaardappelzaailingen.
Zaadbelangen 12,1958;413-414.

Dr.ir. G.Dantuma

Breedingwheat andbarleyforwinterhardiness.
Euphytica 7, 1958;189-195.
Veredelingvan tarwe engerst opwinterhardheid.
Dissertatie Landbouwhogeschool.
Mededelingno.18vandeS.V.P,
Kouderesistentie derwintergranen.
Med.N.G.C.4,1958;9-14»

Dr.F.Wit

Proefveldenvankwekersvangrassen enklavers.
Zaadbelangen 12,1958s132-133.
Tetraploid Italianryegrass.
Euphytica 7,1958s 47-58.
Mededelingno.19vandeS.V,P.

I r . W.Scheygrond en
dr. F.ï/it
Dr. I r . H.Lamberts

Diversemedewerkers

Gebruik enveredelingvangrasrassen inNederland.
Zaadbelangen 12,1958:302-305.
EinneuerTypusmitnicht abbrechende Hülsenund ein
neuerArtbastartbeiLupinen.
Der Züchter,Bd.28H1, 1958s 15-17.
Deeerste tienjaren.
Mededelingno.20vandeS.V.P.

V
Belangrijkebestuursbesluiten.
Degewijzigdestatuten,vastgesteld indebestuursvergaderingen van8julien
9 december 1957,werdennaverkregenministeriële goedkeuring op21 juni1958
notarieelverleden entradendaarmede inwerking.Aansluitend opdezestatutenwerd eennieuwhuishoudelijkreglement vastgesteld.
Beslotenwerd,datmetfinanciële medewerkingvandePeulvruchten StudieCombinatie deveredelingvanlandbouwerwten terhand genomenzalworden.Indit
jaarwerdhiermede eenbegingemaakt.
Bijzonderheden.
Vandeheerir.G.Veenstrawerd afscheid genomen op3juni 1958« Deafscheidsbijeenkomstvond plaats inde zeersmaakvolversierde landbouwschuurvanhet
I.V.P.HetpersoneelvanS0VP, enI.V.P.,benevens talvanvertegenwoordigers
uitkringen,waarmede deheerVeenstragedurende de jarenvan zijnwerkzaamheid aande S.V.P. contactenhad onderhouden,warenvoorde ontvangstuitgenodigd.DeheerVeenstrawerd toegesprokendoordeheerir.H.T.Tjallema,directeurvandeAkker-enWeidebouw, doordeheerir.J.I.C.Butleralsvoorzittervanhetbestuurvandestichting,doordeheerdr.ir.J.P.Dudok vanHeel
alsvoorzittervandeNederlandse Kwekersbond,doordeheer ir.H.H.Smeenk
voordeStichtingPootaardappelpropaganda,doorprof.dr.ir.J.C.Dorst endoor
deheerdr.F.E.Nijdam,Uitalleswatwerd gezegd enuitdehartelijkeenopgewekte stemming,welke erbijdit afscheidheerste,sprakhoe grootde algemene
waarderingwasvoorde scheidende functionaris,diewelgemoed,actief,energiekenbesluitvaardig zoveelheeftbijgedragentotde snelle ontwikkelingvan
deS.V.P. inde eerste tien jarenvanhaarbestaan.
Tergelegenheid vanhet 10-jarigbestaanvande S.V.P. werd eenpublicatie
samengesteld onderdetitel "Deeerste tien jaren".Hiervoor schreefdeheer
Veenstradegeschiedenis vande stichtinggedurende deze eersteperiode.Ieder
dermedewerkersleverde eenbijdrageindevormvaneenkort artikelbetreffende eenvandedoorhenverrichte onderzoekingen.Tesamengevendeze eenindruk
vande aard enhetniveauvanhetwerkaandeStichtingvoorPlantenveredeling.
Nieuwbouwenaanschaffingen.
Inverband metdescheidingS.V.P.- I.V.P,werdenmetbetrekking totdebewerkingvandekleigronden endeuitbreidingvanhetproefveld-areaal daarvoorgeschiktewerktuigenaangeschaft.
Tenbehoevevanhet erwtenproject enhetreedsinhet onderzoek betrokken
iandbouwstambonenprojectwerd eenwarenhuis gebouwd,waarvoordegeldendoor
deP.SoC.beschikbaar zijngesteld.
DooreensubsidievanT.N.O.-W,0;B.A.washetmogelijkophet terreinvande
Plantenziektenkundige Dienst eenkastebouwen.Hierinwordendoordeheer
dr.ir.C.A.Huijsmanonderzoekingenmethetnieuwe physiovanhetaardappelcystenaaltjeverricht.
Debeide laboratoriavoorrespectievelijk degraan-endebietenveredeling,met
de touw waarvanin 1957eenbeginwerd gemaakt,zijnnagenoeg gereed.Verwacht
wordt,datdezein januari 1959ingebruikkunnenwordengenomen.
Buitenlandse studiereizen.
Dr.ir.F.E.Nijdam

Eutin,
Züchtertreffenenbezoek aandr.von Sengbusch
teHamburg.
Milaan,
Oprichtingsvergadering vande Sectie Voedergewassen
vanEucarpia.
Parijs,
Internationaal Kwekersrecht (twee maal).
Detmold,
Vergaderingmetbetrekking totbakkwaliteit.
Gembloux,
2evergaderingvandeSectie GranenvanEucarpia.

VI
Dr. H.J.Toxopeus

GroszLüsewitz"bijEostock,
Symposium "Veredeling opresistentie tegenhetaardappelcystenaaltje'J

Dr.ir.C.A.Huysman

Cambridge enHarpenden,
Bezoek aanhet Institute ofPlant Breeding
(Dr.Howard), theUniversity ofCambridge,
RothamstedExp.Station (Dr.Jones),
Munster,
BezoekaanhetNematologischLaboratorium (Dr.Goffaert
GroszLüsewitzhijRostock,
Symposium "Veredeling opresistentie tegenhetaardappelcystenaaltje".

Dr. ir.G.Dantuma

Versailles,
Oprichtingsvergadering vandeSectieVeredelingstechniekvanEucarpia.
Eeninleidingwerd gehouden,getiteld; "Quelques
méthodes dedétermination delarésistance aufroid
desvariétés decéréales".
Med.K.G.Co 7,1958s 8-10.
Gembloux,
2evergaderingvande Sectie GranenvanEucarpia.
Braunschweig,
Arbeitsgruppe Rost,'.MehltauundSeptoriavonder
Arbeitsgemeinschaft fürKrankheitsbekämpfungund
ResistenzzüchtungbeiGetreide.
0p24julivertrok dr.Dantumaopuitnodigingvande
National ResearchCouncil ofCanada (stipendium)
vooréénjaarnaarCanada.

Ir*.J„Mesdag

Gieszen,
VergaderingvandeArbeitsgemeinschaftfürResistenzzüchtungund Krankheitsbekämpfung bei Getreideund
Hülsenfrüchten.
Bezoek aanhetinstituutvanprof.vonBoguslawski.

Ir.H.T.Wiersema

Versailles,
Oprichtingsvergadering vande SectieVeredelingstechniekvanEucarpia.
Versailles,
VergaderingvandeConfédérationInternationale du
LinetduChanvre.
Eeninleidingwerd gehouden,getiteld:"Problems,
means andmethods inflaxbreeding".

Dr.F.Wit

Milaan,
Oprichtingsvergadering vandeSectie Voedergewassen
vanEucarpia.
VogherabijPavia,
Congres SocietaItalianadiGeneticaAgraria.
Eeninleidingwerd gehouden,getiteld;"Chromosome
doubling andimprovement ofgrasses".

Dr. ir.H.Lamberts

Eutin,
Züchtertreffen.
Eeninleidingwerd gehouden,getiteld;"Hat dieLupinen ZüchtunginNord-West Europanoch einenZweck?".
Bezoek aandr.vonSengbuschteHamburg.

VII
Duitsland,
Drie-daagsbezoek aanenkele instituten enkweekbedrijvenvoorerwten-enbonenveredeling.
Lund,
BijeenkomstvandeSectieMutaties enPolyploidie
vanEucarpia.
G-ieszen,
VergaderingvandeArbeitsgemeinschaftfürResistenzzüchtungundKrankheitsbekämpfungbei Getreide
undHülsenfrüchten.
Bezoek aanhetinstituut vanprof.vonBoguslawski.
G„JoSpeckmann

VogherabijPavia,
Congres SocietaItalianadiGeneticaAgraria,
Eeninleidingwerdgehouden,getiteld;Sometechnical aspects oftheproduction ofpolyploids in
Foddercrops".

Afgiftekweekmateriaal.
DevoorzieningvandeNederlandse kweekbedrijvenmetdoordeS.V.P.voorbewerkt
kweekmateriaal werdvoortgezet.
Doorhet aardappelveredelingsbedrijf indeNoordoostpolder vrerdennaastdejaarlijkseafgiftevanzadenenklonenvan 1ejaarszaailingen,ouderejaars zaailingenaankvrekers,dielangerdanvijfjaaralskwekerbijde Commissie terBevorderingvanhet Kwekenenhet Onderzoekvannieuwe Aardappelrassen (C.O.A.)bekend waren,afgegeven.Hiertoewasin 1957doorhetbestuurbesloten.
Omtrent deoverige gebruikelijke afgiftenvanmateriaal zijngeenbijzonderheden
tevermelden.
Bezoekvanbuitenlandse onderzoekers enkwekers.
Evenals invoorgaande jarenwashet aantalbuitenlandsebezoekers groot.De
ontvangstvandezebezoekers vraagtvandemedewerkers weliswaarveel tijd,doch
dooruitwisselingvangedachtenwordthetinzicht indeproblemenveelalvergroot,hetgeen totnieuwe ideeënkanleiden.
Bezoek aanNederlandse kweekbedrijvenensamenwerkingmetandere instellingen.
Hetbezoek aandeNederlandse kweekbedrijvennam toe.Hierbijwordtbeterkennis
genomenvandewerkwijzenvandekwekers danvoorheen,hetgeende samenwerking
tussendeS.V.P.endeparticuliere kweekbedrijven zeer tengoedekomt.
Erwasregelmatig contact ensamenwerkingmetdeStichtingNederlands Graan
Centrum,de Stichting Oliehoudende Zaden,deN.A.K.,hetI.V.R.0,hetProefstationvoor Aardappelverwerking,hetProefstation Akker-enWeidebouw,het
I.P.O.,deStichtingMaisteelt,deW.O.B.A., deP.S.C., dePlantenziektenkundige Dienst endeNederlandse Kwekersbond.
Financiën.
Evenals invoorgaande jarenkaninditverslaggeenmededelingwordengedaan
omtrent definanciële positie ophet eindevanhetverslagjaar.Dehiervolgendegegevenshebbenderhalvebetrekking op1957.
Overdat jaar zalhetrijkssubsidierondƒ.349»800,-bedragen.
Het subsidievande StichtingOliehoudende Zaden tenbehoevevanhetkoolzaad-,
het olievlas-enhetblauwmaanzaadonderzoek bedroegƒ.19«950»-»
DeStichtingNederlands GraanCentrum droegvoor extrawerkzaamheden tenbehoevevanhetgraanonderzoek bijmetrondƒ. 27.600,-.
DebijdragevandeStichtingMaisteeltvoorinstandhouding vanmaisgeniteurs
liep terugtotrondƒ.5OO5-.

VIII
HetM.S.A,-subsidiebedroegintotaalrondƒ. 90.000,-,waarvanhet onderzoek
tolerantie tegenvergelingsziekte bijbietenbijnaƒ.80.000,-vroeg.De overige
ruimƒ. 10.000,-werdbesteed aanaanvullend onderzoekbijdevoederbieten-,de
voederaardappelen-,demais-endegrassenenklaververedeling.
De aardappelveredelingsprojecten, gefinancierd uithetBintjefonds,vroegenaan
exploitatiekosten (incl.afschrijvingen)rondƒ. 131.000,-,,terwijlaaninvesteringenrondƒ.7-600,-werduitgegeven.
Dezeuitgavenwerdengefinancierd doorhetbintjefonds,alsmededooreenbijdragevandeWerkgroep Onderzoek enBestrijdingAardappelcystenaaltjeT.ÏT.0.
(W.O.B.A,)tenbedragevanƒ.8.000,-,zijndeeenaandeelindekostenvanhet
aardappelmoeheidsonderzoek.
DeProf.BroekemaHoeve,geëxploiteerd doorhetbintjefonds,veroorzaakte in
1957eenverliesvanruimƒ.1.200,-.Debeleggingenvanhetbintjefondsleverdeneenbate opvanrond ƒ.30.900,-.
Debalansvanhetbintjefonds slootmet eenkapitaalvanrond ƒ. 1.084.500,-,
gespecificeerd alsvolgti
1.Boekwaarde onroerende enroerende goederen

ƒ.

2.Verstrekte geldleningen

177*950,"

3.Effecten

345*900,»

4.Kas,bank engiro

"

5.Bedrijfskapitaal Prof.BroekemaHoeve

"

522.050,88.550,*)

6.ITadeligverschilvorderingen enschulden

"

115.750,ƒ. 1.250.200,165.700,. 1.084.500,-

*)

SpecificatiebedrijfskapitaalProf.BroekemaHoeve.
1.Boekwaarde onroerende enroerende goederen

ƒ.

2.Voorraden producten

"

3.Kas,bank engiro
4.Voordeligverschilvorderingen enschulden

42.800,-

"
"

46.6OO,21.700,4.65O,ƒ.

115.750,-

;LàRD-:iPl::ijLiJÎT
(.".oor
D r ÏÏ.
. J . r i'o::opous
Projecten 6.1;;4,135,7,82,137,100,107,0
.
..
vorden resp. 1.1.1,1.1.2,1.1.3,1.1.4,1.1.6,1.1.7,1.1.8.

Instandhouden en aanvullen van de W.A.C. (Project 6 wordt 1.1.1)
Midden maart werden van 300 nummers elk 3 knollen uitgeplant voor opkweken
onder korte dag omstandigheden. De overige (+ 600)nummers werden eind mei in
potten uitgezet.
In april werd van Dr. Hawkes enig materiaal ontvangen afkomstig uit Uruguay
van de daar voorkomende soorten van de sectie Commersoniana.
Ten behoeve van kruisingsT/erk met Sol, bulbocastanum werden uit de Commonwealth
Potato Collection- zaad of knollen ontvangen van chacoense, polytrichon,
sparsigilum, soukopii-,maglia, sambucinum, tarijense en jamesii.
In mei zond Prof. Brücher vanuit Santiago 1Ï6 monsters knollen door hem verzameld op het Chileense eiland Chiloë en op het aangrenzende vasteland.(40°Z.Br.
Kort daarop werden van hem 60 knolmonsters uitïï.Argentinië ontvangen in
september gevolgd door nog 403 andere. Al dit materiaal lijkt te behoren tot de
oudersoort andigena van Sol, tuberosum, behalve één monster van Sol, vernei
uitÏÏ.Argentinië en éénvan Sol. goniscalyx uit Chili.
Dr. Hawkes verzamelde op zijn Midden-Amerikaanse expeditie materiaal van vele
wilde soorten op vele standplaatsen van Arizona door Mexico tot in Guatemala.
Hiervan werden 5 zendingen knolletjes ontvangen. Aan het begin van de reis
konden uitsluitend de moeder-knollen worden geoogst, naderhand steeds meer en
tenslotte uitsluitend jonge nieuwe knollen. Van de moedorknollen van de 2e en
3e zending zijn vrij veel verrot aangekomen of wel ze liepen na.uitplanten niet
uit. Deze collectie omvat nu de volgende soorten.
Series

Soorten

Bulbocastana

clarum
bulbocastanum
cardiophyllum
ohrenbergii
sambucinum
jame sii
pinnatisectum
verrucosuni
semidemissum
brachyearpum
demissum
vallis mexici
fendleri
polytrichon
stoloniferum

Cardiophylla

Pinnatisecta
Demissa

Longipedicellata

Aantal genomen

2
2
2
2
2
2
2
2

5
6
6
3
4
4
4

Van vele ¥.A.C.nummers werd dit jaar kruisings- en spontaan zaad geoogst,
zodat in totaal van 630 zaad beschikbaar is. Vooral nu geleidelijk aan door
virusziekten een aantal clonen verloren gaat is het 'bezitvan dit zaad belangrijk.

BestuderingvandeW.A.C. (Project 134wordt1.1.2)
Voorhet onderzoek naarhetvoorkomenvanresistentie tegenphysioAvande
aardappelmoeheid onderzocht Dr.ITuycmaninhetvoorjaarknollenvanomstreeks100nogniet onderzochte nummers.Daaronderwerden ertweegevonden,
diemogelijkresistent zijn.Voorts werdenvan 200nummersknollen gevonden
voor onderzoek opresistentie tegenphysio B.Vanhetnieuwverkregenmateriaal
vanProf.Brücherwerden422monstersvoortoetsing opphysio Aingezondenen
352vooronderzoek opresistentie tegenphysioB.
Voor onderzoek opmogelijke resistentie tegenhetY-viruswerdvan40W.A.C.
nummers, die serologisch daarvanvrijwerdenbevonden,kruisingszaad aan
ir.Wiersematerbeschikking gesteld,voortsvan 60 nummerskruisingszaad voor
onderzoek opbladrolresistentie.
Kruisingszaaiselsvan14çurtilobum clonenwerden ophetvoorkomenvan
immuniteit tegenhetX-virus doorir.Wiersemaonderzocht.
Infebruari zijn500nummers opresistentie van deknoltegenFusarium
coeruleumgetoetst. Opeentotaalvan754onderzochte nummers werdener48
zeerresistent bevonden.Deze resistente nummers zijninhetnajaarnogeens
onderzocht;van37kondehoge graad vanresistentie wordenbevestigd.
Onderde zeerresistente nummers bevond zich17.A.C.403> die eveneens resistent
istegenphysioAvandeaardappelmoeheid. Vanditnummeronvannogenkele
andere warenenige kruisingszaaisels voor onderzoek beschikbaar.Resistentie
bleekingrote lijnenrecessief te zijn.KruisingvanW.A.C.403me"t het vrij
resistente rasVorangafvele zeerresistenteF^ zaailingen.
Opresistentie tegen si1
ver_s_churftwerden169nummers onderzocht,allenv/aren
vatbaar.
Voor chemisch onderzoekwerden91monstersvan dekortedag aanplant opgezonden
naarDr.deWilligen (ProefstationvoorAardappelverwerking).Intotaalzijn
indejaren1956,'57e n '58312nummers onderzocht,waaronder eenaantal
duplicaten.
Evenals invoorgaande jarenwerdengroteverschillenindesamenstellingvan
het eiwit gevonden,dieerfelijk zijngefixeerd. Pletbetreft hierdeverhouding
coaguleerbaar - tot-totaaleiwit,welkebijditmateriaalvarieertvan0.20 tot
0.75> terwijldeze waarde inhet rassonsortimentbinnennauwe grenzenom
O.5O schommelt.Eenoverzicht vandegegevens van198andigena wordtinonderstaande tabel gegeven.
Verhouding coaguleerbaar optotaaleiwit (ce/re)
0.20 O.25O.3OO.35O.4O0.45 O.5OO.550.60 O.65O.7OO.75
aantalW.A.C. 2
nummers

2

8

19

55

30 26

30

19

3

3

1

(198)

OnderzoekvanF-}zaaisels vankruisingenvanhet rasMarittamet W.A.C.nrs.
metuiteenlopende verhoudingen weesuit,datdeze eenverschillende genetische
achtergrond hebben.Uit onderstaand overzichtmagditblijken,daarbijvertegenwoordigt elkverticaal streepje0021'zaailing.

Kruisings
combinatie
ce/reW.AJ3
ouder
Go/crF-j
-0.20
-0.25
-O.JO
-0,35
-O.4O
-0.45
-O.5O
-0.55
-O.6O
-O.65
-O.7O

ZA526
Marittax57
O.19

—
-

11
1111111
1111

1

ZA538
Mar. x298

ZA535
Mar.x220

O.63

O.63

_
_
—
—

11
1111111
111111111

111111

11

-

—

1

1

-

-

M.

_
—
—
—
-

ZA544
Mar.x402
0.38

1
_
_

1111

111
111111

1111111111
1111111

111
1
111

111
1

-

Zoweldefrequentie verdelingvanhettotalemateriaalalsdievandekruisingszaaisels isduidelijkmeertoppig.Y/atditgenetisch enintermenvanchemische
samenstelling tebetekenenheeft isnogvolkomen onbekend.
Voordefabrieksrassen zijndeze verschillen in zoverrevanbelang,datdaaruit
blijkt,dathet percentage door coagulerenwinbaareiwit zeeruiteenkanlopen
bijrassendie vanhet Zuid-Amerikaanse materiaal afstammen, zoals diewelke
opdevoorlopige AMlijstvoorkomen.
Voor demenselijke endierlijke consumptie kandezevariatie betekenen,datde
samenstellingnaar aminozuren al naarhetrasuiteenkanlopen.
In1957werdenbij enkelenummers bijzonderhoge percentages oplosbarekoolhydratengevonden.Bijherhalingkondendeze verschillennietwordenbevestigd.
Devastestof-gehalten (0.v7.G-.)r/arenevenalsvoorgaande jarenlaagalsgevolg
vandekorte-dagbehandeling. Ze liepenechterwelsterkuiteen.Dat genetische
verschilleninhetW.A.C,materiaalvolgtweluithet onderzoek naarhetgehalte
van devanF-|zaaiselsvankruisingenmet rassen (zgn.ZA.Kruisingen, zieook
verslagDr.Huysman).
Voorhet onderzoeknaardeviscosi_teitendekorrelgrootte vanhet zetmeel
verkreegdeheerHuysmanvelemonsters.Zeeroverwegend zijndekorrelsklein,
eengrootte alsvandievanRecord behoort kennelijk totdeuitzonderingen.
Grotekorrels werdengevonden intwee oude opJavavoorkomende aardappelrassen,
diebeide resistentie tegende slijmziekte (Pseudomonas solanacèarum)vertonen.
Naardenaam "Kentangmombasa "(=aardappelvanMombasa)te oordelen zullen
dezerassen afstammenvanreeds inde16eeeuw doordePortugezengeimporteerd
plantmateriaal, dat tenslotte tochvrijv/elrechtstreeks uit ZuidAmerikaafkomstigmoet zijn.
Toegankelijkmakenvanbijzondermateriaaluit de¥.A.C.(Project135wordt 1.1.3
ZaadVeinkruisingentussendiploido cultuurrassenonderling envandezerassen
metdetegenAM resistente wilde soortenS-famatinae en8.kurtzianum
(=macolae)werd incolchicine tekiemengelegd indehooptetraploid materiaal
teverkrijgen voorkruisingmet tuberosurnrassen.Ditplantmateriaalwerd door
eenstudent bestudeerd (cytologisch onderzoek,morfologische studie,fertiliteit
VoortswerdentweeF-jzaaiselsvankruisingen tusseneenvorstresistent rasvan
dediploide soort S.stenotomum enFurore enProfijt inonderzoek genomenomna
te gaanoferenige correlatie bestaat tussenhet aantal chromosomen (36of48)
endemorphologie vandeknollen.Eenaantal 2ejaarszaailingenis eveneensin

ditonderzoek"betrokken.Opvallend isdatmeerdere zaailingeneengoedeknolvorm
"bezitten,terwijl tochdediploide ouder zeer onregelmatig vanvormis.
De soort Sol,bulbocastanum (2n=24), dieeenbijzondere resistenti.
tegenPhytophthoravertoont endienietrechtstreeks met Sol,tuberosum iste
kruisen,werd opgrote schaalmetvele anderewilde diploide entetraploide
speciesgekruist omeenoriëntatieindemogelijkheden teverkrijgen.Deze
Mexicaanse soort blijkt tekruisenmetdeeveneensMexicaanse soorten
polytrichon (2n=48), jamesii (?.n=24)ensambucinum (2n=24), niet echtermetde
inditgebiedveelvoorkomende soortendemissum"~("22=72)enstoloniferum
2n=48). Kruising- netdeinUruguay enArgentinië voorkomende Sol.chacoense
2n:-24)gelukte gemakkelijk.Het valt op,datbepaalde zaailingenvan
bulbocastanum alsvaderplant aanmerkelijk betere resultatenbijkruisinggeven
dan andere.Mogelijk zijnhier degenenvoor incompatibiliteitvandediploide
aardappelenvaninvloed.
Daar chacoense ookgemakkelijkmet tuberosumhybridiseert,is er enigehoop,
datdegenenvanbulbocastanum langsdeze omweginhetveredelingswerk zullen
kunnenv/ordenbetrokken.
Veelzaad werd verkregendoor onderlinge kruisingvanbulbo^castanumzaailingen,
zodat in1959» meerintensief dan zulks in1958mogelijkwas,eenpogingkan
worden gedaan tetraploiden teverkrijgen.
Vankruisingen tussenenkele clonenvanSol.chacoenseendetegenY-virus
resistente tetraploide soort SAlaxcalensewerd enig zaadgewonnen.DoorverdubbelingvandediploideF-|-zaailingenkunnen amphidiploidenwordenverkregen,die
volgens oudeervaringengemakkelijkmettuberosum-rassen kunnenwordengekruist.
Daardoor zoudewegvoorhet gebruikvanderesistentie-genen zijngebaand.
Veredeling opovergevoeligheidsresistentie tegenPhytophthorainfestans.
Project 7wordt 1.1.4.
Eind januari werdentonbehoeve vanhet opkwekenvankasklonenindeN.0.
Polder+_6OOOO zadenuitgezaaid vankruisingen tussenR-j-enR^-rassenen
géniteurs onderling entussenR-jR^-geniteurs en-rassen.Het zaad werdwijd
gezaaidmetde bedoeling ^onderverspenentekunneninoculeren,teneinde zoveel
mogelijk plantenmet slechts één R-gen teelimineren.
Alsgevolgvan hetfeit,dat elkvandephysio's eenvoldoende concentratie moet
hebben omde specifieke genotypen aantetastenwas detotale concentratie van
sporeninde suspensie hoog.Het gevolgdaarvan wasdatvele resistente planten
zosterknecrotischwerdenbeschadigd, dat zeafstierven,waardoorhet aantal
aandeheer Thijnafgeleverde plantenverbeneden deramingvan10000bleefen
slechts 6OOObedroeg. Onderdeze omstandigheden zoumenverwachten,datgeen
enkele plantmet slechtséénR-gen onaangetast zouzijngebleven.Waarnemingen
hebbenuitgewezen dattochnog enkelevandeze zaailingen zijnontsnapt.
Eindfebruari werden 20.000zadenuitgezaaid vankruisingenmetR^R^-en
R-]R2R3-geniteurs,dieuit/zaaiselsvan1954zijnuitgeselecteerd. De zaailingen
zijnmet eenmengsel vandephysio's (1.4)en (3.4)behandeld envoorzover
zevanR1R2R3 afstammen ooknogmet (2.4).Omdenecrotische werkingniette
sterktemaken is de concentratie vandeafzonderlijkephysio's vrijzvrak
genomen;methetgevolgdatdeuitvalmindergrootwasdantheoretischmocht
wordenverwacht.
Vandeze groep zaaisels zijn 2500plantennaardeÏÏ.O.P.overgebracht, terwijl
opdeBornse Steeg 3000werdenuitgeplant.

Indeze zaaisels isveel"vroeg"bloed"verwerkt,methetgevolg,dateind juni
reedsvele "vroege"typenuitgerijpt kondenwordengeoogst.Voorts zijninvele
kruisingscombinaties ouderrassen,neteenhoge resistentie vandeknol"betrokken
(Bravo,Record, Libertas,OberarnbacherFrühe), indehoopvroege enmiddenvroege
rassen ofgéniteursteverkrijgenmet liefst drie verschillende R-genen eneen
resistente knol.
Vanhetmateriaal,datvoordeII.O.P.vrerdgevondenzijn1200kasclonengeoogst.
VandeWageningseveldzaailingonwerden op3000planten792 vooruitplanten in
1959 aangehouden of 28 fo.
Vande1600F-|plantonvankruisingenmetdeR-]R^-geniteursvan1954stonden
478tweedejaars elkmet 2planten ophetveld. Beide planten zijngroengerooid
endaarvan zijner157aangehouden. Inprocentenvertoonde de selectiehet
volgendeverloop100-30-10.
Eengroot aantal3©enouderejaarsmetuiteenlopende combinaties vanR-genen
werd deels opde "Berg"deels opdeBornse Steeguitgeplant voorhet verrichten
vanwaarnemingen overhetverloopvande aantasting, alsindicatie voordewijze
vanontstaan vannieuwe physio's.Als controle werdenlangs depadenrijen
geplant vanhetR-)-rasRivol,hetR^-rasAmbassadeur envoortsvanEigenheimer
enSirtema.Bovendienwerdenenkelewaarnemingsveldjes vanhettoetssortiment
vanDr.Mastenbroekuitgezet.
Eigenheimer en Sirtemawarenmiddenjulireeds sterkaangetast,terwijleind
juliinhet toetssortiment alle clonenmet slechts ééngenreeds eengroot aantal
bladvlekken vertoonden. Ophet genotypeR2R3werd op14augustus deeerste
aantasting gevonden,op 28augustus opR-]Rj, terwijlR-]R2tot13september
vrijbleef. Inverbandmetverschilleninveldresistentie (zieproject1-1-6)
welke ongetwijfeld tussendeze tootsclonenbestaangevendeze waarnemingen
eigenlijk geen zuiverbeeld vandevolgorde inhet optredenvandeverschillende
physio's.Welbewijstdeze gangvanzaken,dat eerstdeenkelvoudige rassen
optredenen pas aanmerkelijk laterdehogere.
Aldezaailingen dieslechtsR-|ofR^bevattenwareneind juli-beginaugustus
reedsaangetast,demeeste reedsinsterkemate,maarinsommige kruisingen
zettedeze aantastingbijenkele clonen zoweinig door,dat tegenseptember ten
hoogste dehelftvanhotblad was afgestorven. Kennelijkbezittendebetreffende
kruisingscombinatiesnaast eenR-gennogandere genen,die eenhogematevan
veldresistentie bepalen.
Opdezaailingen welke twee verschillendeR-genenbevatten (Ri RJ ofR2R3)
werdenpasbeginseptemberde eerstevlekjes gevonden.Daarna zottedeaantastingmeer ofminderkrachtig doorkennelijk alnaarde aanwezigheid vanmeerof
mindergenenvoor veldresistentie inhet oudermateriaal.Enkele clonenmet
R-]R2enR3werdeninhetgeheelnietaangetast.
Middenaugustus werdenverschillende proefveldenbezocht,waaropvoelmateriaal
metinhet algemeen ofR-]ofR3enineenenkelgevalmetR-]R3ofR-jR2R3
voorkwam.Daarwerdendezelfde ervaringen opgedaan, (zieproject1.1.5)
Daar-zoalsuithetbovenstaande welisgeblekendeR-genen geenvolledige
oplossingvoorhetprobleemvandePhytophthoraresistentie geven,isdeze
zomergetracht dewildeMexicaanse soort Sol,bulbocastanuminhetveredelingswerktebetrekken.Bijtoetsing vaneenaantal zaailingenvanverschillendeherkomst bleek,dat sommige door geenenkele vs,nonzePhytophthora (12.4> 1.3.4;
2.3-4Gri1.2.3.4»)wordenaangetastenvoorts,datdegroei vandeschimmelop
planten,diewolwerden aangetast,zeerzwak was.Vanhet "volledig"resistente
materiaalwerdenentenoptomaat gemaakt endaarmeeisuitgebreid oriënterend
kruisingswerkverricht.Een overzicht vanderesultatendaarvanisinproject
1.1.3» gegeven.

Verschillende lijnenvanS.polytridtonenS.sambucinumwerdennietaangetast,
hetverdient derhalve aanbevelingnoginandereMexicaanse soortennaar
resistentie te zoeken.De collectie welke doorDr.Hawlces (proj.1.1.1)deze
zomerisbijeengebrachtbiedt daartoe demogelijkheid.
Onderzoeknaarresistentie vandeknoltegenPhytophthorainfestens.(Project1.1.5)

Deresultatenvanhet onderzoek, dat eind 195°overdeerfelijkheid vande
knolresistentie isverricht werdenuitgewerkt,lijdit onderzoek zijn+_2000
zaailingenvan35kruisingscombinatiesbetrokken, elke zaailing stond als
cloontjevandrie planten tevelde.Deresultaten zulleninde eerstvolgende
afleveringvanEuphyticawordengepubliceerd. Ingrote lijnenkanwordenbesloten,dat degraad vanresistentie doorvele genenwordtbepaald. Resistent
x resistent geeft overwegend zeerresistente zaailingen,resistent xvatbaar
eveneens maar inminderemate.Vandekruisingscombinatievatbaarxvatbaarwas
slechtsweinigmateriaal aanwezig. IndeF-|komenvele zeervatbare planten
voor,maar tochooknogweldie slechtsweinig wordenaangetast.
Indit onderzoekwaren ookenige oudersmet éénB-genbetrokken. Inovereenstemming metderesultatenvanlaboratoriumproeven werddeindrukverkregen,
datde aanwezigheid vanéénR-gendeknollenniet tegenaantastingbeschermt.
Dewaarnemingenwelke ophetproefterreinvanhet I.V.R.0.te Oostwold door
deheerMuntingavrerdenverricht, zijnuitgewerkt enwijzen,voor zoverhetde
invloedvan éénR-genbetreft,indezelfde richting. ZijndegenenR1 enR3
sameninIeplant aanwezig,danisdeknolaantasting gemiddeld geringer.De
invloed vande rassen,waarvanditR-materiaal afstamt isvanveelbelang.
Veredeling opveldresistentie vanhetblad togenPhytophthora. (project.82
wordt~17Ï.6)
Doorhet optreden vanphysio's,welke deR-zaailingenkunnen aantastenishet
probleem vanhet gebruikvandeveldresistentie weer opdevoorgrond gekomen.
Overhetverloopvandeze aantastingkondendezezomervele waarnemingen worden
gedaan opdeeigen oudere zaailingen zowel als ophetveleR-materiaal opde
Prof.Brcekemahoeve,deproefveldenvanhet I.V.R.0.endievandeFV.
ScholtensAardappelmeel fabrieken (zie ookproject1.1.4)
Erbleek zeerduidelijk,dat ereengrote en continuevariatie bestaatvanaf
R-rassen, die eenweekna"waarnemingvanhet eerstevlekje reedsvrijwel zijn
afgestorven tot andere,waarinde ziekte zichnauwelijksuitbreidt.Enkele zeer
laterassenbehoren totdegevoeligste, zodat ogenschijnlijkinditmateriaal
nietdienauwe samenhangtussenrijpingstijd enveldresistentie bestaat,v/elke
weinderassen zonderR-genen kennen.Eenverklaring isvermoedelijk,dat
gevoelige late zaailingendoor dekwekerreedsineenvroeg stadiumals
waardelooswordenuitgeschakeld. Doordebescherming,welke deR-genentegen
vroegtijdige aantastingbiedenkondegraadvanresistentie vanhet R-materiaal
tegendephysio's diedezebarrièrekunnenoverwinnen,totvoorkort onvoldoende
blijken.
Deresultaten vaneengrote serie waarnemingen, die eind 195^ over deerfelijkheid vandegraadvanveldresistentie zijngedaan,werdenuitgewerkt.Kruising
tussenzoerresistente rassengeeft overwegend resistente zaailingen. Kruising
vanresistente rassenmetvatbare geeft eensterke verhogingvanhet percentage
resistente zaailingen,te sterkernaarmate metmeergevoeligmateriaalwordt
gehybridiseerd. Kruisingvangevoelige rassen onderlinggeeft overwegend vatbare
zaailingenmaar tochooknog eenvoor deveredelingbruikbaar percentageresistenteP-]planten.

Kweken opvorstresistentie.( Project 137wordt1.1.7)
Voor toetsing opvorstresistentie warenin 'tvoorjaarknollenbeschikbaar
van 20tweedejaars F-|-zaailingenvankruisingen tussendrie curtilobumnummersenderassenDekama, Libertas enProfijt,voortsvande curtilobum
nummers zelf envandediploide soort Sol, ajannulsi.Deknollenwerdenvroegtijdigingeraniumpottenuitgeplant enindekas totuitlopengebracht.Daarna
werdendeplantenindekoudebaleverdergekweekt teneinde overafgehard
materiaaltekunnenbeschikken voordetoetsing.
Teveldedeed zichtengevolge vannachtvorst van 13op14april eenmogelijkheid
totbeoordeling voor vaneenbeperkte serie.Hoewel dethermometer,die tussen
deplantenwasgelegd,alsminimum -4«5°Caanwees,werdende curtilobum
contrôles,detwee clonenvanSol, ajanhuirieneenaantalhybridennietof
slechtsweinig beschadigd.Anderehybridenenhet tuberosummateriaalwerddoor
deze lage temperatuur geheelvernietigd.
Nadit experiment wasvanvele clonennogplaatmateriaalvoorbeproevinginde
koelcelbeschikbaar.Uitdekoudebakwerdende planteneerst gedurendede
nachtineenkoelkamerbij+3°Cgehouden endaarna 'smorgens ineentevoren
tot-4°Cgekoeldevriescelgeplaatst.Bijdeze temperatuurwerdendeplanten
gedurende eenuur gehoudenwaarnadekoelingwerduitgeschakeld.Naomstreeks
eenuurwasdetemperatuur totboven0°Copgelopen enwerdhetmateriaalop
lorriesindebuitenlucht geplaatst.
Deresultatenvandekunstmatige toetsing stemden inbevredigende mate overeen
metdievanhetveldexperiment, zodatenkele hybridenvoorverder kruisingswerk
kondenwordenuitgezocht.
Vande18hybriden,diemeerofminderintensief kondenworden onderzocht
werdener6doodgevroren, 6ondervondeningeenvanbeidebeproeving schade
vanbetekenis,bij6wasdeuitslagdubieusmaar tochwelzo,dat enige
resistentie mocht wordenverondersteld.
ProevenvanDr.Mastenbroekmet 'jongeuit zaad opgekweekte F1-]-plantenwezenuit,
datbijverblijf vanenigeurenbij-2°Cx30-40 foinlevenbleef.Dit
percentage stemtnaarordevangrootte wel overeenmetuitkomstenvande
bovenbeschreven toetsingvan 2ejaarsmateriaal.
De 10meerofminderresistente hybridenwerdenvoorkruisingmettuberesumrassenteWageningen optomaten geënt.Voorkruisingswerk opdeProf.Broekema
hoeve werdgeregeld stuifmeelverzonden.Van 50verschillendekruisingscombinaties werden 25000zadengewonnen.Helaas wasé*énvandedubieuse nummers
uitermatefertiel,zodat zeerveel zaaddaarvan afstamt.Vanallehybriden
isechterv/elzoveel zaad gewonnen,datdoor toetsingvande zaailingende
waardevandezevoorlopige géniteursvoorhet resistentie-werk zalkunnen
wordenbepaald.
Vaneengroot aantal curtilobum-tuberosumkruisingen,welke in1957werden
verricht,zijnzaaisels opgekweekt.Voormassale toetsingwas geengelegenheid,
uit experimenten opkleine schaal is echterwelgebleken,dat eronderdeze
zaailingenvele metresistentievoorkomen.
Uitzaai hadinbeginfebruari plaats,middenmaart zijndeplanten opgepot en
indekoudebakgezet.Eind aprilzijndeplanten ophetveldgeplant.Helaas
tradentoengeen nachtvorstenmeer op,waardoor enigenegatieve selectie
plaatshadkunnenhebben.Doordat deplantenbijnaeenmaandvroeger dannormaal ophetveld kwamen,konreeds zeervroeg totrooienworden overgegaan.
Het zwakgroeiende "vroege*1type zaailingwasreedsmidden junirooibaar.
Kruisingenvan14curtilobumnummersmethetvroege rasEarlaine bevattenalle
eenhoogpercentage (gem.22)"vroege"zaailingen,die ingeen enkelopzicht
afwijkenvan dergelijke zaailingen inrassenkruisingen.Inzaaiselsvan
kruisingenmet andere,meest laterassenbedroeg dit percentage omstreeks8.
De "latere"zaailingenwarenoverhet algemeen zeerwild.
Opeentotaalvan1244zaailingenwerden138vroege en69latevoojuitpXanter
in1959aangehouden.

Behalve dezeF-]zaaiselswerden ooknogeenaantaleerste terugkruisingen
opgekweekt,verkregendoorhybridisatievandoorir.RoergekweekteF-|hybriden.
VandezeF-jplanten isdemate vanvorstresistentie onvoldoende bekend.
Ditmateriaal bevatweinig "vroegbloed"enderhalve slechtsweinig "vroege"
zaailingen.De latere zaailingen zijnaanmerkelijkminderwild dandeF-|generatie.
Omstreeks 600zaailingen zijn opgekweekt vankruisingentussendeamphidiploid
Sol.acaule (2n=48)xSol.simplicifolium (2n=24)enverschillende rassen.Dit
materiaal groeit echter zowild, datalles is opgeruimd.
Onderzoek naarde overervingvandekookkwaliteit vanSol.goniocalvx. (Project
EnigeF^-zaaiselsvanrassenkruisingenmet tetraploid gemaakt materiaalvan
Sol,goniocalyxwerden opgekweekt.Knolvorming had zolaatplaats,datpas
beginaugustus pootgoedkonwordengerooid.Plantenwelke doorzelfbestuiving
werdenverkregenhaddeneind augustus zelfsnoggeenknollengevormd.
DeknolvormvandeF-]laat-openkeleuitzonderingenna-nog zeerveelte
wensenover,zodatverdere inkruisingvantuberosumrassennoodzakelijkis.
Diversen
Kookkwaliteit
Enig oriënterend onderzoekwerd verrichtnaar deerfelijkheid vandekookkwaliteit metbehulpvankruisingsmateriaal vanir.Maris enalsvervolgop
eendergelijk onderzoek,datin1957werdverricht.Tussende onderscheidene
kruisingscombinatieswerdenbeide jarenduidelijke enovereenkomstigeverschillengeconstateerd.
Patatefrite
Insamenwerking methetI.B.S.werd eenonderzoek verrichtnaar degeschiktheid
voorverwerking op "patatefrite"vaneenserie Fi hybridenvanir.Maris,voornamelijkvandekruisingscombinaties Bintje x Libertas enBintje x Oberarnbacher
Frühe.Ditmateriaal isopdevenige zandgrond vandeBornse Steeggeteeld.Een
duidelijke correlatie werd geconstateerd tussendekleurvande "patatefrite"
endievanvlekkenvanperssapvandeknollenopfiltreerpapier,dienadrogen
enkele minuteninkokende olie zijngedompeld.
Dezelfde Bintje-zaailingenzijndit jaaropkleigeteeldvoornader onderzoek.
Voor eenaantal opdeI.V.R.0.veldenvoorkomende Bintje-nakomelingenwerd
eveneenshetperssap onderzocht envoortsvanhet sortimentvoorkomend ophet
I.V.R.0.proefveld bijhet I.V.P.Invergelijking metmateriaal vanandereherkomstvertoonden deBintje-hybrideneengoedekleur.
Heterosisteelt metbehulpvandeW.A.C.(Project 136

)

Dit project is in de loopvanhet jaarovergenomen doordeheerDr.Huysman,
zijhetdandatvandedaarvoor optekweken zaaisels nogveel kruisingswerk
wordtverricht,dattevens dientvoorhetinstandhoudenvan decollectie.
Voortshebben allerlei voor dit doelopgekweekte zaaisels ook speciale doeleinden gediend.Aandeuitvoeringvanhetbenodigdewerkwerd intensiefmedewerking verleend (zie projecten 1.1.1 en1.1.2 en jaarverslag Dr.Huysman)

AARDAPPELEN
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Projecten 14,°139;81578; 129514O5 en141worden 1-2.1 en 1-2.2
1^Aardappelmoeheid
De selectievanF-|-zaailingenvankruisingen tussenresistent "bevondennummers
uit deWAC envatbare rassenwerdvoortgezet.Dezenummers zijn slechts resistent
tegenhet oude fysio• tegenwoordig fysio Agenoemd.(De larvenvanditfysiokunnen zichnietvermeerderen inresistente nakomelingenvanCPC 1673)•
Dezewerkzaamhedenwordenverricht omdebasisvanderesistentieteelt teverbreden|alle inNederland gekweekte resistente rassen zijnafgeleid vanCPC 1673•
Het isnietuitgesloten, dat inbovengenoemd materiaalwaardevolle eigenschappen
aanwezig zijn.(Toxopeusvondbijv.aleenhogegraadvanresistentie tegenFusarium ineenvan dienummers,Marisresistentie tegeneenfysiovanwratziekte)
HetrestantvandeWAC,datnognietwasgetoetst opresistentie tegenhetfysio
Awerd dit jaaronderzocht.(80nrs.)
OphetMierenboswordt doormiddelvaneenmeerjarigeveldproef deinvloednagegaanvandeverbouwvanresistente aardappelrassen enonvatbare gewassen (bijv.
bonen)opdeaaltjespopulatie indegrond.Ook dit jaarwerdenweer grondmonsters
onderzocht.
Eengeringe dalingvan depopulatie opallepercelen,vergelekenmet deuitkomsten
vanverleden jaar,tradop.Alle perceeltjes,waaropnureedsvierjaarachtereenresistente aardappelenwordenverbouwd, zijnnog steedsbesmetmetaardappelmoeheid;levende eierenkunnen,zijhet ook inzeergeringe aantallen,nog steeds
indegrondmonstersworden aangetoond.
Nogvijftig cystenherkomstenwerdenonderzocht opaanwezigheid vanhet fysioB
(dat zichsterkkanvermeerderen innakomelingenvanCPC 1673)• Het fysiokon
vrordenaangetoond inverschillende delenvanNederland,welkenogniet inde
surveyvandePDzijnbetrokken.
Onderzochtwerd inpotproevendeveranderingen inmengpopulatiesvanhet fysio
A enBonder invloedvandeverbouwvanresistente envatbare rassen.Alleresultaten zijnnognietbeschikbaar.Devoorlopige conclusie is,datindienop
eenperceel/fiiemengverhoudingzodanig is,dathet fysioBkanworden aangetoond
doorinspektievanhetwortelstelsel,deaangroeivandepopulatie zodanigsnel
isonder invloedvanhet eenmaal telenvaneenvoor fysioAresistent aardappelgewas, daterpraktisch geenverschilmeerbestaat tussendeverbouw vaneen
vatbaar eneenresistentras.
Het zoekennaaiuitgangsmateriaal voordeveredeling opresistentie tegenhetfysioB isdusdringend noodzakelijk.
Ongeveer 600nummersvandeWACkonden dit jaargetoetstwordenopresistentietegenfysioB.Ook eencollectievanDr.Hoss (KöIn-Vogelsang)werd getoetst opeen
herkomstvanditfysio.
Uitbuitenlandse onderzoekingenisgebleken,dat desoort S.vernei resistent is
tegenalle totnu toe inhet onderzoek betrokken cystenherkomsten.
Bij bezoek a.anCambridge inhetvoorjaarvandit jaarkreegi'-rzadenvan
enkelekruisingen tussenresistentevemei-nummerdenvatbare rassenmee.Slechts
ineenvandiezaaiselskwam eenhoge graadvanresistentie voor,ook tegenhet
fysio B.Met plantenvandezekruisingverdenvelekruisingenuitgevoerd, zodat
thansbeschikt wordt overongeveer8000zadenvan.dekruising (verneixtub)res.
x..tub. Ookkonveel zaad gewonnenwordenvandekruising:
(S.vernaixS.demissum)x S.tub.
Uit Gross-Lusewitzkreeg ik zadenmeevandetweede terugkruisingsgeneratie van
S.vernei.
In1959kandusopgrote schaalmetvernei-nakomelingen wordengewerkt.
InWageningen beschikkenweooknogoverderesistente soorten S.famatinaeenS.
macolae.
a)S.macolae;onderzoekvandit jaarleerde,dat deresistentie vandeze soort
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berust opéénof
v/eleenzeer"beperktaantalgenen.
Vande toetsingvanS.macolaeophetfysio Bzijnderesultatennogniet
beschikbaar.
b)S.famatinaes ondanks reeds jarenlange pogingenishetnognimmergelukt splitsïngin~in~rësïstent envatbaar inzaaiselsvandeze so-rtv/aartenemen.De soort
biedt ookhardnek'/igweerstand aanpogingen omdoormiddelvancolchicine-behandelinghet chromosomenaantal teverdubbelen,
InhetmateriaalvanDr.Rosswarenknollen aanwezigvandekruisingfamatinaex
tuberosum. Zeblekenresistent tezijntegeneenHederlandseherkomst vanhet
fysio B, alwerden erwel cystenopdewortelsgevormd.
Inhetbuitenlandmeentmennogresistentie tegenhet fysio Bgevonden tehebben
indediploide soorten:S.neohawkesi, S.sancta rosa enS.multidisectum.Van
deze soorten isnuzaad inWageningen aanwezig.
22Zetmeelkwaliteit
Inhet onderzoek zijnbetrokken dekorrelgrootteverdelingenhetfosfaatgehalte•.
vanhetmeel.Deze laatste grootheid ispositiefgecorreleerd metdeviscositeit
vandemeelpap.Beide eigenschappen zijnvoordeaardappelmeclindustrie vanzeer
groot belang.
Debeidegroothedenkunnen thansmet eenvoudigemiddelen envolgens snelle analyse-methoden,v/elkegeschikt zijnvoor serie-onderzoek, wordenbepaald.Eenonderzoek isingesteldnaar defouten,welkeverbonden zijn aandemonsternamevande
knollenenvanhetmeel.
Gebleken is,dat dehoogtevanhet fosfaatgehaltezeerbeinvloedwordt doorde
groeiomstandighodexwHierbijisdefosfaatrijkdomvandegrond natuurlijk een
belangrijke faktor,dochookdelichtomstandigheden,metname dekorte-of langedag.Doorkortedagbelichting blijfthet fosfaatgehalte lager.Deze invloed ishet
grootst bijrassenmet eenhooggehalte.Ook derooitijd isvan invloed:hoe
vroeger derooidestelagerhetfosfaatgehalte enookhier ishetv/eerzo,dat
hooggehaltige rassen degrootste schommelingenvertonen.Voorde selektie ishet
eenonaangename zaak,dathetgehalte bijplantenvan éénkloon zeersterkkunnenvariëren.
Waarschijnlijkwordt dezevariatieveroorzaakt doorhet sterkwisselende fosfaatgehalte vandegrond,ook overkleine afstanden.
Gunstigvoor de selectie isdaarentegen,dathet gebleken is,dat doorhetmeel
van slechts 15zaailingenvan eenkruisingteanalyseren,eenindrukkanworden
verkregenvanhetniveau ende spreidingvanhet fosfaatgehalte inzo'nkruising»
Vanafhet beginvandit project iseenuitvoerig onderzoekin/gesteld naar gunstige
nummers indeWAC.Inderdaadwerd eenaantalgevonden;zowel zulkemet een
hoogfosfaatgehalte en eenhoogpercentage kleinekorrels,alszulkemet gunstige
cijfersvoorbeide eigenschappen.
Voneenaantal dezerWAC-nummerswerden dit jaarkruisingscombinaties metverschillenderassenuitgezaaid, teneinde deoverervingvandekwaliteitseigenschappentebestuderen.Doorhet opnemenvannogvele andere kruisingscombinaties
werd dedoelstellingvandeseuitplant nogvergroot. (Zie jaarverslag Toxopeus)
Perkruisingwerden40zaailingenophetvelduitc;eplant.
Bijderooi indeherfstwerdvanelke zaailingdeopbrengstbepaald.Vandie
kruisingen,welkevoor de studievande zetmeelkwaliteit warenuitgezaaid, stelden
wetevensvan elkezaailinghet owg.vast.
Van deoverigekruisingenwerd per zaailing eenrepresentatieve knolgenomenen
vervolgens werdhet owgbepaaldvanhetmengselvandezeknollen.
Het isthansnognietmogelijk eenoverzicht tegevenvanallegegevens,welke
dezeproefheeft opgeleverd; deresultatenvandemetingen zijnnogniet alle
bewerkt.
Bijzaaisels,welke afkomstig warenvankruisingen tussenWAC-nummersmet eengunstige zetmeelkwaliteit enrassenmet eveneens dezegunstige eigenschappen,konin
degeoogste zaailingengeen spoormeer teruggevondenwordenvandegunstigekorrelgrootte-verdeling.Het ismogelijk dat ditveroorzaakt wordt doordeafwijkendeontwikkelingvaneenplant,welke opgroeituit een zaadje.Nader onderzoek
overditpuntisnoodzakelijk.
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VanenkeleWAC-nummerskonwordenvastgesteld, dat zijeenhoogowgovererven«
Hetonderzoeknaargéniteursvooreengunstige zetmeelk?;aliteitwordt intensief
voortgezet.
EnigehonderdenknolmonstersvandeWAC zijnaandebeurtvan onderzocht te
worden.Verderwordt eenonderzoek ingesteld naar dezotmeelkwaliteitvanal
deouderejaars-kweekprodukten (materiaalmetR-genen enafstammelingenvanhet
Wulung-materiaal)vandeheerToxopeus.
Ookhet tweedejaarsmateriaal vandeheerSch»ieders(demissumxtuherosumkruisingen)wordt geheelonderzocht,terwijlbepaaldekruisingenvan deheerMarisinlichtingenkunnengevenoverdeoverervingvandeeigenschappen,welke dezetmeelkwaliteit bepalen.
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Projecten 14,15, 16en128worden 1.3-1,1.3-2en1.3.3«
X-virus.
Seeds inhetvorirjaarverslagwerdvermeld dat9coordeontdekkingdatonvatbaarheid voorhetX-virus ookwordt aangetroffenbijhetaardappelruoeheidsresistenteveredelingsmateriaal,bijdit project grotevorderingenwerdengemaakt.Daaronvatbaarheidvoorditvirusreedsbijvele inbeproeving zijnde
zaailingenvandeparticulierekwekerswordt aangetroffen isnuhethoofddoel
vanditprojectbereikt.
Ingenoemd jaarverslagwerd erreedsopgewezen dat,daaronvatbaarheid vanhet
X-virus nietgekoppeld isaanresistentie tegenaardappelmoeheid,het ook inde
toekomstnoodzakelijk zal zijndatdemoeheidsresistente zaailingenvande
kwekers oponvatbaarheid voorhetX-virus getoetstworden,opdatmenbijhet
makenvankruisingenvoorverdereveredelingweetwelke moeheidsresistente
kruisingsouders tevensonvatbaar zijnvoorhetX-virus.
In 1958werdener54ouderejaarsmoeheidsresistente zaailingenvandekwekers
onderzocht;waarvan20ook reeds in1957onderzochtwaren.Hiervanwerdener20
vatbaarbevonden.Ditonderzoek geschiedt inoverlegmet deC.G.A.,welke
commissieonsdevoorditonderzoek benodigdeknollenverschaft.
VandeheerIr.Thijnwerden42moeheidsresistente zaailingengetoetst,waarvan
18vatbaarblekentezijn.
Zoalsuit dezegegevens blijktwasmeerdandehelft deronderzochte zaailingen
onvatbaar.Ookvoor detoekomst schijnt de situatie inditopzicht niet ongunstig
tezijn,virantvandeindecember 1958aandekwekersaangebodenklonen enzaden
vankruisingenmet aardappelmoeheidsresistentezaailingenwasbijongeveer75 %
vandezekruisingen tevens eenofbeidederkruisingsouders onvatbaarvoorhet
X-virus.
Indekaswerdennainoculatieongeveer4000kasklonenopgekweekt.Dezebehoorden
zowel totkruisingenmet41956-bloedalsmetSol.andigena-bloed.Het doelhiervanwasomnategaanhoe deonvatbaarheid vanhetX-virus overerft.Volgens
Amerikaanse literatuurgegevens geeft41956bijkruisingmet eenvatbaarras42°p
onvatbare nakomelingen enbijzelfbevruchting73 i°* Volgens onze ervaringenis
dit percentage bijkruisingenmetonvatbare zaailingenmet 41956-bloed nogal
variabel envaak lager als42 '-/o.Opmerkelijk isechterdatbijSolonum andigena
bloed deAmerikaanse percentages zeerdichtbenaderdworden.Dekruisingenvan
onvatbaar envatbaargavenongeveer40 "/o onvatbarenakomelingen endievan
onvatbaarxonvatbaarongeveer75$• Zeervermoedelijk erftonvatbaarheid voor
hetX-virus bijdeaardappelmoeheidsresistentezaailingen tetrasomisch monogeen
dominant over.Volgens dezewijzevanoverervingkanmenbijdebovenvermelde
kruisingen respectievelijk 50en75 fóonvatbarenakomelingenverwachten.De
kruisingen onvatbaarxvatbaargavenduseenietstelaagpercentage onvatbare
zaailingen.
Eengedeeltevandevoor ditonderzoek opgekweektekaskloontjes,nl.diewelke
serologischonderzochtwaren,isaandekwekersaangeboden.
Vande4110ophetveld uitgeplante eerstejaars zaailingenwerden 350aangehouden,
vande665 tweedejaars 114,vande29derdejaars 6envande29ouderejaars
zaailingen15«
* 41956iseenbekende,voorX-virus onvatbare zaailingvanhet U.S.Dept.»f
Agriculture.
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VoorDr.Toxopeuswerden een15-tal zaaiselsvankruisingenvanverschillende
voordeveredelingopvorstresistentiegebruikte Sol.cortilobumnummersmet
gewone rassengeinoculeerdmetX-virus.Sol.curtilobum stamt nl. zeervermoedelijkafvandewilde soortSol.aoaulewaarbij zowelresistentie tegenhet
X-virus alstegenvorstwordt aangetroffen.Slechts eengedeeltevande
geinoculeerde zaailingenbleekvatbaar te zijn.Naderonderzoek dientuitte
makenwelkevormvanresistentie,onvatbaarheid.,overgevoeligheid enofinfectieresistentie,aanwezig is.Voor Ir.Schniederswerden eenaantal Sol.demissum
zaaisels getoetst.Hierbijwerd geenresistentie aangetroffen.
Y-virus.
Inhet jaarverslagvan 1957werdmelding gemaakt vanhet feit dat eeninde
laatste jareninDuitsland optredende zeergevaarlijke stamvanditvirusook
reedsonzegrenzenhadoverschreden.Gelukkigbleek dit jaarechterdatdeze
stamniet insterkemate endannoghoofdzakelijk inhetoostenvanonsland
hier endaarwerd aangetroffen.Daardekeuringsdiensten indeloopvan dezomer
debeschikkingkregenovereengoedwerkend antiserum isdehoopgewettigd dat
deze zeergemakkelijk doorbladluizen overtebrengennieuwe stamvanhet Y-virus
inonsland geengrote schade zalkunnenveroorzaken.
Demogelijkheid vanhetoptredenvannieuwegevaarlijke stammenvanditvirus
toontopzichzelf echterdebelangrijkheid aanvanhetkwekenvanvooralle
stammenonvatbare rassen,Aanditprojectwerd daarom in1958veel aandacht
besteed.
In 1957werdvanhetMaxPlanck Instituut eenkloonontvangenwelke volgens
opgave onvatbaar zouzijnvoor alle stammenvanhetA-,X- enY-virus.Hetnog
niet geheelbeëindigde onderzoekvanIr.Rozendaal,uitgevoerd doormiddelvan
stengelentingmet verschillende stammenvandezeviren,enook eigennakomelingschaponderzoek metX- en I-virus,wijst zeer sterk inderichtingvandejuistheidvanbovenvermelde opgave.Ha entingmet deverschillendeX-virusstammenwerd
totaal geen reactie waargenomen.Dit integenstelling met deA- enY-virusstammen
waarbij een zwakkenecrose envergelingderonderstebladeren optrad.Voordeze
viren ishet daarom juister te sprekenvanextreme resistentie tegen alle stammen danvan onvatbaarheid.
De extremeresistentie vandezekloontegenhetA- enY-virus isafkomstigvan
dewilde soortSol.stoloniferum ende onvatbaarheid vanhetX-virusvande
wilde soortSol.acaule.De extremeresistentie tegenhetY-virusisstreng
gekoppeld aandietegenhetA-virus.Ditheeftvoordeveredelinghetgrote
voordeel dat,althansbijde jongerejaarszaailingen,volstaankonwordenmet
uitsluitend eentoetsingopY-enX-virusresistentie.
Hoewel dekloon zelvehet product isvan een3à4-maligetuberisatie vertoont
zenog enkele ongewenste eigenschappen alslaatrijpheid,lange stolonen,fijnstengeligloof enslechteknolkwaliteiten.Voorhetwinnenvanmooie zaailingen
zaldanooknogwel 1 - 3 malenvorder teruggekruistmoetenworden.
De eersteterugkruisingenwerdenreedsin1957gemaakt.Dit zaadwerd inhet
voorjaarvan 1958uitgezaaid.Dekiemkrachtvanhet zaadwas zeermatig,van
ruim 6000zadenwerden slechts 2000zaailingplantjesverkregen.Dehelftvan
dezeplantjeswerdnadeverspeningmet behulpvandeverfspuit gelijktijdig
geinoculeerd metX enY-virus.Hahet oppotten indekaswerdendeplanten
opnieuw geinoculeerd.Enigewekenlatervertoondenvele planten zeerduidelijke
ziektesymptonen zodat oenscherpe selectiemogelijkwas.Serologisch onderzoek
ophetvoorkomenvanX-virus leerde dat alle alsgezond geklassificeerdeplanten
inderdaadvrijvanXwaren.
Om inhetzelfde jaarnogeertterugkruising tekunnenuitvoerenwerd devolgendewerkwijze gevolgd:Naverwijderingvandezieke zaailingenwerdenaldeovergebleven zaailingenuit depottengeklopt,waarna demooiste zaailingen,d.w.z.
diemetkorte stolonen,mooi loof enniet tegroteknolzetting, ingrotere potten
werden overgeplant.Vandezeplanten,intotaal75stuks,werdvervolgensvoor
kruisingsdoeleinden eentopgeëntoptomaat.Hadebeoordelingvandeze zaailingen
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bijdeoogstwerdendeentingenvandemooie zaailingenvoor terugkruising
gebruikt.Hiervanwerdenruim 23000zadengeoogst.
Kaast deze terugkruisingenwerden ookop-nieuwkruisingenmet dekloonzelf
uitgevoerd.Dit leverde ongeveer 50-000zadenop.
De anderehelftvandeverspeende zaailingenwerdna deinoculatiemetX-en
Y-virus opgepot indeplattebak endaarnaopnieuwgeinoculeerd.Ongeveerhalf
meiwerdenhiervandeophet ooggezonde zaailingen,intotaal 520stuks,op
hetvelduitgeplant.Gedurendehet groeiseizoenwerd een strenge selectieop
gezondheiduitgevoerd. Intotaalwerden erbijdeoogst 1J1 zaailingen,waaronder enkele zeermooie,voorverderebeproeving aangehouden.In1959 zullendeze
zaailingen doormiddelvan entingophunvatbaarheid voorhetX- enY-viruswordengetoetst.Deonvatbarev/ordendanvoorverdere terug'ruisinggebruikt.
Omnategaanofonvatbaarheid voorhetY-virusookbijSol.andigenawordtaangetroffenwerdenzaaiselsvankruisingenvaneen100talnummersvan deze soort
metgewone aardappelrassenmetY-virus geinoculeerd.Dit onderzoek geschiedde
indezomermaanden, eentijdsperiode welke doordehoge temperatuurveelminder
geschikt isvoorhetvirusonderzoek dandevoorjaarsmaanden.Senscherpe selectie
v/asdanooknietmogelijk.Voornader onderzoekwerden 627klonen,behorende tot
72vandebovenvermelde 100verschillende kruisingen,aangehouden.
VoorIr.Schniederswerdenopdezelfdewijze eenaantalSol.demissum zaaisels
onderzocht.
Bladrol.
Ophetbladrolproefveld teEist (u)werdenvoor detoetsingopresistentie
respectievelijk uitgeplant enaangehouden:
zaailingen
1ejaars
2e "
3e "
ouderejaars

uitgeplant
4580
251
26
9

aangehouden
235
36
6
6

Debesmetting ophetveld bleek in1957niet zeer sterk geweest tezijn.
Van de1ejaars zaailingen die in1957indeplattebak met bladrolvirus-dragende
luizenwarengeinoculeerd,wasalnaardekruising25à50 "foziek.Dit percentage
laglageralsweverwacht hadden.Vermoedelijk haddeinoculatie ineenietste
laat groeistadium plaatsgevonden.
In1958werden ongeveer 6000zaailingen behorende tot 84verschillende kruisingen
waarvan20met Sol.andigenanummersmet bladrolvirusdragende luizengeinoculeerd.
Het doelvandetoetsingvandeSol.andigenakruisingen isomnategaanofer
bijdeze soortook eengrotere resistentie voorkomt alsbijdegewone aardappel.
De selectie opbladrolresistentie wordt bijvoorkeuruitgevoerd ineengebiedwaar
vannature reeds eensterkebladrolbesmetting optreedt.Door opregelmatigeafstanden inhet proefveld bladrolziekeknollenuit teplantenwordtgetrachthet
besmettingsniveau teverhogen.Degrotemoeilijkheid bijdit onderzoek isnudat
eropzo'nproefveld ookvaak eenbesmettingmet anderedoorbladluizenovergebrachtevirusziekten alsA enYoptreedt.Hierdoor ismengenoodzaakt omtevens
velenietbladrolzieke zaailingenopteruimen.Vooral dit jaarwasdat insterke
matehet geval.Indetoekomst,alsonsgoedegéniteursmet onvatbaarheid voor
het A-,X- enY-virus terbeschikking staan,kanditbezwaar grotendeelsopgehevenworden doortekweken opgecombineerde resistentie tegenbladrol ende
bovenvermeldemozaiekviren.
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Schürftresistentie,
Sindsdewintervan1956/57wordt gewerkt aande ontwikkelingvaneenmassa
inoculatiemethodevoordetoetsing opschürftresistentievan jonge zaailingen
indekas.Het ontbrekenvaneen snelle enbetrouwbaremethode voorhetbepalen
vandevatbaarheid vormtnl. eengrotebelemmering voorhet doelbewust kweken
opresistentie tegendezeziekte.
Bijde ontwikkelingvaneendergelijkemethode heeft devolgende gedachteons
alsleiddraad gediend.Tegenwoordigwordtbijde aardappelveredeling zeeralgemeendemethode toegepastvanhet opkwekenvankaskloontjes. Indiendezeklonen
nugeteeld zoudenwordeninkunstmatigmet schurft besmette potgrond, zou.het
zonderveel extramoeitemogelijk zijnombijde oogstvandeze kloontjesreeds
een selectieuit tevoeren opschurftresistentie.
Voordekunstmatige besmettingmoetmendebeschikkinghebben overvirulente
stammenvan Streptomyces scabies,deverwekker vandeschurft.Dezewerden
geïsoleerd uit ziekeknollenverzameld indiverse gebiedenvanons land.De
volgende problemenwarenhet opgrote schaalkwekenvanhetvoorhet besmetten
vandepotgrond benodigde inoculum enhetvindenvaneengeschikte methodiek
voorhetregelmatig besmettenvandegrond met dit inoculum.
Bijhetoplossen vandezeproblemenwerden,zoals ookwelteverwachtenwas,
verschillende moeilijkhedenondervonden.De laatste in1958genomenproeven
hebben echter zulke gunstige resultaten gegeven dat we geloven dekinderziekten
overwonnentehebben.In1958werdenallereerst de10verschillende isolaties
vanStreptomyces scabies ophun ziekteverwekkend vermogenonderzocht,dit zowel
opeenaantal standaardrassenmetbekendevatbaarheid als opzaailingpopulaties.
Alle10isolaties blekenbehoorlijk pothogeente zijn.Het sterkste wasde
isolatie afkomstigvanBorgercompagnie.
Bijdezeisolatiewashetpercentage door schurft aangetaste zaailingknolletjes
98,7 fo, bijde zwakste stammen 61 fo.
'Voorhetbesmetten vandepotgrond wordthet opeen agarvoedingsbodem gekweekte
inoculumnamet waterineenmixerfijngemalen te zijnzoregelmatigmogelijk
doordegrond verdeeld.Daargrond bijbevochtiging samenklontert,wordtvoor
hetverkrijgen vaneenregelmatige disiiributieeensterkvocht absorberende
kunstgrond gebruikt.Als zodanig dedenperlite envermiculitedienst.Nabevochtigingmet het inoculum werd dit zoregelmatig mogelijk door depotgrond
verdeeld, enwel inverschillende verhoudingen,waarbijsteeds detotalehoeveelheid inoculum constantwerd gehouden.Vergelekenwerden? zuiverperlite,de
verhoudingen 1;1,1:3»1s9van perlite opgrond en1s9vanvermiculite opgrond.
Het 1:3 perlitegrondmengselgafde sterkste aantasting.Vande 279i ndit
mengsel opgekweekte zaailingenwas erslechts 1schürftvrij.Debeoordeling der
zaailingen geschiedde volgens puisttype in6klasseb,nl.van0t/m 5waarbij
0 deschurftwijzeklassevoorstelt en5diemet grote diepe puisten.Het
puisttype isniet geheelonafhankelijkvandegraad vanaantasting.Bijeenzeer
sterke aantastingvindtmeneenhogerpercentage plantenindeklassen3t/m5
alsbijeen zwakker aantastingsniveau.Voor de toekomstverdient hetdaarom
aanbeveling omtegelijkmet de zaailingen plantenvanrassenmetbekende vatbaarheid tetoetsen omhet aantastingsnivcautekunnenbepalen.Alleendanis
hetmogelijk omeenbetrouwbare indelinginresistentieklassen temaken.
Voorlopig werden dezaailingenvallende indeklassen0t/m 2alsresistent
aangemerkt.Dit v/arener237of17>5 %vande intotaal1351 getoetste.
Aldezeresistente zaailingenalsmedemonstersuit de3alsvatbaar aangemerkte
klassen,zullen in1959 opnieuwwordenbeproefd teneinde eenindruk teverkrijgenvandebetrouwbaarheid vandetoetsing.
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AARDAPPELS!!

door
Ir.G.A.Thijn
Projecten 1, 2,5en4f/orden1.4.1,1.4.2,1.4.3 en 4.4
Weersomstandigheden. Deregenmeter bijdekassenregistreerde devolgendeneers3.aghoeveelhedeni: mm. ("normaal"tussenhaakjes):
januari
februari
maart
april

mei

IO6.7
43-31.59.2
75.2

(53)
(40)
(46)
(44)
(48)

juni

juli
augustus
september
oktober
november
december

74.8
61.4
65.5
66.6

33.8
58.8(66,

Met eentotaalvan 731«3mm.was 1958het opéénnadroogste jaar (19553579.4mm.)sinds 195'i>hetbeginvanonzewaarnemingen.Januari wasverrewegde
natstemaand, terwijlnovemberuitzonderlijkdroogwas,met eenpaarregendagen
indeeerste decade,enbovendien eenmaandmet bijzonderrustig,maarsomfecr
weer,eenvanderustigste maandenvandelaatste honderd jaar.Vorstkwam
nauwelijks voor,ooknietindecember. Ook januari enfebruari brachtengeen
vorstvanbetekenis;vooral de laatste welveel sneeuw.Maart wasbijzonder
koud endroog;ook aprilwasguur.Alleentijdenshet aardappelpotenwashet
weermilder.Door oppervlakkige grondbewerking werd getracht dekoude,natte,
niet doorgevroren ondergrond niet boventebrengen.Meiv/aseenzeergroeizame
maand met een4-talzeerkorte regenperioden.Het aardappelgewas ontwikkelde
zich zeer snel. Junigafeenmooie groeizame periode indetv/eededecade,die
ookhetbeginvanPhytophthora-aantastingbracht.Deze aantastingwerd nabegin
mei hevig,maarwerddaarnaevengetemperd door eenwarme endrogeperiode.
Eind juliv/askoud,maarindemooie eerste helftvanaugustus kondende
eerstejaarszaailingennadoodspuitenwordengezaaid. Zeerfraaiwashetweer
ineind-augustus-beginseptember,toenderooivandetweedejaarszaailingen
vlot konwordenverricht.Ongeveerhalf septemberwarenookde ouderejaarszaailingen geoogst.Detweedevulling derbakken werdhevig aangetast door
Phytophthora, zodat eenzeergoede schifting was temakentussenhetertegen
resistentemateriaal enhetvatbare.
Opkweekvankas-enbakklonen.
Ditbelangrijke projectverliep,mettweeopkweekgangenindegrotekassenen
indebakken enmetdrie inhet kleine kasje, vlot,afgezienvan eenmeerdan
gewoonoptreden vanPhytophthora enhetvoorhet eerstverschijnenvandez.g.
wittevlieg (Trialeurodes),waarvan laterietsmeer zalv/ordenvermeld.
Hieronder volgt overzicht vanhet aanta.1opgekweekte plantonenvanheteruit
verkregenkwantumklonen (iniets afgeronde getallen)
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%

planten

klonen

57-200
6.6OO
13.800

38.200
3.3OO
9.4OO

66.7
50
68

77.6OO

5O.9OO

65.6

ongeïnoculeerd
moeheidsres.

4.6OO
2.000

3.30O
1.400

72
70

totaal

6.6OO

4.7OO

71

48.4OO
25.4OO

25.IOO
I4.OOO

52
55

73.8OO

39.100

53

110.200
6.6OO
41-200

66.5OO
3.300
24.900

60.4
50
60

I58.OOO

94.700

60

Voor.jaarsteelt
ongeînoculeerd
geïnoculeerd
moeheidsres.
totaal
Zomerteelt(kl.kas)

Najaarsteelt
ongeînoculeerd
moeheidsres.
totaal
Totaal,
ongeînoculeerd
geïnoculeerd
moeheidsres.

De opkweek van eendergelijk groot kwantum klonenmet alles,wat daaraanvast
zit--uitzaai -grondmenglng-verspenen-wieden-uitroken tegenluizen e.d.oogsten,enz-vergtmeerdandehelftvandebeschikbare tijd.Deverkregen
klonen zijnechter onmisbaarvoor devoorziening vangoeduitgangsmateriaal voor
eigenonderzoekingen envoor afgifte aandekwekers.
Slechts eengering aantal zaailingen werdmet Phytophthorageïnoculeerd.
Deze inoculatie vond inWageningen plaatsmet eengroot kwantum zaaisels,afkomstigvanmoerbekendegéniteursenvandiverse nieuwePhytophthora-geniteurs
vanDr.Toxopeus.Deinoculatie had plaats gevondenmet eenmengselvande
physio's (1.4)en (3.4). De schiftinginresistent ennietresistente zaailingen
waseveneens inWageningen geschied, maarnahetuitplanten vancleeerste inonze
kassentrad inverschillende kruisingennogwééreenhevige aantastingop,
waardoortentweedemale eengrootkwantum zaailingenuitviel.Uiteindelijkhieldenrond 66OOplantenstand,-waarvandehelft klonenleverde.Dievandenieuwe
géniteurs zullen oponsbedrijf wordenuitgepoot.
De'indrukwerd verkregen,dat doordevroege Phytophthora-aantastinginde
kassen ookeenmeervroegtijdig optredendaarbuitenwerdveroorzaakt.
De opkweek inbakkengafgoede resultaten.De eerstevulling leverde,begin
juligerooid, eenaanhoudingspercentage vanongeveer 65 cfomooie klonen.De
tweedevulling had,zoalsvermeld indenazomerenherfst zwaarvanPhytophthora
te lijden|erkwamenechter enkele populaties invoor,dieweinigwerdenaangetast.Dit bleek vooralhet geval tezijnbijeen aantal zaailingenvande
géniteurs 5164O,654snDckama, eenaanwijzing v/elkegoed a,anslootbijhet
gedragvan diverse ouderejaarszaailingen,afkomstig vandeeerste tweegéniteurs,

waarschijnlijkheeftmenmet dezegéniteursmateriaalinhandendat overeen
goede aanlegvoor veldresistentie beschikt.
Eenaantal zaden,verkregenuitkruisingen van Sol.curtilobummet verschillende
aardappelrassen alsvader,werduitgezaaid. De opkomst vanhet zaad liette
wensenover.Tevergeefswerd getracht devorstresistentie vandeze zaailingen
te toetsen;ertrad geennachtvorst op.Vaneengering aantalplantenkon
enkeleknollenwordengeoogst,waarmee detoetsing,naargehoopt wordt,zal
kunnenwordenuitgevoerd.Bovendienzalditdaarhopelijkplaatskunnenvinden
aanoptekweken plantjes,groeiend uit zaad, datisverkregenuitkruisingen
vanhet type (CartxTub)xTub.
De aantasting doorwittevlieg, die inéénkasinhetnajaar plaatselijkwasen
elders sporadischvoorkwam -nergens overigensmerkbare schadeveroorzakend zaldoor eenintensieveruitrokenmetparathion,naastdegewone toepassingvan
nicotine, tegenmoetenwordengegaan.
Nogeenenkele opmerkingoverde zaailingenopkweek uit zaad.Door eeneenvoudige
ingreepwerdbijeenaantalzaailingen ondergrondse knolvorming voorkomen,met
hetgevolg,dat erzonaaruitzondering knollenwerden gevormd inbladoksels,
aanverdikte toppenvanzijtakken,enz.Hieruit volgt dat een aardappelplant
blijkbaar steedsknollenzaltrachtentevormen.Belemmertmen ondergrondse
knolvorming, danworden zebovengronds gevormd.\vijhopenderesultatenvandeze
proef elders tepubliceren.
Populaties eerstejaars zaailingen ophetveld.
Dehiervoornodige klonenkonden ondergunstige weersomstandigheden rond 20
aprilwordengepoot.24.000klonen zonder enruim 7000metmogelijke resistentie
tegenaardappolmoeheid,tezamen afkomstigvanrond 140kruisingscombinatiesmet
gemiddeld ongeveer 220zaailingen,wordenuitgezet omnategaanwelkeresultaten
zijinhet eerste jaarzoudengeven.Dozeresultaten liepenuiteenvanzeer
slecht totzeergoed.
Opvallend v/as,dat dedoorsneekwaliteit vandepopulatiesnietandigena-invloed
weinig onderdeed voordiemet b.v.Phytophthora-resistentie genen,oorspronkelijk
vanS.demissumafkomstig.
HetkruisenvanS.tuberosummot andere soorten oftypenblijkt goede resultaten
tekunnengeven.Datmenbijhet kruisenvantuberosumrassen zonderwildbloed
nogniet allegrenzenheeftverkond bleekuit sommige populaties die zeerfraai
materiaal opleverden.
Inonzegéniteurs zitbloed vandiverse demissum-herkomsten,veelal gepaard met
datvanS.rybinii, verdervan andigonaenvanvele tuberosum-vormenuitbinnenenbuitenland.
Debestuderingvandepopulaties leert,datbepaalde rasseninhetbijzonderals
géniteurwaardehebbondoor eenopvallend gunstige invloed opdenakomelingschap.
Ookzijnerbepaalde kruisingscombinatiesdie boven andere gunstig zijntenoemen.
Hetvindenvan zulkegoede géniteursenhet gebruikdaarvaninde gelukkigste
combinatiesmoet als eenbelangrijk werkwordenbeschouwd waardoordekwaliteit
vanhet selectie-materiaal kanwordenomhooggebracht.
Hetgemiddelde aanhoudingspercontagelagdit jaarhoog,nl. bijruim 11 fo, rond
3 iohogerdanin1957- Opvallend v/asdit jaarhet gemiddeld ruime aantalknollen
perplant.Hetzelfde is ookdoor depraktische aardappelteelt opgemerkt.Hetis
bekend, datdit tolkenjarekanwisselen,maar overdeoorzaken ervantastmen
inhetduister.Hetwilonsechtervoorkomen, dateengroeizamemei,zoals1958
onsbracht,de danindeze strekenbeginnende knolzettingkanhebbengestimuleerd.
Het zouinteressant zijnindezeneensgegevens teverzamelen.
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Beoordelingvantweedejaars- en oudere zaailingen.
Het onderzoekvaneerstejaarspopulatieskannietvoldoende zijnvoorhetverkrijgenvaneeninzichtindewaardevanpopulaties.Degoedlijkende zaailingen
dienen ookinvolgende jaren,alsmeeruitpootmateriaal aanwezigis,teworden
voortgezet.Daarom stondenruim 1700zaailingen,die opdeProf.BroekemaHoeve
waren opgekweekt,inevenveel rijtjesvan6plantentevelde.Hiervanwerden
"bijna250voorlopig -inafwachtingvanhet onderzoek opresistentie tegen
wratziekte enaardappelmoeheid -aangehouden.Deresistentie-vormen zullen
ingevolge hetvorig jaargenomenbesluitweer aankwekerswordenafgegeven.
Een10-tal zaailingenvanDr.Tcxopeus,bijna80vanDr.Huijs
in
anenruim50
vanIr.Wiersema stondeneveneens inrijenvan 6planten.
Deeerstewarenvoortgekomenuit nieuwegéniteursvanDr.Toxopeus,waarover
bijdeklonenopkweek reedshet eenenanderwerd opgemerkt.Enkele ervanbleven
ookindithevige Phytophthora-jaaronaangetast enlijkenookom.andereredenen
waard bijhet kruisingswerkingeschakeld tev/orden,watdanookreedsisgeschied.
De zaailingen vanDr.HuysmanwareninWageningen overgeblevenbijdeverrichtingvanbepaalde onderzoekingen t.a.v.aardappelmoeheidsresistentie.Van
hetmateriaal vanIr.Wiersomametmogelijke X-virus -enbladrolresistentic
kondenenkele nummers wordenaangehouden.
De derde jaars- enoudere zaailingen -die 20februaridoor loting aan20
kwekersv/arentoegewezen, stondeninveldjes van 18of36plantenophetproefveld.Eennormale vermeerdering vond nietmeer plaats,weleenkleine gezonde
vermeerdering. Inhetnajaarwerd ineenrondschrijvenaandeverkrijgersverzocht hunervaringen aanonsdoortegeven,nadat onzerzijds deverkregennieuwe
ervaringen aandekwekersworden doorgegeven.Eendergelijk contactmetde
verkrijgersvanS.V.?.-materiaal moet zeernuttigv/ordengeacht.
Het stemt totvoldoeningdat diverse zaailingen ookbijdeafnemers eengunstige
indrukmaakten.
Vooral echtert.a.v.deresistentie tegenPhytophthoraliepende ervaringen
nietzeldenten zeersteuiteen.Dit zienwijtrouwens ookopdeproefveldenvan
C.O.A.enI.V.R.0.Verschillen interplaatse aanwezige physio's beslissenover
alofniet aantasting, terwijl slechts eenhogematevanveldresistentie eenal
te spoedigafstervenkanvoorkomen.Vanveelpraktischbelangisindezenofop
hetmoment vandePhytophthora-aantasting reeds eenvoldoende knollenoogstwerd
gevormd* Tijdige knolvorming enknolgroei zal steedsblijken eenfaktorvan
grotebetekenis tezijn;de oogstzekerheid wordt erdoorvergroot, zowelhier
telande alsinhetbuitenland.
Kruisingmetgéniteursenzaad
v/inning
Indekruisingskasvond een zeergroot aantal géniteurseenplaats,ofgeënt
optomaten,5fuitgepoot opstenen.Hierbijwerdvooralgelet opongevoeligheid
enveldresistentie tegenPhytophthora, opaardappelmoeheids-,virus-en
schürftresistentie,terwijl aanallepraktijkeigenschappenals opbrengstvermogen,
knolkwaliteiten, consumptiewaarde, zotmeelgehalte enkwaliteit,rijptfcijd,
bestand zijntegen droogte,enz.aandacht werdbesteed bijhetmakenvan
kruisingen.Vrijwelalle thans opdevoorgrond tredendem.oeheidsresistente
rassenwerden inhetkruisingswerk betrokken.Diverse prominente zaailingenen
rassen,die opde S.V.P.veldenontstonden ofbijdokwekersuitmeestalvan
deS.V.?.betrokkenuitgangsmateriaal alswaardevolnaarvorenkwamen,werden
eveneensuitgeschakeld.Eovendienwerdgetracht,vooralgebruikmakendvanuit
Wageningen ontvangen stuifmeelmetnachtvorstresistentiegenen,ookdezeresistentieinonzegéniteursteverankeren.
De zaadoogst leverde ruim8000Bintje-zaden zonder enongeveer evenveelmet
moeheidsresistentie.Methetnog aanwezig overjarig Bintje-zaad beschikkenwij
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overruim 37-000 zadenvan Bintje.Verderwerdenrond éénmiljoen zaden zonder
en85O.OOOmetmogelijkemoeheidsresistentie geoogst enbovendienruim 20.000
zadenmet curtilobum-bloed,dusmetmogelijke vorstresistentie.
Letotale zaadoogst benaderde de tweemiljoen enlaghogerdanooit.Eenzeer
ruim sortiment kandanookaandekwekers worden aangeboden.
AfgiftevanKweekmateriaal.
Metbetrekking tot deafgiftevan zadenenklonenkanverwezenwordennaarhet
staatje inons vorig jaarverslag.Dedaarin opgenomenvoorlopige cijfersvoor
1958kunnen alsdefinitief wordengelezen.Wijmerktenreeds opdat alhet
oudere kweekmateriaalineigendom overging aandekwekers.De telkenjare afte
geven aangehouden tweedcjaarszaailingen zalindetoekomst meer efficiënt worden
gemaaktdoordetweedejaarszaailingeninrijtjes van7planteni.p.v.6planten
uittezetten.Hetgemiddeld aantal aftegevenknollenper zaailing zaldaardoor kunnenworden opgevoerd.
Voorlichting.
OpdeProf.Broekema-Hoevewerd aandevele bezoekersuitbinnen- enbuitenland
veelvoorlichting gegeven, terwijl opeen10-tal plaatsen lezingenwerden
gehouden over aardappelveredelingsproblemen,enineenviertal artikelende
aandacht opmeerbepaalde onderv/orpenword gevestigd.
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Projecten565 57$ 58;59vrordenresp.?T1.-J 2 T 2 . - |2-3»-jen2-4.Tarweveredeling
Kruisingsgrogrammaenvermeerderingvanpopulaties(Project 56.2wordt2-1.2)
Erwerdenuitgevoerd 67kruisingeninwintertarwe en
84kruisingeninzomertarwe.
Het aantalkruisingen inwintertarwe iskleinerdanin1957omdatuit de
resultatenvandegrote aantallenkruisingenuit dejaren 1955t/m '57
eersthet effectvancombinatievan eigenschappen envanovererving door
géniteursduidelijkmoet './orden;waarna,voor eeneigenschap alsv/interhardheid detevolgenkoersnaderbepaaldkanworden.Denugemaakte kruisingen
betreffenvoerhet overgrote deelcombinatiekruisingenvaneigen selecties
metgéniteursvoor zeergewenste eigenschappen.Devoor combinatievanvroege
voorjaarsontwikkeling enwinterhardheid veelgebruikte groepvanRussische
enAmerikaanse rassen (kruisingenvanaf 1954)istevensgekenmerktdooreen
grotevatbaarheid voorgeleroestenmeeldauw.Met-debesteselecties zijn
enwordenkruisingenuitgevoerd met roestresistenterassen enselecties.
Veelkruisingen enterugkruisingenwerdenuitgevoerdmetrassenenselecties
dievolgenshetkiemplant,onderzoekover eenbrederesistentie beschikken.
Eenaantalkruisingenwerd gemaaktmet enkele rassen die eengunstige indruk
hebbengegevenophetVeenkoloniale proefveld in1957inverbandmetspeciale eisendiedeomstandigheden daarstellen.
Hetaantalkruisingenvan zomertarwewerdweeruitgebreid.Deze zijnteverdelenindriegroepens
1. Kruisingen enterug.:ruisingenvanF^-selectiesmet eenaantalproduktieverassen enselecties.DeFj-selectieszijnafkomstigvankruisingenuit
1954tussenItaliaanse rassen eneenaantalwesteuropese rassen engele
roestresistente lijnen.Dehiergebruikte produktieve selecties zijnvoornamelijk afkomstigvanenigein1950gemaaktekruisingen tussenzomerenwintertarwerassen dietraaginontwikkeling zijn
2. Kruisingen enterugkruisingenvan enkelenoord-,enzuidamerikaanse rassen
metgoedegele-enbruine roestresistentie engoedebakkwaliteit (o.a.
Lee, C.I.12833$ Frontana,Sureno,Magnif.Entrerriano)metvoornamelijk
eenaantalFranse "winter"-tarwerassen (o.a.Ardennes,Vaillant,Ile
deFrance,Magdalena).Hetdoelhiervanishetverkrijgenvanmeer produktievegéniteursmetgoederesistentie-enkwaliteitseigenschappen.
3. Kruisingen vanlaatontwikkelondelijnenenselectiesmetgoederesistentie tegengele-en/ofbruineroest en/01iaeeiaaus,met.e-enaantalItaliaanse enenkeleFranserassen (o.a.Funo,Agrella,Lusitano,I.Bo.1373)•
Doelhiervanishet combinerenvangoederesistentieeigenschappen,vroegereontwikkeling,vroegere rijpingengoedeproduktiviteit.
Het vernauwenvanpopulaties (Project56.3wordt2-1.2)
Zoalshierboven alvermeld, deedhetgemisaanuitwintering zichwederomgevoelenbijhetuitvoerenvande selectie inhetgrote aantal(150)populaties
vanwintertarwe,datindeNudeofindeN.O.P,uitgezaaid v/as.Dekonsekwentiehiervanwashet opnieuwuitzaaienvarveelvar.«deze populaties inde
herfstvan1958j tenzijtochalselectieopandereeigenschappenmogelijkwas.
Echterookdezelaatstemogelijkheid was'beperkt daardeverspreidingvande
geleroestv ondanksnormale runstmatigeinfectie,geringwas.
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Inde populatieswas eenverschilinsnelheidvanontwikkelingwaartenementussen denakomelingschappen vankruisingenvóór 1953à1954envandie
uit latere jaren;onder deze laatste zijnermetwat snellerevoorjaarsontwikkeling.Eenuitzonderinghieropvormen enige '56kruisingenmetgéniteurs
dieresistentie tegengele roestbezitten.Getracht wordt de snellerevoorjaarsontwikkeling door aarselectietebehouden.
Slechts enkele selectieswerden ineenopbrengstproefveld indeN.O.P.uitgezaaid;deresultatenwartnteleurstellend t.o.v.hetnieuwe standaardrasFelix, dat zeerhogeopbrengsten gaf.Vijfvandeze oudere selectieswerdenaan
dekwekersuitgegeven.Uit deresultatenvanenkelejonge selecties indeNudevaltmeerteverwachten;beproeving indeN.O.P.in '59zalhiermeer over
moetenleren.Daarnaast zijnookhierteleurstellingenbijgeboekt;enkelevan
de selectiesmetgoedeopbrengst warentetraag inontwikkeling tenopzichte
vande standaardrassen Felix enFlamingo.
Vooral indeF2~kruisings-enterugkruisingsseriestrad inhetveldveelgeleroest enmeeldauw op;erwerd strengopgeselecteerd.
Aanhetmoeilijke probleemvanresistentie tegengele roestwerdweerveel
tijdbesteed.Demoeilijkhedenwordenhierbijniet alleenveroorzaakt door
hetvoorkomenvanverschillende fysio's,maar ookdoordegrotevariabiliteitbinnen de "fysio's".De"fysio's" 2en7bijv.bestaanwaarschijnlijk
uitgroepenvanbiotypen,diebijdeterminatie ophetbestaande sortiment
geenofgeringeverschillenvertonen.Indepraktijk blijken dezegeringe
verschillen echterweldegelijk belangrijk tezijn.
Voor eenoriënterend onderzoek naar debakkwaliteit werd eenaantalveelvuldiggebruikte géniteursvan zomer-enwintertarwe ingezonden;aande
hand vandeuitkomstenhiervankaneenplanwordenopgemaaktvoorhettoetsenvanjonge selecties in1959 bovendienkunnenderesultatenaan?*rijzingen
gevenvoordemeest effectieve richtingvoordeverdere veredeling opbakkwaliteit.
Het proefveldmateriaal vanzomertarwebestond grotendeelsuitF-j-t/mF^generaties (1954t/ia1)57kruisingen)enF2enF^-selectiesvan '54en
'55-kruisingen.De selectiebetrofvoornamelijk ontwikkelingsritme enziekte-resistentie.Uit depopulatieswerd eengroot aantal arengeselecteerd,
waarbijwerd geletopdetijdvaninaarkomen^ opaartype envoorzovermogelijk opziekteresistentie.
Aangezien alhet ouderemateriaal aankwe'-'.erswerd afgegeven,werdengeenopbrengstproefvelden aangelegd.
Het onderzoek naarderesistentie inkiemplantstadium tegendebeschikbare
fysio's enherkomstenvangele roestvondverderevoortgang;opdeverkregen
resultatenwerd eenbelangrijk deelvandeonder56,2beschrevenkruisingen
gebaseerd.
Tarwe_op zandgrond (Project5^.4wordt2-1.3)
Eenaantalpopulatiesvankruisingenuit 1954en '55wasophet proefveld
inEistuitgezaaid omhetgedragopzandgrondnategaan.
Hierbijwerdveel aandachtbesteed aandebeoordelingvanuitstoeling,grondbedekking enontwikkelingssnelheid inhetvoorjaar;indezevoor deteeltop
zandgrond zeerbelangrijke eigenschappenkomtveelvariatievoor.
De droge periode injuni deedniet allepopulaties ingelijkemateschade.
Meeldauw kwamweinigvoor .Afrijpingsziekten tradenvrijhevig op.Het
bleek o.a. dat arenmet behaardkaf duidelijkmeerverkleurden dandiemet
gladkaf.
Gerstveredeling
Instandhoudingenbestuderingvanrassencollecties (Project 57»1wordt2-2.1)
Eenuitvoerig onderzoeknaardewinterhardheid enhiervoorbelangrijke eigen*j
schappen aaneenaantalgéniteursvanwinterjerstwerd opgezet enisinuitvoering.Dit onderzoek geschiedt voor eengroot deel insamenwerkingmetde
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"Arbeitsgruppe fürKalteresistenz"vande"ArbeitsgemeinschaftfürKrankheitsbekämpfungundResistenzzüchtung beiGetreide".
Eenaantal interressante rassenvanwintergerstkonaandecollectiewordentoegevoegd.
Eenhernieuwd onderzoekwerd begonnennaar dekiemplantresistentie tegengele
roestbijzomergerst|dit staatmede inverbandmethet optredenvaneen
tweede fysio ofvannogmeerfysio'sinDuitsland.
Kruisingsprogramma envermeerderingvanpopulatie(Project57*2wordt2-2.2)
Het aantaluitgevoerdekruisingenbedroegdit jaarbijwintergerst4 4 e n ^ij
zomergerst 34«Ditiseenveel geringer aantaldanindevoorafgaande jaren
omdatnu eerst eenpaar jarenbesteedmoetenwordenaan selectie inhetreeds
aanwezigekruisingsmateriaal.Deverkregen selectiesworden t.z.t,gebruikt
alskruisingsouders terverkrijgingvandegewenstecombinatiesvaneigenschappen.
Hetmateriaal opdekleigrond wasbeperkt tot eenseriegéniteursvoorwaarnemingen enkruisingen entoteenaantalmutantenmet latevoorjaarsontwikkeling.
Aparte serieskruisingen zijnenwordenuitgevoerd terverkrijgingvanresistentie tegen stuifbrand,dwergroest enRhynchosporium.
Erwerden evenalsinvorige jaren,weer enkelebrouwgerstrassen alskruisingsoudersgekozen, zodat ineengedeeltevandenakomelingschappen aandacht
kanworden besteed aanhetkwekenvanbrouwgerstrassen.
Verderekruisingenmet de zomergerstrassenVega,StellaenHe.llikowerden
gemaaktvanwege detolerantie tegenlagere pHdiedezebezitten.
Hetvernauwenvanpopulaties (Project 57*3wordt2-2.2)
Dankzijhet terbeschikkingkomenvanhetnieuwe zandproefveld inElst(Utr.)
konvoorhet eersi/voldoendegrote schaal aanhetnieuwewintergerstproject,
namelijk deontwikkelingvanwintergerst geschiktvoor zandgronden,v/orden
gewerkt.De eerste fasevanditproject,deontwikkelingvaneenbreeduitgangsmateriaal,werd indejaren '55t/m '57uitgevoerd.Toenwerdenintotaal_+400wintergersticruisingengemaakt,waarbijgetrachtwerd zoveelmoge lijkbelangrijke eigenschappen, zoalsopbrengstvermogen,v/interhardheid,ziek»
teresistentie enz.met elkaartecombineren.Gedurende de eerstkomende jaren
dient ditnieuwverkregenmateriaal grondigtewordenbestudeerd inreactie
opzandgrond.Het afgelopenjaarwaren 130populaties inveldjesvan 18m2uitgezaaid .Hiervanwerden 52zondermeer afgekeurd,o.a.wegens onvoldoende
afrijpingscapaciteit gedurende eendroge periode injuni.
Vooreen13»000-tal Fj- en FA- selectieskonden strenge selectiecriteriawordenaangelegd voormeeldauw enEhynchosporiumresistentie envoor afrijping.
Demeeliauwaantastingwasbuitengevroonhevig enrassenmet beperktemeeldauwresistentie (afkomstigvar;Weihenstephanermateriaal)werdenhevigaangetast.
(Zieook zomergerst).
Interressante resultaten leverdenhierbij dekruisingenmetHordeumspontansum
nigrumop.
Gedurende deselectiewerdveelvoordeelvanhetbredeuitgangsmateriaalondervonden.Invrijwel allegroepen,belangrijk voor eenofmeerdereeigenschappen,konvoldoende rui:.,wordengeselecteerd.Helaas liet denatuurons
inde steekvoor selectie opde,naopbrengstvermogen welbelangrijksteeigenschap,winterhardheid.
Bijzomergerst vormt deveredeling opziekte-resistentie nog steedshetbelangrijkste probleem.Van1950t/m '52werdendekruisingenvoornamelijk zodaniggekozen, dat selectie opmeeldauwresistentiemogelijkwas.Dezeresistentiewas
slechtswerkzaam tegen tweefysio'svanmeeldauw.Vrijwel alle selecties
afkomstiguit dezekruisingen zijnnuaandebelangstellende kwekersuitgegeven.
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Vanaf 1953werd aandacht besteed aanmeervolledigemeeldauwresistentie m
verbandmetvatbaarheidvan dezgn.resistentie rassenvoorbepaalde fysio's
vanmeeldauw inDuitsland.Het afgelopenjaarwerden derassenmet "Weihenstephaner resistentie"ophet proefveld inEistvrijwel even sterkaangetast doormeeldauw alsrassen zonde!resistentie.Erwasbijv.inhetveld
weinigverschilinvatbaarheid te zientussende standaardrassenWisaen
Herta,dieindeRassenlijstresp.met 85en5voormeeldauwresistentie
beoordeeld worden.De selectieomstandighedenvoorde populaties enjongeselectiesmetmeervolledigemeeldauwresistentiewaren danookideaal.
Zoalsreedsvaeergeconstateerd envermeld,,bleekv/eerduidelijk dekoppelingtussenmeeldauwresistentie envatbaarheid voorgeleroest.Dezekoppelingblijktniet absoluut tezijnenerwerdenenkele selectiesgevonden
diewaarschijnlijk dogecombineerde resistentiebezitten.
Eenmeervolledige scheidingwerd gemaakt tussenhetveredelingsmateriaal voor
klei- endatvoor zandgrond.ïo:ralhetkwekenopdroogtetolerantie,waarvoor,geziende totnutoeverregenresultaten,eengoede strolengtemetbehoudvan strostevigheidvereistwordt,ismoeilijk tecombinerenmet selectie
voorkleigronden.
DerassenVega. Stella enHalliko enenkelehiermee gemaakte kruisingenwerdendoorDr.vanDobbenvanhetI.B.S.inpotproeven opzuregrondonderzocht.De resultaten lijkenveelbelovend voorhetgebruikvandezemethodein
deselectieoptolerantie tegenlagepH.
ïïaververedeling
Instandhoudingenbestuderingvanderassencollectie (project 58.1wordt2-3.1)
Eenklein onderzoekmetwinterhaverrassen, die afkomstig zijnuit deU.S.A.,
Z.C.Europa, Frankrijk enEngeland, leverdeopdat errassenbestaan dieover
eenzekerekouxiebehoeftebeschikken.Dit isintegenstelling totdemeeste
literatuurgegeveris,
Kruisingsprogramma (Project 58.2wordt2-3.2)
Voorheteerstwerden enkelekruisingenmetAvena sterilisgemaakt terverkrijgingvanuitgangsmateriaal met resistentie tegenHeteroderamajor (avenae)
Enkelekruisingenwerdengemaaktmet rassendieeenzekerekoudebehoefte
blekentebezitten.Het doelhiervan isteonderzoeken ofhetmogelijk isde
winterhardhaid vanwinterhavertot eenvooronslandvoldoendeniveauteverhogen.
Deoverigevandetotaal 37kruisingenbetroffenterugkruisingenvan selecties
inderichtingvanvroegheid endroogtetolerantie,metNederlandse praktijkrassen»
k\LL^..£?.IL*'1•"'£££*}£(Projet 58.3wordt2-3.2)
Nadeuitgiftevandeouderehaverselecties isdeveredelingvanhaver grotendeels geconcentreerd op zandgrond.
Hetnogjonge,hoofdzakelijkuit Fj- en ¥A-selecties 'bestaandemateriaal,
isvoornamelijk afkomstiguitkruisingenvanpraktijkrassenmet eenaantal
vroegeFranserassen eneenaantalrassenenlijnen diede laatste jarenop
ons proefveld teWageningen overeen zekeredroogtetolerantie blekentebeschikken.Hierin,-werdselectie opdroogte-resistentie» opmeeldauwresistentie
enoptypevoortgezet.
Klimaatresistentie (Project 59wordt 2-4)
Kouderesistentie
Het onderzoek naar deinvloedvanvernalisatie endaglengte ophet tebereikenontwikkelingsstadium eninverband daarmee dekouderesistentie,werdvoortgezet.

Zaaitijdenproeveri
Erwerdeen zaaitijden-oogstanalyseproefmet zomertarweindriezaaitijden
aangelegd.Hierinwerdenvier selectiesuitnakomelingschappenvankruisingenmet diverseItaliaanse tarwerassen (gemaakt in1954)vergelekenmetde
ouders enmet enkele andere interessante rassen.Het doelhiervanisdebe»
studeringvanhetverband tussenverloopvandeontwikkeling,tijdvanafrijpingenproduatieenzomogelijk deverervingvandeze eigenschappen.
Daglengtereactie
Een29-tal zomertarwerassen werd aanonderzoek vandedaglengtereactieonderworpennauitzaai optwee tijdstippen (normaal enlaat).Deopzet isomhiermeebepalingen betreffende uitstoeling enaarvorming tekunnencombineren,
maar ditisgeziendeuitzaai inenkele pollen,technischniet gemakkelijk
entevenskwetsbaar.Getrachtwordt eenmeer geschikte proefopzet tevinden
dietochtegelijk deopnemingvanoenvoldoende groot aantalrassen inonderlingevergelijkingtoelaat.
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Vezolvlasveredeling (Projecten 69t/m 73 en132worden3-1.l)doorIr.H.T.Wiersema
Algemeen
Het jaar 1958dientvermoedelijk alseenvrijmiddelmatigvlasjaarbeschouwd te
worden.Hoewel degroeivanhetgewasoverhet algemeengoed enregelmatigwas,
zijndeverwachtingenomtrent dekwaliteit,doorhetverbenedenhetnormale
aantal zonneurengedurendehet groeiseizoen,niethooggestemd.Dittemeerdaar
doorhet slechteweertijdensdeoogstperiodehier endaarveelbederf isopgetreden.
Vandeverschillende selectiewerkzaamhedenverlopen die opstevigheid enkwaliteit, oproest enopbrandresistentie naarwens.Inhetvroegevoorjaarvan195&
werdweereengroot aantal opdeze eigenschappengeselecteerde families enlijntjesaandekwekersaangeboden.Ongetwijfeldtewijtenaandeteruggangvande
vlasteeltwasvoor ditmateriaalniet zo'ngrotebelangstelling alsbijdevorige
aanbiedingen.
Bijdekwekersvalt deneiging teconstaterenomdevlasveredeling ietstebeperken .Minofmeer tercompensatiehiervan zalhet daarom raadzaam zijnom
indetoekomstminder,maar strengergeselecteerd?veredelingsmateriaal aante
bieden.
Proefveld Prof.BroekemateMarknesseN.O.P.
Op dit speciaalvoorde selectie op stevigheid enkwaliteit aangelegde proefveld
werdenrespectievelijk uitgezaaid enaangehouden:
gezaaid

aangehouden

0

1 jaarsbrand enroestresistente lijnen
06
e

I!

•ze

11

II

II

II

II

1 jaarsroestresistente lijnen
oe "
•'
"
"
11

11

H

II

466
99
358
165
37

135
32
122

67
16

Develeregens juistvoor deoogstmaakten eenstrenge selectie op stevigheid
enkwaliteitmogelijk.
Voor eenuiteenzettingvandebijdit selectiewerk optredende problemenkanverwezenwordennaarhet jaarverslagvan1957? waarindituitvoerigwerd behandeld.
Kruisingswerkzaamheden
De eersteuitzaaivanhetterugkruisingsmateriaalvoorhetinkruisenvanverschillendegenenvoorroestresistentie (ziedesbetreffendeartikelin10-jarenverslag)inonzebelangrijkste vlasrassengeschiedde op31 jan.Kainoculatiemet
roest enverwijderingvandevatbareplantenwerden59verschillendekruisingen
gemaaktvangemiddeld 5knoppenperkruising.Deoogstgeschiedde op4junien
detweedeuitzaai op27juni.
Indezeuitzaaiwerden 53kruisingengemaakt.
Naasthet terugkruisingsprogrammaoproestresistentiewordt delaatste jarenook
gewerkt aaneenterugkruisingsprogramma opgecombineerde resistentie tegenbrand
enroest.IndekaswerdhiervandeP1 vandederdeterugkruisingvermeerderdmet
het doelomdeE2in1959ophetbrandproefveldtekunnentoetsen.
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Roestresistentie
Ophet roestproefveld werdenvan-de1154uitgezaaide1 jaarslijntjes738,
alsroestresistent zijnde,voordeverderebeproeving aangehouden.Uit56Oreeds
eerder oproest enbrand resistentie geselecteerde,populaties enfamilieswerdenderoestvatbare plantenverwijderd.
Brandresistentie
Deweersomstandigheden waren in1958niet zeergunstigvoorhetuitvoerenvan
eenstrenge selectie opbrandresistentie.Deaantastingwasmaarkorte tijdduide
lijk te zien,daardoorhetvochtigeweer endegunstige temperatuur demeeste
plantendeaantastingtebovenkwamen.
Indevormvan
kachelpijpenwerd het zaadvan3000afzonderlijke plantenuitgezaaid,waarvan er1056voorverdere toetsingwerdenaangehouden.
Verderwerden eveneens indevormvankachelpijpen,maardanindrieherhalingen,
deook ophet proefveld indeN.O.P.uitgezaaide 99tweedejaarsroest enbrandresistente lijntjesvoordetweedemaalgetoetst.Hiervanwerden,alsreedsvermeld; 32aangehouden.
Naast ditmateriaalwerdennoguitgezaaid 177jongekruisingspopulaties en27rassenvandeI,V.R.0.-serie.Onderdezelaatstebleker geennieuwebrand-resistentevoor tekomen.
Resistentietegendode_harrel enverbruinen.

Wegenshetnog steedsontbrekenvangéniteursmetvoldoende resistentie tegen
dezetwee ziektenkonbijdeze tweeprojectentotdusverrenogweinigvooruitganggeboekt worden.Daar eenmeer forse aanpakwenselijk leekwerd in1958alleenaandacht geschonken aanhet opsporenvangéniteursmetresistentie tegen
dodeharrei,momenteel ongetwijfeld eenvande,zoniet debelangrijkstevlasziekte .Voor dit doelwerden alde855 °P&e"kproefveld indeNudeuitgezaaiderasse:
vanderassencollectie alsmede 570populaties 3maalmet een sporensuspensie
vanAscochytabespoten.De eerstebespuitingvond plaatsopRmeitoendeplantjesongeveer4c m hoogwaren.Detweedebespuitingvond op9juniplaatsbijhet
beginvandebloei,endederde tegenhet eindevandebloeiop20juni.Hoewel
ervergelekenmet depraktijk een sterke aantasting optrad,wasdeze aantasting
echterniet zo sterk dat ereen strenge selectiemogelijk was.Onderstaande
tabelgeeft eenoverzichtvande aantasting,"Waarbijeenlaagcijfereen sterke
eneenhoog cijfer eengeringeaantafningbetekent.

Aantastingsklassen

2

3

415

Aantalrassen
Aantalpopulaties

1

19

31

6

7

97 246 397
28 44 498

8

9

76 1

totaal
859
570

Met opzetwordthiergesprokenvanaantasting enaantastingsklassen ennietvan
resistentie,want daardodeharreimethet zaadovergaatdekkendezebegrippen
elkaarniet .Voorde selectie opresistentie vormt dit een zeergrotehandicap.
Degeconstateerde aantastingmoetbeschouwd worden alsdesomvanhet resultaat
vandeuithet zaad optredende besmetting +het resultaat vandekunstmatige
besmetting.Do rdejarenlange verbouw ophet proefveld indeNude ishet zaad
vanpraktisch allerassen inmeerofminderemate besmet.Ook dezegraadvanbesmetting kanniet zondermeer alsmaatvoor deresistentie dienst doen,wantde
graadvanbesmettingvanhet zaadvaneenbepaald rasismede sterk afhankelijk
vanzijn standplaats indevoorgaande jarenophet proefveld.Strndditrasdicht
naast sterk aangetaste rassen dan zalhet zaad sterkerbesmet zijndanindien
hetomringd was doorweinigaangetaste rassen.Almet alishet probleem niet
eenvoudig.Debestewerkwijze lijkt onsindegegeven omstandigheden deproeven
opdezelfdewijze enige jarenteherhalen endanmaar aftewachtenwelke rassen
relatiefhetbeste gezondblijven.In1957zaldaaromhetvanaldeze rassen
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geoogste zaad opnieuwwordenuitgezaaid.
Opgemerkt zijdatdepopulaties,waarvan demeeste eveneens jarenlang opdit
proefveldverbouwdwerden,vergelekenmet derassen zeergunstigvoordedag
komen.Hopelijk isdit toete schrijven aaneenzekerenatuurlijke selectieop
resistentie door dejarenlangeverbouw ineenvrij sterkbesmette omgeving.
Ommeer aandacht aanhet dodeharrelprobleem tekunnen schenkenwerd geenspeciaalproefveldvoorde selectie opresistentie tegenverbruinen(polysporalini
aangelegd.Dit temeer daardeze ziekte indelaatste jarenniet ergbelangrijk
bleek tezijn.
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Olievlasveredeling (Project75wordt3-1*2)doorIr.H.T.Wiersema
Vooreengoedbegripvandein1958uitgevoerdewerkzaamheden ishetgewenst om
eenkorte samenvatting tegevenvandegevolgde veredelingsmethodiek.
Indejaren 1948t/m 1950werdeneengroot aantaluithetbuitenland afkomstige
olievlasrassen met elkaargekruist.Uit deF2ensomsookuit deF3vandeze
kruisingenwerden eengroot aantalplantengeselecteerd.Deafzonderlijkenateelten vandezeplantenr-faniliesgenaamd-werdenindevolgende generaties
aan eenvrij strenge selectie opziekte-resistentie,planttype,opbrengstvermogenenoliegehalte onderworpen.Indep6werd indeovergebleven goede families
lijnen-selectie toegepast doorweeruit tegaanvanafzonderlijkeplanten.Het
onderzoekvandeze lijnengeschiedt opdezelfdewijze alshierbovenisbeschreven
•vcordefamilies.
In1958werdenophet proefveld indeNudeuitgezaaid 5F2-familiesen11derdejaarslijnenin3herhalingen opveldjesvan12m enverder61 tweede jaarslijn••
•igesin enkelvoud opveldjesvan3ni»Vandeze jonge lijntjeskondenuit deaard
derzaak doordebeperktehoeveelheid beschikbaar zaaizaad geengrotereveldjes
uitgezaaidworden.
Alsstandaardenfungeerden,alsgebruikelijk,derassenDaehnfeldt enPastel.
Deopkomstwasgoed ende standvanhetgewaswas zeerregelmatig, echterniet
overdrevenzwaar.Legeringtraddsjiooknietop.Doorderegelmatige standwasde
variatie inopbrengst tussendeherhalingenvanhetzelfdenummerkleiner danin
devoorgaande jaren,zodat vrijbetrouwbare opbrengstcijferswerdenverkregen.
Dit jaarlagvoorhet eerst degemiddelde opbrengstvan allefamilies enlijnen
tesamen (ziebijgaande tabellen)bovendievande standaard rassen.Dit isongetwijfeld hetgevolgvande indevoorgaande jarenuitgevoerde selectie opzaadopbrengst.Gezien dezegegevens isdanook alleszins dehoopgewettigd datuit
ditmateriaal eenrasgewonnenkanwordendatinopbrengendvermogendestandaardrassen overtreft endatbeter aangepast isaanonzeklimaats enkultuuromstandighedendandebuitenlandse rassen,hetgeenhet doel isvanditveredelingsproject.
Van alditmateriaalmoetennogdeoliegehaltenwordenbepaald.
Nabepalinghiervan zullenongeveer een25tal lijnen,nl._+5derdejaars en_+
20tweedejaarsvoorverderebeproevingworden aangehouden.Gezienhet feit datde
tweedejaarslijntjesin enkelvoud opkleine veldjeswerdenbeproefd kanaande
verkregenopbrengstcijfersvandeafzonderlijke lijntjesgeenaltehogewaarde
worden toegekend.Het isdaarom danookniptverantwoord omopbasisvan deze
opbrengstcijfers eenstrengere selectiedar aanhoudingvan een20taltoete
passen.
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OLIEHOUDENDEGEWASSEN

Koolzaadveredeling (Projectno 106wordt 3-2.)doorIr.ÏÏ.T.Wiersema
werd
DeveredelingvanditgewasVinhetvroegevoorjaarvanDr.Lamberts overgenomen
diehet omstreeks dejaarwisselingweervanIr.Duursmahadovergenomen.
DoorIr.Duursmawarenin19573proefveldenuitgezaaid nl.resp.indeNude,
opdeBornenindeN.O.P.
Proefveld Nude
Opditproefveld warenuitgezaaid:
1.11 selectiesin 3herhalingenmetals standaardhet rasHamburger.Grootte der

veldjes8 vfi.
Vandeze selectieswerden de4hoogstopbrengendeaangehouden.
2.35families inenkelvoud met als standaard Hamburger.Grootte derveldjes
2 1/3 m 2 .
Hiervanwerden de18beste familiesvoorverderebeproeving aangehouden
3.21kruisingspopulatieswaaruit plantenwerdengeselecteerd.
4.23rassenmet inbegripvan2winterraapzaadrassen.
Mede doordeonregelmatige stand laghet opbrengstniveauvandit proefveldaan
dehogekantnl.ietsbeneden de2000kg/ha
Proefveld Bornsesteeg
Op ditproefveld bestemdvoor selectieopAlternariaresistentiewaren23rassen
uitgezaaid.Hoewel dit proefveld tweemaalmet alternaria-sporen werd bespoten
trader,evenals indevoorgaande jaren,geennoemenswaardige aantastingop-r
Proefveld Prof.BroekemahoeveN.O.P.
OpditproefveldwarendoorIr.Duursma4 selecties entwee standaarden (Lembke
enDippe)inviervoud opveldjesvan éOm^uitgezaaid.
De standvanhet gewasv/asvoordeoogstvrijgoed.Geenvande selectieskonde
standaardenLembke enDippe,welke eenopbrengst gavenvanresp.2520en2733
kg/ha,inopbrengst evenaren.
Kruising,inhullingenplantselectie
Inbeginmeiwerdbegonnenmethetkruiseneninhullen.Intotaalwerden 15verschillendekruisingen gemaakt en9 2afzonderlijke plantenvoor zelfbestuivingingehuld.
Juistvoor deoogstwerdenuitdeverschillende kruisingspopulaties,families en
selecties225mooie plantengeselecteerd.Van aldeze plantenwerddetotale
lengte, delengtevande stengel totdeeerstevertakking,hetaantalvertakkingen
endezaadopbrengst bepaald«
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Blauwmaanzaadveredeling. (Project no.122wordt 3>3)doorJoh.Dros.
Selectie4«
Dezeselectie,dieinhetvoorjaarvan1957werd aangegeven"bijhet Centraal
Rassenregister stond in1958met Nobel enEmmabloem opeenzestalproefvelden.
Opde Z.¥. zeeklei warendeverhoudingsgetallenvandeopbrengst voorSel.4!105»
Nobel;102,Emmabloems97.
VoordeNoordelijke enCentrale zeekleiwaren deze getallenvoorSel4J84>
Nobel 106 enEmmabloem 99.De slechte opbrengst vanSel.4opdeNoordelijke en
Centrale zeeklei is o.i,ondermeer tewijten aandemindergoede stand.De
slechte opkomstwerdveroorzaakt door dorsbeschadiging vanhet zaaizaad.
Voorzieningen zijnnu getroffen zodathetkomend jaarhiervangeen
hinder zalworden ondervonden.Vanditraswerden47plantselecties uitgezaaid
waarven 25werdengeoogst.Na opbrengstbepaling enzaadbeoordeling wordende
beste lijnensamengevoegd. Dit vormthet elite zaaizaadvoor de proefvelden
envermeerdering in1959«
Plantselectiesuitde aangehouden 25lijnenvormenin1959deinstandhouding
van Sel.4«
Opbrengstproefveld N.O.Polder
Opditzeergeslaagde proefveld stondenin5herhalingen35families,die
geselecteerd werden uithet kruisingsmateriaalvan1955alsmade de standaarden
Nobel, Emmabloem enSel.4in5herhalingen.Eenoverzichtvanhet proefveld
volgt hierbij;
Sel.

Kruising

57.10
59-5
59-9
59-12
62-7
62-8
65-11
65-13
65-22
65-23
65-24
68-7
69-12
69-17
69-19
69-24
72-8
73-4

Kr 552 Emmabloem
Kr 553 Emmabloem
n
n
11

Kr 554
11

it

"
11

Kr 556 N o o r d s t e r
M
11

n
M

Kr 557 N o o r d s t e r
Kr 558 N o o r d s t e r
M
il
11

Kr 559 N o o r d s t e r
Kr 55IO
"

n
73-16
Kr
5511
75-4

"

11
75-11
8 3 - 4 Kr 5516 T s j e c h i s

85-3

Kr 552O P o o l s

r e l . o p b r . Zaadkleur s t e v i g h e i d l e n g t e
cm
X F l o r a 0-10-0
112
150
7
X N o o r d s t e r 0-5-0 105
145
5
7i
0-9-0
112
150
7
4
0-12-0
102
150
3
7tr
106
6
i
150
X Pools 0-7-0
7
X
"
0-8-0
6
150
97
7
X Pools 0-11-0
145
93
5
5i
II
0-13-0
98
145
4
5*
II
0-22-0
107
145
Q
4
II
O-23-O
145
99
%
5
II
O-24-O
100
145
5
6i
X Flora 0-7-0
112
140
3
7
X Emmabloem 0-12-C 112
145
4i
7
II
O-I7-O
104
145
3
%
II
0-9-0
112
145
4i
7i
tl
O-24-O
145
3
95
7
X Turks 0 - 8 - 0
102
145
5t
7
X Tsjechisch
0-4-0
86
145
5
5
0-16-0
140
87
3
3
X Loosdorfer
0-4-C
150
89
3
7i
0-11-0
145
91
7
3
Dh x N o o r d s t e r
0-4-0
105
2
6
145
X Flora 0-3-0
108
6
145
Ti-

~W ~'

rijpheid

7

8
8
9
8
8

8i
9
8
9
8

7Î8

7i
8
8
8
8
8

7
8

8
8
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Sel.

{Kruising

rel
opbr.

Kr 5521 P o o l s x L o o s d o r f e r 0 - 3 - 0
95
Kr 5522 P o o l s x N o o r d s t e r
0-3-0
92
Kr 5527 L o o s d o r f e r x Noord s t e r
0 - 4 - 0 107
9 5 - 4 Kr 5528 L o o s d o r f e r x Emmebloem
0-4-0
90
ii
H
95-16
0 - 1 6 - 0 89
n
n
95-20
0 - 2 0 - 0 90
M
n
0 - 2 3 - 0 88
95-23
108-3 Kr 5537 F l o r a x Emmabloem
0-3-0
90
1 0 9 - 6 Kr 5559 F l o r a x N o o r d s t e r
0-6-0
98
110-10 Kr 5540 F l o r a x Pools
0 - 1 0 - 0 108
0-7-0
98
1 1 1 , 7 Kr 5541 Turks x Emmabloem
H
H
111-10 Kr 5541
0 - 1 0 - 0 101
88-3
89-3
93-4

Nobel
Emmabloem
Sel. 4

111
105
107

zaad
kleur

5
4i

s t e v i g lengte r i j p
he i d
cm.
heid
8

5

150
145

9

3

7

150

8

4
4
5
4
4
5fe
7
6
5i

7
67
6i
6è
3
7
6i
7

150
145
150
140
145
150
150
150
150

7
7
li
7
efr
7
7

7
6i

8

150
155
150

7
7
7i

8
—

6i^2

7
Ti

8

7

proefgem. kg/are16,15
Uitdebeste fam.werdenplantengeselecteerd op zaadkwaliteit, terwijl
bovendienvandebeste combinaties eengedeeltevan deF-jzalwordenuitgezaaid.
Proefveld Wageningen
Opdit proefveld stonden450fam« vanin1956 gemaakte kruisingen, alsmedede
nakomelingschappenvan60opvalsemeeldauwgeselecteerde planten.Destandvan
het proefveld wasmatig.Naselectie tevelde werden 35fam.en10plantnakomelingschappengeoogst.
Een overzicht volgt hierbij.
Z a a d o p b r e n g s t van na v e l d s e l e c t i e o v e r g e b l aven fam. a f k . v a n k r u i s i n g e n 1956.
Kruising
a a n t a l 1000 1100 HJ22. 1200
I3OO 1350 gem.
fam.
1100 1150 1200 1250 1300 1350 1450 o p b r .
V.6.E-2
Kr 56I Emmabl.x S t r u b e x Nobel
1
1
1440
Kr 563 Emmabl.x F l o r a x Nobel
1
1
1
1150
3
Kr 567 Emmabl.x N o o r d s t . x Nobel
2
2
1
1
1305
6
Kr 56IO Emmabl.x N o o r d s t . x H I I - 3 6 0
1
1 280
1
Kr 5614 Emmabl.x P o o l s x HII-36O
1
2
1180
3
Kr 5615 Emmabl.x T s j e c h i s c h x Nobel
2
1
1115
1
Kr 5619 N o o r d s t . x P o o l s x Nobel
2
1
2
1255
5
Kr 5623 N o o r d s t . x F l o r a x Nobel
1340
1
3
4
Kr 5624 N o o r d s t . x F l o r a x T s j e c h .
1
1
1080
Kr 5631 N o o r d s t . x Turks x Nobel
1130
1
1
Kr 5637 N o o r d s t . x T s j e c h . x Nobel
1
1
1300
Kr 5641 N o o r d s t . x L o o s d o r f . x Nobel
135O
1
1
Kr 5645 T s j e c h . x Emmabl.x Nobel
1
1380
1
Kr 5659 T s j e c h . x P o o l s x Nobel
2
I29O
1
1
Kr 5682 S t r u b e x Turks x Nobel
1090
1
1
Nobel
1125
1
5
4
Emmabloem
2
1105
1
2
5
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Na selectie op zaadkleurzullen enkelefain,ophet opbrengstproefveld
N.0. Polderkomenterwijldaarbij ookdeopvalsemeeldauwgeselecteerde planten
uitditmateriaal teWageningenopeenproefveld wordengeplaatst.
Vandebeste kruisingscombinatieszaleengedeelte vandeF-|wordenuitgezaaid.
Dekruisingen van 1957werdennageteeld. In1959 zullenhieruit bijdeoogst
mooie plantenworden geselecteerd.

34
BIETEN

o.oor
Ir.=G.Cley
Projecten 149;150; 1JO;1315 151wordenresp.4»i«4> 4-2.454.1.554*2.3?4.1.6
enA.2.6.
Algemeen.
Deoppervlakte proefveldenwasdit jaarwat groterdanin1957enookhet aantal
isolatieveldjesvoor dezaadwinningnamv/attoe.Projectno.131betreffende de
manlijke steriliteitvroeg enigewekenveelwerk doorhet grote aantalkruisingen
enzelfbestuivingen.Allewerkzaamhedenkonden echteroptijd gebeuren,terwijl
ook dezaadoogst ende"bietencampagne eenvlotverloophadden.
Zaadwinningvanhet tolerantemateriaal
Deuitplant vandepootbietenverliep zeervlot zodatvoor 1aprilbijnaallesin
degrond zat.Vooral doordevergrotingvanhet aantal paarsgewijze kruisingen
breiddehet aantal ruimtelijk geisoleerde zaadveldjes zichuit tot 110.Degroei
vandezaadplantenverliepoverhet algemeengoed, algingeenkleingedeelteverloren doordiefstal enbeschadiging doorhetvee.Inhet totaal zijngeoogst71
partijenvandiverse afstammingen en1363aparte planten.,waarvan 351paarsgewijzekruisingen.Het zaad isinmiddelsgeschoond enzalopkiemkrachtwordenonderzocht.
Manlijke steriliteit (Project 131wordt4*2.3»)
Op7isolatieveldjes v/arenbietenuitgepootwaarvanverwachtkonworden dat zegeheelofgedeeltelijk manlijk steriele planten zoudenopleveren.Dezebietenwarenafkomstigvanin1956metmanlijk steriele plantengemaaktekruisingen.Op
5 andere isolatieveldjeswaren debietenvandegebruiktevaderplantenuitgepoot.
Dekruisingmet Neo-K alsvaderplant bleek voor 100^manlijk steriel te zijnen
opdeze planten zijndaarom talrijke terugkruisingenverrichtmetBeo-K alsO-type.Ookmet diverse zelfbestoven plantenuit dekruisingskasjeszijnkruisingen
opdezemanlijk sterieleplantenverricht om zeophunwaarde alsO-typeteonderzoeken .Inenkelevande anderekruisingenkwamenookmanlijk steriele ensemi
manlijk steriele plantenvoor,wat eropduidt datdegebruiktevaderplantenniet
homozygoot O-type zijn.Ookhier zijnterugkruisingenverricht metÏïeo-Kenandere
zelfbestovenvaderplanten.
Voorhet opsporenvan zgn.O-typenzijnook eenaantalkruisingenverricht opde
eenjarige amerikaansemanlijk sterielebiet SL946O.Degrbuiktevaderplanten zijn
dan.doormiddelvaninhulling zelfbestoven.Erzijn283kruisingengemaaktwaarvan
149 (53%)intotaal 2534kluwenshebbengegeven.Vande45 zelfbestoven planten
hebben er14(31%)samen444kluwens opgeleverd.
Soortkruisingen(project 130wordt4•1•5)
In 9vandeverplaatsbare kruisingskasjes zijnkruisingenuitgevoerd tussenBeta
maritima planten envoederbietenvande afstammingenïïeoenBuffalo.Slechts6
vande 18planten leverden intotaal 823zadenop.Ook isgetrachtBetaprocumbens
tekruisenmet snijbiet,maar erwerd geen zaadgevormd.
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Doermiddelva inhullingenzijn23kruisingenop:3etapatuiaverrichtmetBuffalo,NeoenBetaintermediaalsbestuivers.Hiervan zijnsamen 90kluwensgeoogst.Vandekruisingen tussenBetaWebbiana ensnijbiet leverden13planten
intotaal 161 zadenop.Vaneen,kruising tussen snijbiet enBetaintermediawerden 5zadengeoogst.
Afgewacht zalnumoetenwordenwelke plantenuit aldeze zadenzullengroeienen
ofdekruisingengeslaagd zijn.
Dein1957gemaaktekruisingentussenBetaintermedia entetraploide suiker-en
voederbietenblekengeenvan allegeslaagd.Deuitdezadenverkregen planten
Ie:enalleopdemoederplanten.,
Opkweekvanbladluizen
De luizenpopulatie isgedurende dewinter inkleine isolatiekasjesopbietenen
stoppelknollen instand gehouden.Ookinenkele cellenvandekruisingskas zijn
gedurende dewinter ziekebietenmet luizenovergehouden.DoorhetI.R.S.werd in
hetvoorjaar desterktevanhet aanwezigevirusweergecontroleerd engoedbevonden.
Devermeerderingvandebladluizen indecellenvandekruisingskasverliepdit
jaarbuitengewoonvlot enop5junikondendeproefveldenreedswordengeïnfecteerdvolgens debladstukjesmethode.Het restantvandeluizenwerd aanvier
kweekbedrijvenafgegeven,terwijlook enigeWageningse institutengeregeld.aan
luizenwerdengeholpen.
Mechanische infectie
Ook ditjaarwerdenweer enigeproevengenomenomtot eenmechanische infectievan
debietentekunnenkomen,maarnog steeds zonderpositief resultaat.Ook eenpogingom jonge plantenvanChenopodium capitatum ziek temakenmet sapvangeïnfecteerde Stellariamediaplantengelukteniet.
Infectieproefvelden
Er zijnin19583proefvelden aangelegdwaaropdeoogstdepressie werd vastgesteld,
veroorzaakt door devergelingsziekte.
Oprivierkleiindeïïudelageenproefveldmet 810opbrengstveldjes.De aanlegwas
gelijk aandieinvorige jaren.Erisvroeggezaaid, nl. 31maart en1april.
Ophumeuze,vochthoudende zandgrond aandeBornse Steegisop 11 en12april een
2 deopbrengstdepressieproefveld uitgezaaidmet240opbrengstveldjes.
Ophet zelfde perceel alshetvorige proefveld iseenderde opbrengstproefveld aangelegdmet behulpvaninplastic zakjesopgekweekte planten.Hieroplagen270
veldjes endeuitpoot geschieddeop12en13mei.Voordemethodiekwordtverwezennaar eenbinnenkort inEuphyticaverschijnend artikel.
Vanalleuit.'.ezaaidenummers zijntevensreservebieten gezaaid ofgepoot,teneinde eventueel dienst tekunnendoenals stekbieten.
Deontwikkelingvandeproefveldenv/asgoed endegezaaidebietenwerden op20en
21meigedund.Op5juniismetbesmette luizengeïnfecteerd,waarna deluizende
volgende dagdoorvernevelingmetmetasystoxzijngedood.Ditvernevelen isnog
3xgebeurdmet tussenpozenvan 14dagentervoorkomingvannatuurlijke infectie
indeniet opzettelijk geïnfecteerdebanen.Doorhet grote aantalvliegendebladluizendat 'szomersaltijd indeomgevingvanWageningen,aanwezigis,werdende
"gezonde"veldjesopdeduurook ziek.Voorhetvernevelenwerdmet succesgebruik gemaaktvaneenmotorrugnevqlspuit,wathetwerkvlotter enlichterdeedverlopendanmet degewone rugspuiten.
De infectiewas zeergoed geslaagd enna5dagenblevendegeïnfecteerde banenal
duidelijk ingroeiachterbijdeniet geïnfecteerde.Na ongeveer 10dagenwasde
eerste geelklouringte zien.Erbleken slechtsenkele planten aandeinfectie ontsnapt te zijn.Hoewel dezeplantenlater door denatuurlijke infectie ook ziek
werdenwaren zetot aanhet rooienduidelijk teherkennen.
Er traden alspoedigditidèlijkeasyTjptomnn/.'op'tusscndediverse-..ataomon.Vooralde
verschillen in
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stammenvanAmerican1blonkenuit doordat zeheelweinigvergelingsverschijnselente ziengaven.Ook dekruisingen GreatWesternxHillesh.ögenBugxHilles'h.ög
gavenbetrekkelijkweinig symptomen.Frappantwasook degoede symptomentolerantie
vandedoor éénmaalmassaselectie verkregenNeo-stammen.De stammenvandeherkomst Eurekavertoondenwel dezwaarste symptomen enonderscheidden zichinweinig
vandegewonehandelsrassen.
De afstamming Ras55,afkomstiguithet I.R.S.materiaal,vertoondevaak zeerweinig symptomen,maarde schieterneigingwas,evenalsbijdeamerikaanse herkomsten
bijzonder sterk.Indeeersteweekvanaugustus zijnalle schieters afgesneden,
maarbijhet rooieninoktober-leken sommigenummerswederom opzaadveldjes.
Alsbijzonderheidkanwordenopgemerkt dat degeïnfecteerdeveldjes overhetalgemeenminder schieters gavendandenietgeïnfecteerde.Ditgoldvoor alle afstammingenbehalveFriso.Gemiddeld over 552stammenopde 5proefvelden bedroeghet
percentage schietersvandegeïnfecteerdeveldjes dOfovandatvandenietgeïnfecteerde.
Proefveldresultaten
Deproefvelden zijnvan1-10oktobergerooid envlotverwerkt.Intabel1wordt
eenoverzicht gegevenvandevoornaamste proefveldresultaten.Dekolom, drogestofopbrengst intonnenperhavandeniet geïnfecteerdeveldjes,isvermeld omte
latenziendat erbijeenvrijhoogopbrengstniveau isgewerkt.
Door devroege infectie zijndeopbrengstdepressies hoog.Evenals devorigejaren
kwamenderassenEeo (20en21)enBug(27)weergoedvoordedag. )Ook dehieruit door éénmaalmassaselectie ontwikkelde stammen (22en28)zijngoed envertonen practischgeeninteeltdepressie.De stammenvandeharkomstEureka (26)zijn
nognietveelbeterdanEureka (25)zelf,hoewel ernureeds2xgeselecteerd is
enerook paarsgewijzekruising istoegepast.Gelereuzen (29)gaf eenzelfderesultaat alsBug(27).Ookhet rasNemova(23)onderscheidde zichgunstig integenstelling tot2jaarguleden.Inditraswasinmiddels doordekwekerandermateriaalverwerkt,waarmeehet resultaatkanv/ordenverklaard.
Hetverder geselecteerde I.R.S.materiaalvanderassen Friso (31)enRas55 Ü5?
16en17)geeftwel eengunstige depressiemaar deoverige landbouwkundige eigenschappen zijnslecht .Dit geldt ookvoor deamerikaanse herkomsten.American1
(11 en12),American 1119(14),Kidwest 342 (13)enGreatY/estern(9en10).DeafstammingHilleshög(8)isminderingeteeld enheeft ookbetere landbouwkundigeeigenschappen,maar dedepressie isnogvrijhoog.
Hetblijktmogelijk te zijndogoedetolerantie vande sterkingeteelde, endaardoorgedegenereerde, stammen tebehoudendoormiddelvankruisingenmet rassenof
weinig'ingeteelde stammenmet slechts eenmatige tolerantie.De landbouwkundige
waardewordt doordezekruisingen sterkverbeterd.Ditwordt gedemonstreerd door
dekruisingen GreatWesternxHilleshög (10,19e n 6)enBugxHillesnög(4,8,27,
28en32)Doornogmaalstekruisenmet produktieve stammenofrassen isdelandbouwkundigewaardemisschiennogverderoptevoerenmetbehoudvandegoedetolerantie.Hetmakenvandit typekruisingen gebeurt bijvoorkeur doormiddelvan
ruimtelijk geïsoleerde paren.Met dezepaarsgewijze kruisingenheeftmendemeestekansomuiterstentevindenendusooknaar depluskant.
Vanalle suikerbietenveldjes isookhet gehalte aanschadelijke stikstofbepaald.
Zoalsverwachtwerd laghet gehaltebijdegeïnfecteerde veldjes overhet algemeen
hoger danbijdeniet geïnfecteerde.Hetverkregencijfermateriaalisechternog
niet volledigverwerkt zodatnoggeen conclusieskunnenv/ordengetrokken,
Waeenvoorlopige verwerkingvandeproefveldresultaten zijnvan 185nummersin
totaal447O reservebieten gerooid eningekuild.Deze bietenkunnen in1959weer
voor zaadwinningwordenuitgeplant ende selectievoortgezet.Hethogeaantalvan
185nummerskomt o.a.doordat diversekruisingenmetge,-/leurdebieten somsin
drieonuiteenvielen inverband met deuitsplitsingnaar verschillendekleur.
<) Detussenhaakjesvermeldenummersverwijzennaar devolgnummersintabel1

37

K a s i n f e c t i e j r o even
Volgens eenpublicatievanM.A.Watson enG.E.Russell in1956bestaat ereen
goedverband tussen de symptomenindekas endeopbrengstdepressie ophet
veld.Opdiemanier zoumen 'swinters indekaseenvoorselectie ophetmateriaalkunnenuitoefenen.Bijeigenonderzoek in1957kwam ditverband echternietnaarvoren endeindewintervan1957-1958genomenproevenbevestigennog eensditresultaat.
Intabel2volgt eenoverzichtvandegevondencorrelatie coëfficiëntenvan
het onderzoek in1956-1957 en1957 -1958
Tabel2
Correlatiecoefficienten tussen symptomen enoogstdepressie aandrogestof.

Materiaal
Stammenproefveld 1956
Aangehouden stammenproefv.1957
Alle stammenproefv.1957

Aantal
nummers

90
54
536

r
Kassympt.depr.

r
Veldsympt.depr.

0.19+0.11
0.18+0.14

0.32 + 0.11
0.40 + 0.13
0.54 + 0.04

Kassympt.Veldsympt.
0.17+0.11
-0.05^0.14

Dekassymptomengevenduseenonvoldoende aanwijzing overdemogelijkeoogstdepressie ophetveld.Zelfsde symptomenbeoordeling ophetveld isniet voldoendevoor een juist inzicht indematevantolerantie.Voornadere gegevens
wordtverwezennaar eenpublicatie inhetgedenkschriftvandeS.V.P."De eerste
10jaren".
Serologie
Van 36Oproefveldnummersisdeze zomerwederom langs serologische weghetvirusgehalte inhetbladbepaald.Erwerdenvaak duidelijkeverschillengeconstateerd.Bijnaallehandelsrassen hadden eenhooggehalte.,behalveNeo enö'emova.Hoewelnoggeenjuist inzicht isverkregen indeverhoudingvirusgehalteoogstdepressie,bleek dat in sommige typenv/einigvirus samengaatmet eenlage
oogstdepressie (ïfeo-type).Andere typen combinerenveelvirusmeteengoede
tolerantie (American1-type). Bijkruisingenblijkt overhet algemeen deeigenschap laagvirusgehalte zichminofmeer dominant tegedragen.
Diversen
Verschillendekweekbedrijvenwerden dit jaarbezocht enadviezengegevenbetreffendehetkweekwerk.Diverse bezoekersuitbinnen enbuitenland bezochtendit
jaardevergelingsziekte proefvelden waarbij steedseenuiteenzettingwerd
gegeYen overhetwerkvan deafdeling.
OpeenvergaderingvandewerkgroepvoederbietenvandeNederlandseKwekersbondwerd op10december 1958eenoverzicht gegevenover de standvanzaken
vanhetvergelingsziekteonderzoek.
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Projecten 133, 148worden4-2.1,4-2-2.
Proefveldresultaten vantetraploide families
Opz?/arekleigrond indeNude werdendeaanwezige tetraploide familiesvan
suiker-envoederbieteninviervoud vergelekenmet eenaantalhandelsrassen.
Hetproefveld is op1aprilgezaaid metveldjes van6regelsvan10bietenbij
eenplantafstand van40x33V3cm« Op20en 21meiishetproefveld gedund.
De ontwikkeling vandebietenwasuitstekend enerwerdveelblad gevormd.Er
wasweinig aantasting door ziektenenschieters kwamenheelweinigvoor.
De opbrengstenvandestandaardveldjes Groeningiavariërden slechtsweinig.De
omgerekende ha. opbrengst van Groeningiabedroeg 95*1 "k°nbietenmet eengehaltevan16,5/j»wat eendrogestofopbrengstvan15,7tonperha.geeft.Deze
cijfers laten ziendaterbijeenhoogproductie niveauisgewerkt.De oogst
vond plaatsindeperiode 10-17oktoberenhad eenvlotverloop.Hetgemiddelde
aantalgerooide bieten perveldje bedroeg 54,4e n varieerdeweinig zodatvoorlopiggeencorrectie opdeverkregenopbrengstenwerd toegepast.Intabel1
wordteen overzicht vandevoornaamste resultatengegeven.
Tabel1
Opbrengsten van t e t r a p l o i d e f a m i l i e s
Ras

SX
(herkomst Kuhn P)

Kuhn P
SY
(herkomst Kï/E)

K.W.E.
Polybeta
Hilleshög S
H i l l e s h ö g S.P.
Maribc P
Hilleshög R
H i l l e s R.P.
Trirave

fo d r . s t ,

fo s u i k e r d r . s t . o p b r .
per v e l d j e
i n kg.

21 . 7
22.1
22.2
22.4
22.3
22.1
23.3
20.3
2O.3
19.2
2O.5
20.1
19.8
19.7
21.9
22.1
21.7
21.3
22.5
21 . 3
20.6
21.2

15,6
16,0
15,7
15,9
16,2
15,9
16,6
14,2
14,7
13,8
14,6
14,1
14,4
14,1
15,5
15,6
15,8
15,7
16,1
15,2
14,9
15,0

10,00
10,70
10,75
10,23
9,30
10,45
10,05
12,41
13,55
13,08
15,47
13,09
13,15
13,26
12,50
11,75
11,51
11,04
11,48
11,66
10,49
11,83

Ras

VA
(horkomst
F r i so)
F r i so
VB
(herkomst
voedersb.CE)
VoederstukCBV ß i L.

:

(herkomst Alpha)

^" d r . s t . d r . s t .
opbr.pei
veldje
i n kg.
18,8
18,6
19,0
20,0
17,4
17,5
16,9
19.1
13,8

HJO

13,8
14,0
Alpha
14,8
VD (herkomst
10,1
Barres S t r y n /
10,1
10)
10,3
9,8
Barres Stryn/10 10,4
VF
15,6
(herkomst
15,2
Eureka)
15,9
Eureka
15,5

12,51
11,87
13,27
11,85
11,60
12,64
12, 30
13,15
13,08
12,39
12,02
12,68
11,40
11,26
10,59
11,48
11,26
11,91
13,70
12,33
13,32
12,93
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ïletsuikergehalte vandeSYfamiliesvalt wat tegen,maarin drogestofopbrengst
steektditrasbovenalle andere suikerbietenrassen uit.Vande voederbieten
komendefamilies vanVAenVCgoedvoordedag.Door debeperkte opzetvande
selectie kanooknog enige inteeltdepressie zijnopgetreden.Debereikteresultatennet deVFfamilies,dieinhot G-jstadium zijngehaaid, zijnt.o.v.Eureka
zeerhoopvol.
Van31 tetraploide families zijn
reservebieten ingekuild evenals eenaantal
tetraploide bieten dieuit polyploiclerassen zijn afgezonderd.
Zaadwinningvantetraploide families
Vaneen aantal tetraploide families zijnisolatieveldjesuitgepoot ende
plantenvoor debloei cytologisch onderzocht.Het aantalafwijkende bietenwas
zeergering.Sris zaadgeoogst van 28families,behorende totderassenSX,SY,
VA,VBenVE (herkomst Peragis). Ookiszaad geoogstvaneenaantalVF-bieten,
evenalsvantetraploideMaribobieten. InhetVE-materiaalwerd enkele jarengeledeneenafwijkend typeaangetroffenmeteen zeergoededrogestofopbrengst.
Dezefamilieis apart gehoudenenthansisvaneenaantalbieten C2zaadverkregen.
Kruisingen tussentetraploide families
-Ophetproefveld indeNude isook zaaduitgezaaid vaneenaantalkruisingen
tussende eigen tetraploide rassenvansuiker-envoederbieten.Het doelvan
dit onderzoekwas omnategaaninhoeverre ereenheterosiseffeetkan optreden
dooruiteenlopende typenmet elkaartekruisen.Dekruisingsveldjeswarenzodanig
aangelegd dat demoederbieten omgevenwarendoorvaderbietenindeverhouding 4
op 21,6op29,enz.Intabel 2wordenderesultatenweergegevenvaneenuitgevoerde telproef vankleinebietjes opgegroeid op zandgrond.
Tabel2
Aantalbietenvanverschillende kleur

Kruising

kleur

geel

VC(wit)x VD
VA(wit)x VD
SY(wit)x VD
VA(wit)x VD
VD(oranje)x
VD( ,!
)x
SX(wit)x VD
3Y(wit)x VD
VC(wit)x VD

(oranje)
( " )
( " )
( » )
VB(wit)
VA(wit)
(oranje)
(oranje)
(oranje)

1367
100
61

oranje

wit

2
10

b

69

11

4
1

8
8

46O
•91
31
139
57
27

1
2

rood

14
7
—
—

9
—
16

Uitde cijfersvolgtdathet percentage kruisbestuiving hoogwas.Tussengeel
enora.njevindtmenallorLLdovergangen.
Intabel3wordt eenoverzicht gegeven vandeverkregendrogestofgehaltenvan
dekruisingen endedaarbijbehorende tetraploide rassen.
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label3
Drogestofgehalten vankruisingen tussentetraploide rassen.

KruisingofRas

iodr.st.

KruisingofRas.

SXxSY
SXxVB
SXxVC
SXxVD
SX
VAxVD
VA

21,6
19,3
17,7
16,6
22,1
15,0
18,8

SYxSX
SYxVB
SYxVC
SYxVD
SY
VBxSY
VBxVA
VB

c

fodr.st.

KruisingofRas

fodr.st.

21,3

VCxSY
VCxVB
VCxVD
VC
VDxVA
VDxVB
VD

17,9
15,6
12,6
13,9
13,5
13,4
10,1

19,0
16,5
13,6
20,0
19,1
18,2
17,3

Hetblijkt dathet drogestofgehalte indeze kruisingenongeveer intermediair
vererft.Vaneenheterosiseffeetwashijdeze kruisingenmeestalnietveelte
hespeuren.Het onderzoekricht zichdaarommeer opde selectie ingoede Fi's,
waarinnaarvorm, kleur ofgehalte typenworden afgezonderd, die latervoor
allerlei doeleinden kunnenwordengebruikt.Vaneentiental kruisingen zijn
daarom indeherfst eenaantalbietenmetwaardevolle eigenschappen ingekuild.
In1958werdenvoor ditdoelF-j'svandekruisingenVBxSX,SXxVD,VDxVA
enVDxVCvoor zaadwinninguitgepoot. Ookwerden eenaantalkruisingenuitgevoerdmet het rasVE,terwijldekruisingen SYxVBenSYxVC,diedeafgelopenjaren goedhaddanvoldaan, opgrotere schaal werdenherhaald. Op.kleinere
schaalwerden kruisingenuitgevoerd tussenbeste families,die ookgeisoleerd.
werdeninstand gehouden,teneinde in1959hetheterosiseffeet tekunnen
vaststellen.
Kruisingen tussen tetraploide families endiploide handelsrassen
Detetraploide familieswerden ookgebruikt voorkruisingenmet diploide
handelsrasson.Hetdoelvandit onderzoekwashet combinerenvanPolyploidie
methetheterosiseffeet,dooruiteenlopende typenmet elkaartekruisen.De
isolatieveldjeswarenopdezelfde wijze aangelegd alsbijde tetraploide
kruisingen enhet percentage kruisbestuiving isdan ookmeestalhoog,zodater
inhoofdzaak triploid zaad isgewonnen.Intabel 4".vordteenoverzicht gegeven
vandeproefveldresultaten van eenaantalvan deze kruisingen.De opbrengsten
zijnvermeld inkg.perveldje van 60bieten (8m2).
Uitde cijfersvan dezetabelblijkt dathetbietgewicht endrogestofgehalte
vandekruisingenhetmoest liggennaardekantvandetetraploidemoeder.
Bijdedrogestofopbrengsten Is someeenduidelijk' heterosiseffeet aanwezig.
Vooral dekruisingenmetVCgevenhoge opbrengstenterwijldedrogestofgehalten
inhetgewenste traject liggen.Alle families vanVCgevenniet hetzelfde
heterosiseffeet zodat steeds doorproefkruisingenmoet"wordenuitgemaaktv/elke
familie vooreenpractijkkruising zalmoeten dienen.Voorhetvolledig slagen
vandezekruisingenmoetmeneigenlijkbeschikken overmanlijk sterielmateriaal.
Bijdekruisingen tussentetraploide families isreeds opgemerkt dathet
onderzoekvandeF1's zalvrordenvoortgezet.In1955wordende kruisingen
SYxVBenSYxVCuitgevoerd. Haarvormwerden in1956eenaantalF-]bieten
uitgezocht,die in1957met Grooiiingia-bietenwerdengekruist.Inhet onderste
deelvan tabel4wordendeproefveldrcsultatenvandezekruisingen gegeven.Het
materiaal isuiteraard nietuniform,maardoverkregen opbrengsten zijngoed.
In1958zijnopisolatieveldjes devolgende kruisingenuitgevoerd tussen
VExTriso,VExVoedertetraploide families endiploide rassen:VEx
suikerbiet C.B.,VDxHilloshögS,VOxIlillcshögR,VCxI.laribo
H,VC
Korsroe,VBxFriso,VBxAlpha enVBxOvana.
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Variabiliteitsanalyse.(Project no.148wordt4-2-2)
In1958T/erd'begonnenmethetuitvoerenvanhet onderzoeknaardo genetische
variabiliteitvande"biet.Daartoe werdenvan derassenEureka enBarrosStryn^
10resp.69en50parenbieten opisolatieveldjes uitgeplant.Het ievanbelang
dathet onderzoek gedurende de eerstegeneraties eenvlotverloopheeft,
zodat elkjaareenvolgende generatie geteeld kanworden.Beginaugustusis
daarom reeds onrijpzaadgeoogst vandeplanten endit langzaam bij+_30°C
gedroogd.Dit zaad isop16 augustus ineenplatte bakuitgezaaid, nl.103
Eurekaen34Barres Stryn^'10nummers.Van41 slecht opgekomenEurekaen16
dito Barresnummerswerd op11 septemberrijpgeoogst zaadindebakuitgezaaid.
Het ligt indobedoelingdeverkregenplanten indeplattebakte latenover7/interenenzodoende tevernaliseron,waardoor erin1959 opnieuw paarsgewijze
kruisingenmee kunnen\70rdenuitgevoerd. Teneindehet aantalnummersvanBarres
Stryn^10v/eeroppeiltebrengen,istevens inaugustus handelszaad hiervanin
debakuitgezaaid endeverkregen plantenopgepot.
Getracht zalworden dezeplanten ookin1959 te latendoorschieten entegebruikenvoor paarsgewijze kruisingen.
Doorhetindetoekomst grote aantaluit tevoeren paarsgewijze kruisingen zal
intoenemende mategebruikmoetenwordengemaaktvaninhullingen. In1958werd
hierenige ervaringmee opgedaan. Opeenisolatieveld warenvaneenaantalrassendestekbieten zodaniguitgeplant,dat zijpaarsgewijze met elkaarkonden
wordengekruist.Als stekbietenfungeerden o.a. volgroeidebieteneninde
plattebale,gedurende dewinter gevernaliseerde plantendiein augustus 1957
warengezaaid.Deze laatstevoldedenuitstekend alszaadplant.Eenderdegroep
bestond uitmateriaal,dat inmei 1957opbetveld alsstekbietenwasgezaaid
enwaarvandebietjes ineenkoolruimtewarenbewaard.Devolgende aantallen
parenwerdengevormd doorderassen:ITeo-39>ïIemova-39? KuhnP-26, Groeningia54jAlpha-53> Ovana-25,Barres Stryn/10-51 enPeragis-91.De zaadzetting
liet inhet algemeentewensen over,watmisschienkanliggenaanhotgebruiken
vandehoofdstengels die eente sterke groeikracht hebben,waardoor tenslotte
meerdere inhulzakkenoverelkaarmoestenwordengebruikt.Relatiefmeersucces
werdbereikt met hetinhullenvan eenzijstengel voorzelfbevruchting.
Van13KühnP-, 15Groeningia-,16Alpha-, 8Ovana-,16Barres Strynp 10-,
16Peragis-,2Keo- en3Nemova-bietenis zaad geoogst enop21 augustus inde
kasuitgezaaid. Srzijnnaderhand intotaal 164bieten opgepot,diegevernaliscerdzullenworden enin1959 '»-'eerzaadkunnengeven.Uithot zaadvande zelfbestoven stengels ontwikkelden:;sichtenslotte 125planton die eveneens zullen
v/ordengevernaliseerd.
Manlijke steriliteit
Voor eenonderzoekbetreffende devererving vandemanlijke steriliteit bij .
bietenmoetmen eerstbeschikken overuitgangsmateriaal datdeze eigenschap
bezit.Van9 - 1 3 Juliv/erddaarom indeprovincie Groningen ineenaantal
zaadpercelengezocht naarplanten diemanlijk sterielwaren.Er zijn8vandeze
plantengevondennl.2inEureka,4i nliassiva, 1inBuffalo en1inBarres
Perritlev-^.Het zaad ishier latervangeoogst eneengedeelte begin september
ineenplatte bakuitgezaaid mot debedoeling deplanton tevornaliseren.liet
behulpvanRhizoponAistevergeefs getracht de zaad-stengels vandegeoogste
plantentotbeworteling tebrengen. Ookdeweer opnieuwuitgeplante stekbieten
sloegenniet goed aan.Eengedeelte vanhet geoogste zaadis ooi:met colchicine
behandeld teneinde hettetraploid temaken.Ditzelfde isookgeschiedmet
manlijk steriele bietenvanAmerikaanse herkomst enmethetbij-behorende 0-type,
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Diversen
Indekruisingskas zijnkruisingenverricht tussentriploiden onderlingen
tussen triploidenmetdiploiden,resp.totraploiden.liet"behulpvanvliegenis
getracht debestuiving tebevorderen.Vandemeeste planteniswat zaadgeoogst,
datnaderzalwordenonderzocht.
Deindewinter1957-1958inde plattebakverblijvendebietenwerdenmetgoed
gevolg vooréénjarige zaadteolt bestemd. Inaugustus 1953word weereenoverwintoringsproef ophetveilenindeplattebak aangelegd.
Voorhetverkrijgenvanmeeruiteenlopend materiaal zijnkruisingenverricht
tussensnijbietcnenkroot enzijnvoederbietengekruistmet Betamaritima.
Teneinde-inhetvroege voorjaar zaadtekunnenwinnenindekas zijninaugustus
uitgezaaide bietengedurende 6wekenbij4°Cinhetvier-tot zesbladstadium
gevernaliseerd.
Hetbleek echternietmogelijk vandeplanten opdezemanierinmaart zaadte
winnen.
Bezoeken,adviezen, lezingen,enz.
Enkelekwekers ontvingendit jaaradviezen overdepolyploidieveredeling.Ook
werden enkele kweekbedrijvenbezocht.
Opde 24estafbijeenkomst I.V.P.-S.V.P.werd eeninleiding gehoudenover
"Polyploide Bieten".Tijdens de op10december 1958gehoudenvergaderingvande
"Werkgroep voederbieten vandeNederlandse Kwekersbond werd eeninleidinggehouden overs "Het opbrengend vermogenvantriploide voederbieten".
Het afgelopen jaarwerdenvoorbovengenoemde werkgroepweerreferaten gemaakt
vanartikelen overdeveredelingvan suiker-envoederbieten, dieverschenenin
debibliotheek I.V.P.-S.V.P.
Erwerd weermedewerking verleend aanderubriek "Dewereld werkt"van
Zaadbelangen.Het secretariaat van deStudiekring voorPlantenveredelingwerd
ookdit jaarweervervuld.
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Dr.E.Wit
Projecten143-j30;33;385 144$ 145wordenresp.5-1.1;5—1.2; 5-1.3;5-1-4
en5-2.2;5-1-5;5-1.7«
Methodiekvandegrassenveredeling.(Project 143wordt5-1«1)
In1957werd eenproefaangelegd met4raaigrastypen,elkvertegenwoordigddoor
4 families.Dezewerdenuitgezet inrijenafzonderlijkeplantenengezaaid in
rijen,inveldjes inmonocultuur eninveldjesmet witte klaver.De4raaigrastypenwaren:diploid Engelsraaigrashooitype,tetraploidEngels raaigras
hooitype,Hi enH
2 (kruisingsproduktenvanEngels enItaliaans raaigras).
Yerderwerdende ouderkloneninrijenuitgeplant.
Alle objecten enplantwijzenwaren inviervoud.
In1958isvan alle objectengelijktijdigdriemaal deopbrengst aandrogestof
bepaald.Verdere snedenwerdenniet gewogenwegens wildschade (reeën).
De opbrengst derklonenisniet bepaald omdatverschillende waren aangetast
doorvirus.Eenwiskundige bewerking dergegevens heeftnogniet plaatsgevonden;
misschienmoeten dusnogwijzigingenworden aangebracht inhetvoorlopige beeld.
Inde eerste plaats zijnindevolgende tabel derelatieve opbrengstenvande
4 typenvoorelke zaaiwijzeweergegeven (inpercentage vandegemiddelden).
Type
H2
L.p. 2n
Hl
Lp4n

PlantrijenIGezaaide rijen
105
102

96
96

100
103
96
101

Veldjes

Veldjesmet klaver

104
103

99
94

104
101
98

97

Afgezienvandegezaaide rijengevendeverschillende toetsingsmethoden een
zeergoede overeenstemming inrangorde dertypen.
Bijeenbeschouwingvandefamiliesbinnenelktypeblijkt eengoedeovereenstemmingtebestaan tussendogeplante ende gezaaide rijenentussende
veldjesmet enzonderklaver.Do correlatie tussendeopbrengst vanderijenen
dievandeveldjes lijkt echtergering.Voor derelatie tussende verschillende
zaaiwijzenbijvergelijkingvan elkefamiliemet de15overige,geldt ingrote
trekkenhetzelfde.
Eenwiskundige bewerkingdergegevens zalkunnenuitwijzen ofdegevonden
verschillenreëel zijndanwel zijntewijten aanoenvoor dit soortproevente
geringaantalherhalingen.
Veredeling van Engels raaigras. (Project yOwordt5-1.2)
Beweidingsproeven. Inhetkunstweide-proefveld, ingezaaid in1955m etverschillende raaigrastypen,werd inhetvoorjaarhet gewichtsaandcelaanraaigras
bepaald.Uit de analysesblijkt datbijdekwekersrassen dehooitypeneen
duidelijk geringere standvastigheid vertonendandeweidetypen.Ditverschijnsel
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werdinvrijwel allegraslandproevengeconstateerd.Bijdeproefselectiesvalt
tot dusverechter geenverschil instandvastigheid tussenhooitypenenweidetypentebespeuren. Indedriejarigeniaaiproefdiein1957werd afgesloten (zie
Jaarverslag S.V.P. 1957),werd eendergelijkverschil evenmin opgemerkt.Het
wordtduswelheel aannemelijk datmenzeer standvastige hooitypenkankweken
dooruittegaanvanplantenvanoud inheems grasland endeze te selecterenop
lange levensduur.Hierbijmoet echterinaanmerking wordengenomendat ophet
proefveld rantsoenbeweiding werd toegepast.
Hetzelfde voorbehoud moetwordengemaakt tenaanzienvaneentweedeconclusie,
nl. dat tot dusver geenverschil instandvastigheid werdopgemerkt tussensteile
enplatteselecties.
Indekunstweide diein1957 werd ingezaaid metverschillende familiesvan
Engelsraaigrasmaaktendeplatte hooitypeninhetvoorjaar eentragere indruk
dande steile terwijlzein 'tvoorjaar eninde zomereeniets geringereklaverbezettinghadden.Hetmeest frappant warenechterdeverschillen inhlaverbezetting tussen dediploide families endeNederlandse rassen.De laatstevertoonden-vooralbijdehooitypen-eenveelgrotere klavertolerantie,v/aarschijnlijkberust ditopeennegatieve correlatie tussenklavertolerantie aande
enekant enuitstoelingsvermogenenstandvastigheid aandeanderekant.
Detetraploide C2familiesbezaten eenduidelijk vroegerevoorjaarsontwikkeling
eneengrotere klavertolerantiedandediploidefamilies.
Maaiproef.Hetmaaiproefveldmetfamiliesvanverschillende typeninmonocultuur
werd~4~määlgemaaid.Detotale opbrengst perveldje inkg.drogestof endegeschatte zodedichtheid zijnindevolgende tabelweergegeven.Ertradgeenverschiltussenplatte ensteile typen op.
Vroeghooitype:

Laathooitype

Steil plat tetra steil plat

4.67
74

4.59
77

4.45
63

4.68

75

Weidetype
tetra steil plat

4.7O 4-53 4.31
72
65
74

tetra

4-37 4.3O kg.dr.st.perveldje
zodedichtheid
67
74

Kouderesistentie.Uit ca.1800E-]-plantenvankruisingentussen klonenvaninïandI~wëxdëtypë~Set zeerkouderesistente plantenvanbuitenlandse herkomst (vnl.
Zweedse enRussische)werden188kloontjes geselecteerd.Vandomeestaantrekkelijke zalzaad gewonnenwordenvoorhetuitzevenvan F2-generatie
s inde
vriescel.
Roestresistentie.Voordeselectie oproestresistentie werden 18vroege,36
naïf~ïâtë~ën~5Ô~ïatekloontjesuitgezocht,die indelaatste twee jarenvrijvre1
geheel vrijvanroestbleven.Devroege enhalf latekloontjes zijngrotendeels
afkomstig uit buitenlandse rassen.
Veredelingvangekruist raaigras (Engels x Italiaansraaigras) (Project33
Develdjesmet I1*- enFs-familiesinmonocultuur,gezaaid4april1957» werden
4 maalgemaaid. Dedrie kruisingstypen, E-] , H2enH3gavengemiddeld overhet
hele jaarrespectievelijk 19 %f 19 f°on20 fomoordrogestof danhooitype C.B.
(in1957gemiddeld resp.7?7en20 fo). Devolgende tabelvermeldt linksde
opbrengst inde eerste enderde snede (resp.19meien11 augustus)endetotale
opbrengst aandrogestof in1957e n 1958per10m2.
Rechts zijndegewichtsporcentagesraaigras indebeweideveldjesin 'tvoorjaar
van 1956, I957 sn 1958weergegeven;
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Opbrengst inkg.droge stof
Gewichtspercentage raaigras
1e snede 5esnede 1957/1958
1956
1957
1958

H1
C.B.

3.7
2.5

3.5
3.0

20.7
18.2

51.0
53.0

40.4
34.8

31.4
14.1

H2
C.B.

5.7
2.7

2.9
2.5

20.3
18.0

58.1
53.0

54.0
34.8

14.1

H3
C.B.

3.3
2.7

3.1
2.6

18.7
16.1

61.0
53.0

49.9
34.8

20.0
14.1

34.7

Uit detabelblijkt dat defamiliesvanelkkruisingstype gemiddeld eenhogere
voorjaars-eneenhogere zomerproduktievertoonden entevens eengrotere totale
opbrengst over2jarengaven danhooitype C.B.Indebeweidingsproefvertoonden
zebovendien eengrotere standvastigheid.
De resultatenbevestigen diewelkemetmassaselectie werdenverkregen (zie
jaarverslag 1957).He"tlijkt alleszinsmogelijk doorkruisingvanEngelsra.aigrasmet It?_liaansraaigrasnieuwe types tekweken,metvroegere voorjaarsgroei
enhogere zomerproduktie danEngelsraaigras enmetbehoudvan eenbevredigende
winterhardheid enstandvastigheid.
Daarlaatdoorschietende kruisingstypenwellichtvoor langerdurendekunstweiden
noggunstiger perspectieven zullenbieden (geenhalmvorming indetweede snede)
werden in 1955kruisingen gemaakt tussendebesteklonenvanEngelsraaigras
weidetype enItaliaansraaigras.Lit jaarwerdenvan96F2families ca.3500
plantenuitgezet,demeeste tevorenuitgezeefd indovriescel.Hiervan zijn24O
kloontjesgeselecteerd voor definitieve selectie enzaadwinning in1959«
Veredelingvangrassen doorchromosomenverdubbeling (Project 38wordt5-1*4)
,nc„
. ..
o o r ,,
n .n n , „ ...
1
In in57werden225tetraploide C-3families m enkelvoudige rijenprovisorisch getoetst tussendiploide standaardrijén .Detetraploiden produceerden gemiddeld ongeveer evenveel drogestof als dediploideni
42 families kwamen erechterinjaaropbrengstmeer dan10fo bovenuit.Van32
indekas overwinterdemoederklonenkonin1957voldoende nieuw zaad gewonnen
wordenindetweede snede,onin1958een proefinveldjes inviervouduitte
zaaien.Alsvergelijkingsobjectendienden4Nederlandse rassen.Debeginontwikkeling endenagroeiwerdenmet schattingscijfcrsvastgelegd,terwijlvan3
snedendeopbrengst aandroge stofwerdbepaald.
De tetraploidenvertoonden gemiddeld eenveel snellere beginontwikkelingdande
diploide rassen.Opéénuitzonderingnaovertroffen ze zowelinde eerste alsin
detweede snededegemiddelde opbrengst aandrogestof derrassen,21 families
kwamen erookindederde snedebovenuit.
Gemiddeld bedroeg dehogere opbrengst indeeerste snederuim jfo enindedrie
sneden samenruim10fo.
De 32familieswerden tevensvoor z'adwinninguit ezaaid.Hetresterende zaad
werd gemengdmet datvanminderbelovende stammenengebruiktvoor tweeoriënterende zaaidichtheidsproeven inbreedwerpiggezaaideveldjes inviervoud op
verschillend stikstofniveau. (900kg en1350kgkas perha.)
Indevolgende tabel zijnde jaaropbrengsten aan droge stofperveldjevan4«80
m weergegeven, (totaalvan4 sneden)
Westerwoldsraaigrasx
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Obj e e t e n

2n,40
" 60
4n,40
" 60
" 80

kg. zaaizaad
M
kg.
it
kg.
H
kg.
H
kg.

Lage N t r a p
kg.dr.st.
8.80
9.12
8.70
8.85
9.82

Hoge ÏÏ t r a p
rel. kg.dr.st.
100
104
99

101
112

8.65
8.66
9.19
9.2O
9.37

rel.

Gemiddeld
kg.dr.st.

rel.

100
100
106
106
108

8.73
8.89
8.95
9.O3
9.62

100
102
103
103
110

BijdelageN-bemestingproduceerde hettetraploide objectbij eenzelfde zaaizaadhoeveelheid ietsminderdanhetdiploide.Verhogingvandehoeveelheid
zaaizaadhadhiereenduidelijk effect.BijdehogeN-bemestingbrachthet
tetraploid object bijeenzelfde zaaizaadhoeveelheid meeropdanhet diploide en
hadverhogingvande zaaizaadhoeveelheid geeneffect.Detetraploiden schijnen
eenhogere stikstofbehoeftetehebben dandediploiden.
Dezaaidichtheidsproefjes',"aGrcIenaangelegdmet zaad dattendele afkomstigwasvan
families dievoordeverdere selectie warenafgekeurd.Datderesultatennietteminnog zogunstig zijngeweest,pleitvoorhet productievermogen vangeselecteerde tetraploiden.Hetheeft er alle schijnvandatwethansbeschikken over
tetraploid materiaal vanVesterwolds raaigras dat ookinproductievermogen boven
het diploide peiluitkomt.
Italiaansraaigras.Defamilietoetsing ( 6 x 6 triple lattice)met breedwerpig
gezaaidevëldjëËTInmonocultuur, aangelegd in1957» werd driemaalgemaaid,7"
De jaaropbrengst aandrogestof perveldje wasbijdediploide objectengemiddeld
3.67 kg. (gemiddelde van15veldjes), bijde 29tetraploide families gemiddeld
3.9Okg.De opbrengst dertetraploiden lagdusruim 6 </0hoger dandievande
diploiden.Hetzelfde werd gevondenin1957.De 8meest productieve families
kwamenruim12 fobovendediploidenuit.
Eenvermeerderingsveldje van 7tetraploide families gafin1955gemiddeld 22.4kg
zaad perare.Een analyse vande zaadopbrengst deedvermoeden dat tetraploiden
meerkg.zaad zoudenproduceren dandiploiden (JaarverslagS.V.P.1955)•Di"fc
vermoedenisthansbevestigd doorderesultatenvaneenvergelijkendeproefvan
hetP.A.W.De diploide objectenbrachten17.85kg.zaadper are op,detetraploide 19*10kg.De zaadzetting dertetraploiden kanhierbijzijngeschaad door
haploid stuifmeel.Ineenproef zonderdiploide objectenwerd eentetraploide
zaadopbrengst van 21.0kg/arebereikt.
De hoge zaadproductie zalhetmogelijkmakeninctepractijkprofijt tetrekkenvan
de goede eigenschappenvantetraploide selecties (hoogopbrengstniveau,goede
klimaatsresistentie).Door selectie opfertiliteit kandezaadproductie waarschijnlijk nog wordenverhoogd.
Deresultatenvanhetveredelingsonderzoek bijtetraploid Italiaans raaigras
werden samengevat inMededeling no.19vande S.V.P.
Engels raaigras.Detetraploide familiesmaakten in 'tvoorjaar, zowelinde
rijtjes als indeveldjes,weer eenvroegere indruk dandediploide.Zevertoondenindebeweidingsproef bijdevroege enlatehooitypeneenhogere
bezettingmetwitte klaver;bijdeweidetypenwasergeenverschil.
Enige resultatenvandemaaiproef met tetraploide endiploide families zijn
samengevat indevolgende tabel.Daaruit blijkt dat de zodedichtheid bijde
tetraploiden duidelijk geringer ./asdanbijdediploiden;deverschillenwaren
hetgrootst bijdevroegehooitypen,hetgeringst bijdeweidetypen.
De opbrengst aandrogestof indeeerste snede wasbijdetetraploide hooitypen
lagerclanbijde diploide.Hetverschilwasweerhetgrootst bijdevroege
hooitypen.Hetnadeelvandegeringere zodedichtheid werdhierblijkbaar
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onvoldoende gecompenteerddoordegrotere productie perspruit.Detotaleopbrengst aandrogestof bleef"bijde tetraploiden ietsbeneden dievande
diploiden.

Vroeghooitype

2n

4n

4n

Laathooitype

Weidetype

2n

2n

4n

rel
Zodedichtheid 13/5
kg.dr.st.1e snede 27/5
Jaaropbrengst dr.st.

76
1.50
4-63

63
1.33
4.45

03
89

96

4n

4n

rel.
74
1.29
4.69

65
1.20
4.53

88
93
96

4n
rel.

74
O.9O
4.34

91
67
O.92 103
4.30 9 9

Devoorlopige indrukisdatdeze tweede tetraploide generatievanEngels raaigrasbijcultuur inveldjes nognietgeheelhet productieniveau bereiktvan
geselecteerde diploiden.
Voor eenkritische studie vande selectie-mogelijkhedenindiploid entetraploidmateriaalvandezelfde genetische samenstelling werdenuitmixoploide
planten14diploide entetraploide klonenparen geïsoleerd.
Hetvrijomvangrijke cytologische onderzoek geschiedde doordeheerSpeckmann.
Kruisingen_tussen_Lolium- enFestucasoorten. (Project 144wordt5-1.5)
Daarbinnenkort inEuphytica eenartikel zalverschijnen over "bastaardenvan
raaigrassen enbeemdlangbloem enhunbetekenisvoordegrassenveredeling", kan
opdezeplaatswordenvolstaan,met eenkorte samenvattingvande resultaten
diedit jaarwerdenbereikt.
De totdusververrichtebestuivingsproeven wijzen eropdatdekruisingLolium
xPestu.cadestegemakkelijker slaagtnaarmate bijdeouderplanten deverhouding Festuca :Loliumchromosomenhogeris.De combinatie Lolium 4nxFestuca
2nof4 nistot dusverniet gelukt,dievan Lolium 2nxFestuca 2ngafeen
slagingvan ca.0,2 °/o.Dekruising Lolium 2nxFestuca4n? ' swintersuitgevoerd
indekas,leverde gemiddeld ca.12hybriden per100gecastreerde enbestoven
bloempjes op.Inverschillende gevallenwerd eenslagingspercentage vanca.
24verkregen.Demeestevandezehybriden zijnvolgens eenoriënterend onderzoek
vandeheerSpeckmann triploid.Er schijnen zich echterooktetraploiden onder
tebevinden. Triploide geslachtsbastaarden zijndusgemakkelijk ingroteaantallenteproduceren. Zevertoonden dit jaarinonze proeven inhet algemeeneen
vlotterevoorjaarsontwikkeling enoenbetere zomergroeidanklonenof zaailingen
van deouderplanten (ruim100hybridenwerdenvergelekenmethunouders).
Ze zijnechter inhogematemanlijk envrouwelijk steriel.
Eéndermogelijkhedenomdehybridenvoordeveredeling tebenuttenisdoor
terugkruisingmet deoudersoorten teproberen genenofgencomplexen vanFestuca
te combinerenmethetLolium-genoom ofomgekeerd endante selecteren ophogere
fertiliteit. In1957~erdvan enkele triploide F-|-bastaardeneenaantal spontane
zadengeoogst5dezegavendit jaar31 planten.Vannatuurlijke bastaardtypen
werdenruim600zaailingen opgekweekt.Inverschillende families blekenvolkomennieuwe raaigrastypen opte treden;sommige wareninAa-ijhogemate
manlijk fertiel.Doorintrogressie kanmenderhalve waarschijnlijkpractische
resultaten bereiken opdiploid niveau.Van ca.150nieuwe hybridenwerdendit
jaar spontaanbestovenrijpehalmengeoogst omplantenteisolerenmeteen
zekerematevanvrouwelijke fertiliteit.Deresultaten zijnthansnogniet
bekend.
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Eentweedemogelijkheid tothet verkrijgenvanfertiele vormenishetverdubbelenvanhetgenoom dertriploidebastaarden.Daar triploide zadengemakkelijk
ingrotehoeveelheden zijnteproduceren,kanvoordezegenoomvcrdubbelingde
zaadbehandeling v/ordentoegepast.De eerste pogingindozerichtinghaddit
jaargeen succes,daardebehandelde zaden zeer overwegend niet afkomstigwaren
vande combinatie Lolium 2nxFestuca4*1engeenhybridenmaar zelfbestuivingsplantenopleverden (erwasgeen castratie toegepast).Voordetoekomstigemassaproductie vantriploide zadenwerdendaarom deze zomerklonenvanLolium
perennemet eenhogematevan zelfincompatibiliteitgeïsoleerd.
Hexaploide bastaarden zijnwellicht ookteverkrijgen doorkruisingvan
tetra^ploidenvandoenemet octoploidenvande andere soort.Golchicinebehandelingvantetraploide zadenleverde dit jaarenkele octoploide Lolium-en
Festucaplantenop.Kruisingenwordennogniet beproefd,daarde octoploide
Festuca-plantennoggeenbloeivormden.
Studie aangaande virusaantastingbijraaigrassen (Projectno.145wordt5-1«7)
Yellowdwarf.Van8verdachte graslandpercelenv/erdentelkens 100plantenvan
îSgëTs"raiïgrasverzameld enopgekweekt invirusvrije kasjes.Tijdenshetin
aarkomenkonden aangeenderplantensymptomen van yellowdwarfv/ordenwaargenomen.Waarschijnlijkzijnde plantendie doordekweker(diedeze percelen
alsverdacht had gesignaleerd)vandeze percelenwarenverzameld, ophet eigen
bedrijfbesmet.
Ryegrass streak. Bijinfectieproeven indekasmet zaailingenvanWesterwolds
raaigrasbleek dat plantendienaeeneersteinfectiemet sapvanmozaikziek
bladnoggezond zijn,nadetweede ofderde infectie indenagroei inderegel
duidelijke symptomenvertonen. Zobedroegvan 200zaailingenhet percentage
mozaikziekeplantenna1, 2enJmaalbesmettenresp.75? 92en99«5«
Ineenandere proefmet310zaailingenvertoondenna1en 2maalbesmettenresp,
78en98 i°derplantenduidelijke mozaiksymptomen.Deindrukwerdverkregendat
dein1957waargenomenverschilleninpercentages ziekeplantentussenfamilies
vanzieke envangezondeklonenminder zijntoe te schrijven aanwerkelijke
resistentie,danwelaanverschilleninweerstandsvermogen togeneenéénmalige
infectie.
Kunstmatige infectieproevenmet sapvanmozaikzieke raaigras-enkropaarplanten
toonden aandathetvirusvanbeide grassoortenbijWesterwolds raaigrasdezelfde ziekte-symptomen indezelfde frekwentie kanveroorzaken.Wellicht ishet
virusvanryegrasssstreek:identiekmetdatvan cocksfootstreak.
Veredelingvanrode klaverdoor chromosomenverdubbeling.(ProjeetJ8wordt
5-2.2)
De opbrengstproef met 21 tetraploide families en 2diploide rassen, aangelegd
inapril1957» werd dit jaarbeëindigd.Detetraploidenproduceerdenin1957
in2sneden gemiddeld 3?6 tf°onin1958in2snedengemiddeld 44 f°meerdrogestof
dandediploiden.Detotale opbrengst aandrogestof over 2jarenlagbijde
tetraploiden 26 Johoger.Indoproefbestemd omde zaadzetting van tetraploiden
endiploidentevergelijken,werd tevensdeopbrengst aandroge stofinde
eerste snedebepaald.Deze lagbijdetetraploiden ca.40 °jobovendediploide.
Liethet zaad dat in1957doormassale prooikruising v/asverkregenvanopwinterhardheid geselecteerde klonen,werd eonfamilietoetsingin3-voud aangelegd.
Alsdiploid vergelijkingsobject werd onder4nummerseenmengselvanNederlandse
rassen opgenomen. De 21families produceerden in 2snedengemiddeld 8.2%meer
drogestof dande diploide standaard, slechts1familie bleef er 2 foonder.De
selectie opwinterhardheidheeft dusnietgeresulteerd ineenverminderde
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productiviteit inhet eerste jaar.
We"beschikkenthansovertetraploidmateriaalvanrodeklaver dat onderproefveldomstandighedenhogere opbrengsten aandrogestofheeftgegeven,zowelinhet
eerste alsinhet tweede jaar,eengrotere wintervastheid entendele ookeen
grotere resistentie tegenklaverkankerheeftvertoond dandediploiderassen.
De zaadopbrengst zal"beslissenoverdetoekomst vandezetetraploiden.
De in1957aangelegde vermeerderingvandemeestbelovendetetraploide families
stond inhetvoorjaar zeerdicht;ondanksvrijlaatmaaienwasdetweede snede
nog zeergeil.Hierdoortrad tijdens derijpingrottingderhoofdjes opwaardoorde zaadopbrengst niet optiaaalzalzijngeweest.Het zaadkonnogniet
wordengedorst.Ditisnog evenmingeschiedmet deopbrengstvandeproevendie
werdenaangelegd voor de studievandefertiliteit.
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Projecten40;112;41;113;worden5-1.8;5-1.11;5-1«9»5-1.12
Veredelingsonderzoek bijtimothee (Project40wordt5-1»8)
Dewiskundigeverwerkingvandeproeven,die in1957zijnafgesloten,werdvoltooid.Bijdefamilietoetsingvandehooitypengaven9vande23families eenbetrouwbaarhogere opbrengst aandroge stof,dandegebruikte standaard.
Met behulpvandegecorrigeerde opbrengstenkondennogmaalsdecorrelatiesberekendworden tussendeuitkomsten,verkregenbijverschillende toetsmethoden.
Zoals reedsvermeldwerd invorigeverslagen,,geschiedde detoetsing inrijen,
maar daarnaastwerdenvan 6familiesnog deopbrengsten gemeten aanafzonderlijke planten enaanveldjes inmonocultuur.I-ecorrelatiesblijkenhoog tezijn
alsmen detotaalopbrengsten overde3proefjarenbeschouwt;perjaarliggenze
soms aanmerkelijk lager.
Voorhetweidetypewerden deresultatenvandefamilietoetsing eveneensverwerkt.
Bijde aanlegvandeze proefin1955werdentwee standaardrassen opgenomen.De
kiemkracht vandebeschikbare monstersbleekhelaas inhetveldnietvoldoende
tezijn,wat eenderoorzakengeweest is,datdestanda.ardrassenslechtvoorde
dagkwamen.Allo40families gavennl. eenbetrouwbaarhogere opbrengst.Daarhet
doelvandeproefmeer ishetmetenvandeopbrengstverschillen tussendefamiliesdanhetmakenvan eenexactevergelijkingmet de standaardrassen,vormthet
gedeeltelijk uitvallenvandezerassengeenoverwegend bezwaar.Alsvervolgop
deze proef zullendeklonenmetbetrouwbaarproduktievere nakomelingschap ter
onderlinge bestuiving samengebracht v/orden,omde aldus teverkrijgen populatie
tevergelijkenmet deopgelijkewijzeverkregennakomelingschapvan deklonen,
diebijdelaagstproducerende familieshoren.
Watderesultatenvandeverschillende toetsmethodenbetreft,krijgtmendeindruk,datookbijdoweidetypendeovereenkomst beteris,naarmatemeer jaren
indevergelijkingbetrokkenworden.De correlatiecoëfficientenwaren echter
lagerdanbijdehooitypen.Bijbeschouwingvandetotale opbrengstwerd alleen
tussen deresultaten,verkregenmet rijen endieverkregenmetveldjes,ec-nbetrouwbare correlatie gevonden.
Het lijkt zinvolmethet trekkenvanvordere conclusiesuithetverkregen cijfermateriaal tewachtentotresultatenvandelopende proevenhieraan toegevoegd
kunnenworden.
Kruisingenhooi-xweidetypen
Vantweepolycross-blokken vanintermediaireF-|klonenwerd zaad gewonnen.De
oogstkononder redelijk goede omstandigheden plaatsvinden.Deopbrengsten zijn
nognietbekend,daarhet zaadnoggedorstmoetv/orden.
Verderwerd nogzaad gewonnenvan72Ï2planten.
Bijdeze zaadwinningenbleek dat deplanten,diewat schiettijd betreft dichtbij
hethooitype staaninhet algemeuntocheenlaterebloeitijd enrijpingstijdbezaten,danhot echtehooitype.Debloeitijd enhettijdstipvanrijpheidvanhet
zaad lekenechterjuistvervroegdvoor deplanten,diewat schietdatum betreft
dicht bijhetweidetype staan.Enkele plantencombineerdenvroeginaarkomen
met zeerlaatrijpenvanhet zaad.
Vanruim twee duizend F2plantenwerden de schietdatum enenkele andere eigenschappengeschat.Deopbrengst aanversgewicht perfamiliewerdgewogen.
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Het toetsenvanrassen_of_families_in_mengteelt (Project 112wordt5-1«11)
Vandeproefselectiestimotheeindebeweidingsvelden teEdeuitgezaaid inmengselsmetEngelsraaigras,beemdlangblcem enwitteklaver,werdeen"botanische
analyseverricht.De onderlingeverhouding derproefrassenbleef ongeveergelijk aandievandevoorgaande jaren.Deaanwijzingdiedecijfersvan1957leverden,dat "Vroeg-plat" zichginguitbreiden inVergelijkingmet "Vroegsteil"
werd dit jaarnietbevestigd.Welwerdweergevondendattimothee zichbeter
handhaaft indemengselsmet gekruist raaigras,danindemengselswaarinhet
normaleEngelsraaigrasopgenomenwerd.
Indeobjectenmetweidetypenwerd eenopvallend hoogpercentage timotheegevonden.Nabemonstering op4 juniwerdgevondenalsgemiddeldevan6herhalingen
voor"Laat-steil" 48.1$,vo<r"Laat-halfsteil"48.9%envoor "WeidetypeHeidemaatschappij" 30*7$.Alleenbijdeproefselectie"Laat-half steil"maaktehet
verschilof alsEngels raaigras eenplat ofeensteiltypeopgenomenwas.Inde
objectenmetEngelsraaigras "Laat-plat"brachttimothee "Laat-half steil"het
tot 39*A% inEngelsraaigras,"Laat-steil" echtertot 58.3$.
InWolfhezewerddebeoordelingvandefamiliestimotheeinmengteeltvoortgezet.Veertigfamilieshooitype en50familiesweidetype liggeninviervoud in
Engelsraaigras,eninviervoud inwitteklaver,uitgezaaid inkorterijtjesmet
eenrijafstandvan10cm.De standvandehooitypeobjectenwerd 3maal,dievan
deweidetypen2maalinschattingscijfersvastgelegd.Daardezeproefin1959
voortgezet zalworden,kunnenernunoggeendefinitieve conclusies getrokken
worden.Welisgebleken,datCanadeeshandelszaad enenkeleAmerikaanse rassen
indezemengproevenduidelijk achterblijvenbijdefamilies enbijdeNederlandserassen.Inmonocultuurisdeproduktievanhethandelszaad doorgaanshoog.Tevensbleek dateenhooitypefamilie (nr.1l),dieineenvroege proef zeerslecht
voordedagkwaminmengteelt,ooknu eengeringe ontwikkelingbereikte,vooral
waarEngelsraaigrasalspartnergebruiktwerd«
Veredelingsonderzoek "bijkropaar (Project41wordt5-1«9)
Defamilietoetsingophet proefveld Bergwerd afgesloten.De toetsingvondhier
plaatsinveldjes,waarin enkelerijenklavergezaaid?/aren.De opzethierbijwas
nategaanoferverschillen tussendefamilies zoudenbestaan,metbetrekking
totdeklavertolerantie.Devoorlopige conclusie is,datvoor deze eigenschap
binnenhetmateriaalgeenbelangrijkeverschillen opgetreden zijn.Deverwerking
dercijfersmoet deze indruknogbevestigen.
Inde zomermaandenwerd scherpgeletophetvoorkomenvanMastigosporiumrubricosum.Tweehonderdklonenin1956geselecteerduitpolycross-familieswegens
geringe gevoeligheidvoordezebladvlekkenziekte,werdennauwkeurigbeoordeeld.
Navergelijkingvanderesultatenmet deaantekeningenvan1957? werden45uitblinkendeklonenafgezonderd.Bovendienkondenuitinteeltfamilies (project 5-1»12'
nog30klonenhieraantoegevoegdworden.Deze 75klonenzijnte samenuitgeplant,
waarbij zeomringdwerdendoor zeer ziektegevoelige plantenomdebesmettingskanszohoogmogelijk temaken.Zodoendekanhunwaardevoorderesistentieveredelingnogmaalsgecontroleerdworden,terwijltevens zelfbestuivings-ofkruisingszaad gewonnenkanworden.
Van124plantenuitkruisingenvanklonenmetRussischmateriaalwerd zaadgewonnen.Dezekruisingen zijnindertijd gemaaktmethetdoel eensnelle ontwikkeling
nahet zaaieninhetmateriaal tebrengen.Hetnugeoogste zaad zalindekas
onderzochtwordenophetbezitvandegezochte eigenschap.DeF-jplantenzijnna
dez?.adwinningopzodanigewijzeuitgeplant datzijhetvolgend jaarevt.teruggekruistkunnenwordenmetdeoorspronkelijkeklonen.
Het_kwekenvanzeer zachtekrogaar (Project 113wordt 5-1*12)
Tervaststellingvande splitsingsverhoudingwerden indekasweerzelfbestuivingi
zaailingenopgekweektvandekloon,dieindertijd degladde plantenheeftgegeven.Gevondenv/erd226ruw en11 glad.Onder 266zaailingenopgekweektuitvrije
bestuivingwerd eengladde aangetroffen.Het iszeerwelmogelijk datdelaatste
plant door zelfbestuiving isontstaan.
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In1957werd ineenkruisingskas zaad gewonnenvande5zeer zachte planten
Dit zaad isvroegindewinterindekasuitgezaaid; dezaailingen zijnnauwkeurigonderzocht endaarna zo speodigmogelijkhijlagetemperatuurgeplaatst.
Dezebehandelinghad totresultaat,dat eengroot gedeeltevandeplantendit
jaarnogzaadkonleveren.Van210plantenwerd zaadverkregen,dat dezewinter
heroordeeldkanworden ophet ontbrekenvantandjes.
Het ligtindebedoeling debetekenisvandeze eigenschap teonderzoekenvoorde
voederwaarde envoor de smakelijkheid.Daarnaastwordt gepoogd dewijzevanoverervingvasttestellen,omdedoeltreffendheid vandegevolgde methode tekunnen
beoordelen.Totnutoewerdeninandere lijnen,verkregendoorineenoftwee
opeenvolgende generaties inteelt toetepassen,noggeentandjesvrije planten
aangetroffen.Daaromwerdennueenaantalkruisingengemaakt tussentandjesvrije
ennormaleklonen.Uit 64kruisingenword enig zaadverkregen,datinmiddelster
kieminguitgelegd is.
Geschikte plantenuit andere inteelt familieswerdeningehuld.Hierbijhebbenwe
ernaargestreefd zoveelmogelijk inhullingenperplant temaken,omhet aantal
zaailingen perindividu tekunnenopvoeren.Dezaadzettingbijzelfbestuiving
hangt sterkafvandeplant,maar isdoorgaans aanmerkelijk lagerdanbijvrije
bestuiving.Onderstaande tabelgeeftvoorenigeklonen dezaadopbrengst van
10halmenbijvrijebestuiving enbijgedwongen zelfbestuiving inde inhulzakken
Tabel1
Zaadopbrengstingrammen per10halmenvanenkele
nr.kloon

vrijebestuiving

zelfbestuiving

181
151
176
220
188

3.O6
1.74
2.07
2.03
5.36

C.10
0,14
1.16
0.07
O.23

klonen

Devoor ditprojectverkregen inteeltfamilieswordenniet alleenbeoordeeld op
zachtheidvanblad,maar zijdienentegelijkertijd voor andere doeleinden.Zoals
bovenreedsvermeldwerd iseenaantal plantenuitdezefamilies geselecteerd
opgrondvanhungeringegevoeligheidvoorMastigosporium rubricosum.
Eendezer plantenbleekbovendien zaailingen televeren,dieindekaseenopvallend snellebeginontwikkelingvertoonden.Dezevoorkropaar zeldzame eigenschap
zalnognadergecontroleerdworden.
Dit jaarwerd ookeenkleine polycrossuitgezetvanplanten dieopvallendglanzendbladbezitten.
Bijhet opkwekenvandeinteelt-.lijnenindekaswordt altijdhet percentage
chlorophylvrije zaailingen genoteerd.
Eenderzaaiselsgafdit jaareon splitsingsverhouding van235normaal:81wit
of2.9s1.Deze enook debovengenoemde splitsingsgetallen latenverschillende
verklaringen toe,gezienhet autotetraploidekaraktervankropaar.Met eentoenemend aantalgegevensuitverschillende inteeltgeneratiesmoethetmogelijk zijn
hierovermeer definitiefsmede tedelen.
DoorbemiddelingvanhetI.V.R.0.werd deze zomerdebeschikkingverkregenover
eenmerkwaardige plant;afkomstiguitPortugal.Dezeplantbleeknamelijkvolkomen zachtblad tebezitten.Welkomenophetbladoppervlak uitsteekselsvoor
maar die zijnniet puntig enzelijken evenminverkiezeld te zijn.Dezebladrijke plantmaaktverder eengezonde,maarweinigproduktieve indruk.Hetchromosomen aantalbleek,natellingdoordeheerSpeckmann,normaaltezijn (2n= 28,
Waarschijnlijk behoort deze plant tot deondersoort Dactylisglomeratavar.maritima.
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Het vinden inditPortugesemateriaalvaneen eigenschap die inonzekropaarontbreektuiterst zeldzaam optreedt,vormt eennieuwe aanwijzingvoorde
vermoedelijk grotewaardevandeplantenuithetgebiedrond deMiddellandse
zeer.Enkele jarengeledenhebbenwe langs schriftelijke weggetracht,planten
uit dezegebiedenterbeschikking tekrijgen.
Deze pogingleverde destijdsalleenPalestijnsmateriaal openkele Australische
rassen, diegebaseerd warenopSpaanse enMarokkaanse herkomsten.
Getracht isbovengenoemde Potugese plant tekruisenmet eengladde plantuit
het S.V.P.materiaal,door enkelehalmen ongecastreerd intehullen.Ditheeft
46zaailingen opgeleverd, dienuindewarmekas staan.Verschillende plantjes
wekken sterk deindruk inderdaaduitkruisingtezijnvoortgekomen«
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GRASSENENKLAVERS
door
Ir_._JiDijkstra
Projecten 42; 85;147worden5-2.3;5-2.4; 5-2.5
Deveredelingvanrodeklaveropresistentie tegen stengelaaltjes(Project4 2
wordt5-2.3)
Van 155families,in1957geoogst,werden de38goedresistenteuitgezocht.
Dezeworden perfamilie offamiliegroepuitgezaaid inveldjesmet 4rijenvan
1 meter in3-voud5 opeennatuurlijk met stengelaaltjesbesmeten opeenonbesmet
terrein.Het zaadwas tevoren ontsmetmetmethylbromide.
Reeds4wekennainzaaikonmenophetbesmetteveldbijdeNederlandselandrassenveelmeerverdikte plantenwaarnemen danbijderesistente families.Gegevens
hieroverwerdengepubliceerd inMed.20vandeS.V.P.Ongeveer14dagennade
eerste snedeblekenvrijwel alleplantenvandelandrassendoor aaltjesziektete
zijnaangetast.VanRoosendaalse rodeklaverwasnagenoegnietsmeerover.Groninger rodeklaverenRodeMaasklaverwaren zwaarbeschadigd. (Gendringserode
klaverwasnietuitgezaaid)Het aantalverdikte plantenwasbijde resistente
familiesveelminder.
Ophet onbesmetteveldkon geen enkele aaltjeszieke plant gevondenworden.
Dezeproefwasbedoeld omhet opbrengstvermogenv?„nderesistente familiesopeen
nietbesmetveld tevergelijkenmet datvandeNederlandse landrassen.
Gegevens over deopbrengst aangroenemassavandeklaveropbeide proefvelden
vindmenintabel1.
Tabel1
Opbrengst vanrassen enfamilies opeenproefveld teWageningen enteOttersum
gezaaid resp.op8en7m ei 1958.

Rassenoffamilies

Proefveld Wageningen
Proefveld Ottersum
Nietnet aaltjes
Natuurlijkmet aaltjes
_besmet1egrond
besmettegrond '
Opbrengstaan'groenemassainkilogram
c
e
1 snede+2 snede
1 snede V 2 snede
V
5-8-'58
15-9-158
19-8-'5£
14-10-'58

Roosendaalse rode k l a v e r
Rode Maasklaver
Groninger rode k l a v e r
Gemiddelde van de beste
12 f a m i l i e s '
Gemiddelde van de s l e c h t s t e
12 f a m i l i e s *

V.

42.9
43.7
43.1

8.0
11.8
12.6

0.3
1.3
1.5

42.7

-2.5%

18.8

[+49.2% 4.8

WTZSh

39.5

-9.8^0

17.0

k-54.9^ 4.7

•1-2145/0

Verschil inopbrengstmethetbeste landras
BesteenslechtsteheeftvoorWageningenbetrekking opdetotale opbrengst
envoorOttersum opdeopbrengst vandeeerste snede.
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Uit detabel isaftelezendat inWageningendeopbrengstvande"beste12families2.5$onder dievanhetbestelandras lag.InOttersumblijkenderesistente
familiesveelmeer teproduceren dandelandrassen,vooralinde2desnede.
De laatstgenoemde objectenpresteerden dannog sleohtszeerweinig.De opbrengstenvanhet proefveld teOttersumliggenwathetresistentemateriaalbetreft
veellagerdanteWageningen.Deoorzaakvandezeermatigegroeiopheteerstgenoemdeveld isonbekend.Ophet laatst genoemde isdewaterhuishouding vande
grond zeergunstig.In1958 (2de jaar)zullendewaarnemingen aanbeideproefveldenvoortgezetworden.
Diallele kruisingenwerdenverricht zowelindekas alsophetveldom deoverervingvan deresistentienategaan.Inhet eerste gevalzijndekruisingenuitgevoerdmet4vermoedelijk vatbare plantenenmet7resistente,inhet tweede geval
met7vermoedelijk vatbare planten enmet 11resistente.Indevoorzomervan1959
zalhetmateriaalwordengetoetst.
Teneinde eentetraploide aaltjesresistentepopulatie teverkrijgen,werdendoor
kiemporiënonderzoektetraploide delenvanaaltjesresistenteCoplantenopgespoord.
(Zieverslag Speckmann).Enkele tetraploidebloempjeswerdennogmet dehandgekruist omdezaadzetting tebevorderen.Doorhetgrovere zaad afkomstigva.nstengelsmethoofdjes., dieenig diploid stuifmeelhaddenvoortgebracht te onderzoeken
opchromosomenverdubbelingwordt getracht dekansophetvindenvantetraploiden
tevergroten.Begin1959 zaldeheer Speckmannhetlaatstgenoemde werk verrichten
Doormassale proefkruisingwerd zaadgewonnenvanfamilies,die opeennatuurlijk
metaaltjesbesmetveld teMegchelen (gemeente Gendringen)eengoed algemeenvoorkomenhadden.
OpverzoekvanhetIVROwerdendedoorhenverstrekte rassenvanwitteklaver en
vanandereklaversoorten onderzocht opresistentie tegenstengelaaltjes.
Met defiltreerpapiermethode, schematischvoorgesteld inMed.20vande SVPop
pag89,werd devatbaarheid getoetstvanaaltjesuitrodeklaver.
Aaltjesuitwitteklaver(anderbiologischras)kondennietwordengebruikt omdat
dezeinonslandnaar onsbekend istot dusvernietwordengevonden.
Het aantalverdikte of sterkverdikte plantenwasbijwitteklavermeestalnulof
inenkele gevallen zeergering.Dezeklaversoort isdus alsresistent tebeschouwen tegenstengelaaltjesuit rodeklaver.Eennummerhad duidelijk ietsminder
resistentie,dochmoetnog als zeerveldresistent beoordeeld worden.Ladinoklaver
wasook zeerresistent,Wondklaverbleek zeervatbaartezijn.
Aanwitteklaverplanten, aangetroffen tussen sterkverdikterodeklaverplanten op
IVROproefterreinwarengeen duidelijkeverdikkingen tezien.
Verderwerdenmeestalnog aaltjesnoch eierengevonden incoupesvandewitte
klaver,terwijl zewelaanwezigv/areninderodeklaver.Laatst genoemdewaarnemingenwijzenookweeruit datwitteklaverresistent istegenrode-klaverstèn«
gelaaltjes.
De_veredelingvanrodeklaver opresistentie tegenklaverkanker (Project 85wordt
Laboratoriumproeven
Indeloopvan1958werden148families opklaverkankerresistentie onderzocht.
Vandefamiliesmetdemeeste overlevende plantenwerdenindividuenaangehouden.
Zoals inhetverslagover 1957isvermeld gevendeproevenmetklaverkankervaak
onbevredigende resultaten.Ook in1958wasditmetenkele proevenhetgeval.Het
wordt o.a.veroorzaakt doordat deresistentie tegenklaverkanker, dieinrode
klaver tevindenis,erg zwak isendoordat dezewaarschijnlijkbeinvloed wordt
doorhetmilieuwaarin deplant isopgegroeid.
De invloedvanmeerofminder intensieve actieve groeivandeplantenopdeweerstand tegenklaverkanker,werdnader onderzocht.Hetbleek datrassen,dieeen
maandvoordeinoculatie bij10-12°Chaddengestaan,,na stopzettingvan deinfecti
veel duidelijker resistentieverschillen teziengaven,dandiev/elkeeenzelfde
periodevoor de infectiebij20-25°Chaddendoorgebracht.(Zie tabel2)
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Tabel2
De invloedvanmeerofminder actieve groeivandeplantenopdeweerstand tegen
klaverkanker.Detemperatuurbehandeling hadhalfmeiplaats.Deplantenwaren
toenongeveer4maandenoud.Enige tijdvoor deplaatsingbijdeverschillende
temperaturenwerdendeplantenafgesneden.

Plantengedurende een maandvoor deinoculatiebij
10-12°C
20-23°C
Rassen

Totaalaantal
geinoculeerde
planten

Italiaanse rodeklaver
Roosendaalse rodeklaver
Groninger rodeklaver
0tofteRes,IIIHalflaat
R 11 (diploid Zweedsras)
U 036

249
251
160
256
155
302

Percentage
verlevende
planten

0
4
7
10
12
36

Totaal aantal
geinoculeerde
planten

Percentage
overlevende
planten

88
137
170
334
149
302

18

35
26
31

39
42

Doorgebruik temakenvan eengroteraantal planten perobject,endoorrekeningie
houdenmet deresultatenvandebovenvermelde proevenwordt thansgetrachtde
meerofmindervatbare populatiesbeterteonderscheiden.In eenvandelaatste
proevennetmeer planten pernummerwashetpercentage plantendatnainfectie
wasovergeblevenvoorItaliaanse,Groninger enRodeMaasklaverresp.6,21 en24
envoordebeste tweetetraploide families endebeste twee diploidefamilies
resp 50en34«
Bijdebovenstaande proevenwerd deinhetbuitenland algemeengebruikelijke
myceliuminfectietoegepast.Doorverschillende onderzoekerswordt aangenomendat
derottingvandeplanten ingeleidwordt door ascosporeninfectie.Alsdit juistis,
kanresistentie hiertegenvanbelangzijn.Daaromwordt getracht eenkunstmatige
infectiemetdeze sporenteverkrijgen.Hiertoewerden apotheciën (paddestoeltjes
vande schimmel,dieindeherfstuit Sclerotienontstaan)tussen enbovenproefplantengeplaatst.Deinfectie (tezienaanbruine puntjesopdebladeren)was
zeeronregelmatig,watwaarschijnlijk tewijtenisaandezeerongelijkeverde1ing^vande sporenwolk.Dewaarnemingenvan dezeproef,die indecemberwerden
verrichtmoetennogwordenuitgewerkt.Uit eenvoorlopige berekeningwerd deindrukverkregen dat ergeenof zeerweinigverschillen inascosporeninfectie tussenderassen enfamilies zijn.
Veldproeven
De^inmaartverrichttekunstmatige infectiemet de schimmel ophet proefveld te
wolfhezeisniet geslaagd,waarschijnlijk doorhet zeerkoudeweer dat eropvolgdeIndeherfst 1957was ook reeds aldaar entevensopdeDijkgraafgeïnfecteerd.
Alleen opsommige stukkenvanhet laatstgenoemde proefveld slaagde deinfectie.
Perobjectwaren opditveld 2rijenvan 90cm.Vande 64rijenvan 32diploide
familiesvertoonden 2*f/oeensterke ofmatigeverbruining tengevolgevanklaverkanker.Voorhetzelfde aantalrijenvantetraploide familieswasdit &fo.
Op9oktoberwerd het proefveld teWolfhezenog eensgeinfecteerdmetgraaninoculum.Indedaaropvolgende 14dagenwerdendeplantenzoveelmogelijk overdag
vochtig gehouden doorte sproeien.Enige rotting doorhet inoculumwerdgeconstateerd.Bijgunstigweervoorde schimmel isdegrootste schade aandeplanteneind
decembertotbeginaprilteverwachten.Opditproefveldwaren halfoktober zeer
veel apotheciën tevinden, dezewerdengeteld endaarbijbleek datindelenvan
derijenplanten, dieindeherfst 1957envoorjaar 1958warengeinoculeerd,duidelijkmeerapotheciënstondendaninnietbehandelde.Deklaver lagindrie stroken
(3-voud;van 64m lengte en1.70mbreedte.Opdegeinoculeerde strokenwarenresp.
ruim4OO en500apotheciëntevinden,opdenietgeinoculeerde ruim90.
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Doormassaleproefkruising^ werd groepsgewijze zaadgewonnenvan 56planten
inhetvrijeveld,van20diploide en20tetraploide planteninkooien envan20.
tetraploide in eenkruisingskasje.Allegenoemde plantenwarenreedseerdergeselecteerd op klaverkankerresistentie
Kwekenvanhommels
Voor debestuiving inkooienenvoor eenbeterebestuivingvandeklaver ophet
vrijeveldwordenelk jaarhommelsgekweekt.Dit jaarwerdenhalfmaart 54hommelkastjes intuinengeplaatst.Hiervanwaren in juli16bezetmet deboomhommel
en4met deakkerhommel.Het isbekend datdelaatstgenoemde zeergeschikt is
voor deklaverbestuiving.Ditbleek o.a. ookuithaar zeer actievebezoek aande
bloempjes, zowelinhetkruisingskasje alsindekooienenophetvrijeveld.
Jammergenoeg ishet percentage,datvandezehommelindekastjesnestelt zeer
gering.Vaakwordenzeinhetgeheelniet aangetroffen.Dit jaarwasde slaging
voordebeidehommelsoorten zee:;hoognl. 37/^?tegen 10-20^normaal.
Beproevingvanreciprocal recurrent selection eninteelt-heterosisteelt ^ij_£0§e
kïayër~£Prö3ëctT47~wördt~5-275)
Eenbeginwerdgemaaktmet dereciprocal recurrent selection.Klonenwerdenuit
aaltjesresistente populaties opgekweekt doorplantenhieruit te stekken.Debewortelinghad plaatsineengootmet stromendwater .Met dezemethodevandeCanadees
White (Zieverslag 1954)werd ditkeergeengunstigresultaatverkregen.Dehoge
temperatuur indekas,veelvirusziekte indeklaver endetedichte stand inde
gootbijde eerstemaal stekken,zijnhierwaarschijnlijk voorverantwoordelijk.
Hetgenoemdeklavermateriaal was afkomstigvanNederlandse landrassen.
Voorhet samenstellen vandepopulatie,diehetvolgend jaar als topcross-vader
vandeklonen zaldienen,?/erduitgegaanvanmateriaalvangeheel andereherkomst.
Ongeveer 1000aaltjesresistentekiemplantenwerdenuitgezochtuit familiesvan
buitenlandse herkomst,diedoorDr,Wit oplevensduur enopbrengstwarengeselecteerd.
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VLINDERBLOELIGEÏÏENVOEDERGEWASSEN
door
Dr.Ir.H. Lamberts
Voederlupine. (Project 25wordt6.1.-)
Detussen 20maart en1aprilgezaaide selectiesproefvelden ontwikkeldenzich
aanvankelijk gunstig.
Dezomerstormvan 13juliveroorzaakte ophetÏÏageningseproefveld eensterke
legering,waardoor debeoordeelbaarheid vandit veld sterk achteruitging.Vele
inhullingengingen alsgevolgvandeze stormverloren,zodatineenaantal
gevallenin1959metzaad,verkregenuitvrijebestuivingmoetwordengewerkt.
Deproefvelden voorhetresistentieonderzoek ondervondenmindernadeelvande
weersomstandigheden.
De stoppelproefvelden slaagdenuitstekend;vooraldeproefwaarindelijnen
afkomstig van deverschillende kweekbedrijvenv/arenopgenomenmag alszeer
betrouwbaarwordenaangemerkt.
De in1957begonneninkrimping vanhet "gewone"kweekmateriaalwerdvoortgezet,
daarduidelijk bleek,dathierinnogweinigkansenvooreclatante vooruitgang
aanwezig zoudenzijn.
Debelangrijkste resultaten zijn;
1.Deinvloed vanhetnieuwe Portugesemateriaal (is?1 en F2) iszeerhoopgevend.Er blijkenvele typeninaanwezig,welke gekruistmet goedecultuurvormen, zeerforse,vaak stevigenakomelingen produceren.Hoevre1hetgrootste
gedeelte van dePortugese herkomsten laatrijpend is,blijkenvelevroegrijpende
nakomelingenuit decombinaties metdiverse Pal.typenteontstaan.
Ofdenieuwe herkomsten eengematigeinvloed zullenhebben ophetgemiddelde
niveauvande zaadproductie isnogniet tevoorspellen.Sommige herkomsten
alszodanig hebbenechtereen zeergoede peulzetting.
2.Deresistentie tegenverwelkingsziekte.
De opbouwvan de alcaloidvrijehomozygoot resistente lijnenwerdvoortgezet.
Bijde toetsing opdeverschillende proefveldenwerdvastgesteld dat,hoewel
ingrotetrekkendezelfde lijnen overalvatbaar ofresistent waren,deaantasting oIDhet proefveld "deDriesprong"veelvroegerbegon eneensneller
verloophad danopdeandere terreinen.Vanhet'physioI(^waartegenvrijwel
alhet Portugese materiaal resistent is)is opdeproefveldennietsmeerte
vinden;enkele perceeltjes ndeomgeving vanMaasbracht blekennoguitsluitend ditphysio tebevatten.Daarechter duidelijk isgeblekendatde
resistentie tegenphysio IIinalle gevallen tevensresistentie tegenphysio I
inhoudt,wordtvoortaanuitsluitend aandacht besteed aandie terreinenwaarin
physio IIvoorkomt.Bijde selectiebinnenderesistente typenis sterkop
de zaadproductie endevroegrijpheidgelet,
3.Meeldauwresistenties
Indeperiode naeind julikwam ophet selectieveld eenmatige aantasting
doormeeldauw voor.Een zeer zwakke aantasting inenkele totdusverre onder
alle omstandighedengezond geblevenlijnendoethetvermoedenrijzendat
voorhet eerst sinds1950e e n anderphysiovanmeeldauw ophet proefveld is
opgetreden.
Ookvande totdusverre steeds aanwezige geringerevatbaarheid vanhetPal.
type ten opzichtevanhet overigevatbare materiaalwasdit jaarnietste
bespeuren.
4.De soortskruisingen L. luteus x L.Rothmaleri
In1957leverden do 2F-jplantenvando soortsbastaard 1rijp zaadop;
darirnaastoehtorr.-ercleon aantal terugkrijisingenmetL.luteus (alsmoeder)
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gemaakt.Het slagingspercentage was ookhierbijlaag!inhet totaalwerden9
plantenophet veld verkregen? welke met zekerheid afkomstig zijnvande
kruising? L.luteusxF-|(L.luteus x L.Rothmaleri).Deze plantenwarenvoor
eengedeeltevrijwel steriel,voor eenanderdeelechterv/asde zaadzetting
vrijgoed, zodat enkelehonderden zadenvandeterugkruising enenkeletientallenzadenvande?2plant zijngeoogst.Het"beeldophetveld was zodatde
planten eenhonte mengelingvande eigenschappen vandeheide soortenvertoonden.Pogingen omdebasisteverbredendoorde oorspronkelijkekruisingen zijn
inzoverre geslaagd,dateenaantal zadenvan zeer slechte kwaliteit geoogst
zijn,welke tochmogelijkerwijzekiemkrachtigkunnenzijn.
5.De invloedvan dehitteperiode in1957s
Vlakvoorde afrijpingvandevroegrijpende typen, wasdeweersgesteldheid in
1957zo,dat duidelijkehittebeschadigingenoptraden.Thansis geblekendatin
demeeste vroegrijpe typendeproductie lagerwasdanopgrond vandevoorafgaande jarenmocht wordenverwacht. Zeersterkkwamdittotuiting indegroep
lijnen,welke voor afgifte aandekwekerswasbestemd, (zieverder kwekersproef).
Het geheelonderstreeptdeinvloed vandezaadkwaliteit (misschienookherkomst)
vanhet zaaizaad opdeproductie;dezefactor iseenbelemmering voorde
selectiemogelijkheden.
6.Destoppelproeven:
A.De "Kwekersproef"; hierinwerdeneen18tal lijnenvande 6 in1957reeds
erkende ïüpinëkwëkers beproefd.Hetproefveld werd 31 juligezaaid enis
m.i. defraaiste proefgewordenT/elketot dusverrebijde S.V.P. isaangelegd.Het standaardras Palvowerd door10selecties overtroffen,waarbij
kanwordenvastgesteld datbijdeze10selecties eenaantal invelekenmerkeneenverheugend niveaubereiktheeft. Combinatiesvansterkevertakking,
snelle jeugdontwikkeling enredelijke stevigheidfc/amenhierinvoor,terwijl
tevens enkele typenmet openspringende peulen ineenmet onbehaarde peulen
indeze goede groepopvielen.Deproefmet hetvoor afgifte bestemdemateriaal
wasveelminderfraai,alsgevolgvande onderde4 0genoemde omstandigheden.
Tochkwam ookhierPalvo eerst opde11eplaats,waarbijechterdeverschillenkleinerwareneneenaantalmatig voordedagkomende lijnen,m.i.
tothetgenetisch allerbeste S.V.P.materiaalmoetwordengerekend.Bijde
afgifte zullendanooknaast de opbrengstgegeven-svan1958* degegevensuit
voorgaande jarenwordenvermeld.
B.DeVorstresistenties Totnutoewarendenachtvorsten onvoldoende zwaarvoor
ëenscherpe selectie.Denormaalgevoelige rassen enlijnenwerdenv/elduidelijk sterkerbeschadigd dandereedsin1957goedbevondenlijnen.
De optredende nachtvorst is echterniet zostrenggeweest,dat derassen,die
alsnietresistent bekend zijn, tengevolge daarvan zijnafgestorven.

VLINDERBLOEMIGENENVOEDERGEWASSEN

1

door
Dr,Ir.H.Lamberts

Stoppelknollen (Project 28wordt6-3-1
Inhetvoorjaarwerdende zaadknollen alsgevolgvandeweersomstandigheden laat
uitgeplant;hetbleefdaarnalangdurigkoudwaardoormeerverliezen doorrotting
optraden dannormaal.Erwerd overhet algemeen perplantweinigzaadgeoogst.
Hoeweldeweersomstandigheden tijdensdeoogst zeerongunstigwareniseengoede
kwaliteitverkregen.Enkele dagennadeuitzaai indeherfst hebbenverschillendeproefvelden doorzware slagregens enige schadegekregen.
Overhet geheel genomenechterwasdeontwikkelinggoed erzijnopverschillende
onderdelenbelangwekkende gegevensverkregen.
Debelangrijkste problemenwelkeinonderzoek zijn,zijndevolgende:
e
1 . De inteelt;doordat indebeidevoorafgaande jareneengroot aantalinteeltlijnen,welkebij"vrije"bestuivinggeenofgeringeheterosiseffectentezien
gavenwarenuitgeschakeld, ishet duidelijk zichtbaar datoverdegehele liniede
thans aanwezigelijneneenzeergoede"general combining ability"bezitten.
Eenaantalproefkruisingen leverde dusdanigeresultaten opdatverwachtmagworden,
datbinnenhet thans aanwezigemateriaal bruikbarehybriderassen tecreeerenzijn.
Opverschillendewijzenwordtgepoogd dezaadproduktievandeinteeltlijnente
vergroten,Onderdeinteeltlijnen zijnthansvelewelkeresistent zijntegen
knolvoetaantastingi ookhierinisdor scherpe selectievooruitgang verkregen
tenaanzienvan dematevanhetheterosiseffect .
Doordat indejongere inteeltlijnen (in19583jaarofkorter ingeteeld)scherperopknolvormisgelet,isdeknolkwaliteit vande "vrij" bestovennakomelingen
vandezelijnenbeterdandievandeoudere lijnen.Opnieuw isvastgesteld,dat
bijvrijebestuivingvrijweluitsluitend kruisbevruchting optreedt.Hetwasindit
jaarvoorhet eerstmogelijk dusdanige aantallenknollenvanverschillendeinteeltlijnenteoogsten,datproefkruisingen in1959inopbrengstproevenkunnenworden
opgenomen»
2 .Tetraploidies Hetoptimismevandevoorafgaande jarenwatbetreft deproduktie-mogelijkhedenvandetetraploiden isgetemperd,doordat enkelefamiliesin
eenaantal opbrengstproeven vergelekenmet diploidemateriaal lage opbrengsten
teziengaven.Deknolvormv/asslechter-,hetgehalte aandroge stoflagerdan
opgrondvanvroegere resultatenverwacht werd.Eristhanseenbegingemaakt
met een sterkeuitbreidingvande selectiekans,doorin eenaantaluiteenlopende
typencolchicinebehandeling toete passen.Het isnogniet duidelijk geworden
ofvande tetraploide vormen dezelfde selectiemethodemoetwordentoegepast,
alsbijdediploiden;spontane zelfbevruchting isbijtetraploiden/zekergeenuitzondering,ofechterineengenetischvrijhomogeenmateriaal inteeltschade op
kantredenisnognietvastgesteld.
.3.Het_mosterdolieonderzoek werdvoortgezet;depapierchromatografischemethode
werd alsvoornaamste seïectiebasis gebruikt.Daarhetloof'hetgemakkelijkst te
onderzoeken-enteproeven !-is,zijndeaangehouden familiehoofdenvooral op
grondvaneengunstig gehalte aanmosterdolie inhetloofgekozen.Uiteendoor
hetI.V.R.O.uitgevoerdevoederproef isvastgesteld datindezefamiliesweleen
vooruitgangbereikt is watbetreft deonaangenamebeinvloedingvande smaakvan
demelk doorloof,maarniet ofzeerweinig doordeknol.Het lijkt erdusopdat
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een dubbelonderzoek (loofenknol)noodzakelijk is.Deverkregenvooruitgang is
opzichzelfnog onvoldoende-,datdegoederichtinggevonden is,isechterverheugend.
Naasthet papierchromatografische onderzoekwordt thansnogeengroot aantalknollenmet denephelometeronderzocht,
0

4 .Deverhogingvanhet drogestof-gehalte indeknol.
Er zijnuit +300reedsvroeger geselecteerde families-telkens gegroeiduit zaad
vanafzonderlijk geoogste planten-ruim 3000knollen opgehalte aandroge stof
onderzocht.Deresultatenwarengeheelvolgensverwachting;hele familieshebben
eengehalte dat 20-30%hoger ligt danhet rasJobé.Erblijkt eenzwakkevegetatieve correlatie tebestaantussenhooggehalte enhooggewicht.Doortijdensde
selectie echtertegelijk te selecterenopbeide eigenschappen ishet zeerv/elmogelijk eenhooggehaltemet eenhooggewicht tecombineren.Inenkeleoudere familieswasdeze selectienognietvoldoendeuitgevoerd;uit eentweetalopbrengstproevenblijkt echterwel,dat reeds eengeringevooruitgang indrogestofproduktiewasverkregen (tabeli)
TabelI
Vergelijkingvan enkele families (speciaal geselecteerd opeenhooggehalte aan
drogestof isdeknol)met enkelerassen.
2e p r o e f v e l d
1o p r o e f v e l d
|
Totaal
Totaal
Gem.geh. d r . s t o f
„
' Gem.geh.
dr.stof
Vers gew
Vers gew.
-, . ,
to
v . d . k n o l gew.
| v.d.knol
gew.
Jobe
J
o
b
é
29O.7
'
8.7
49-2
153.3
27.5
7.9
l
G e l r i a 193.2
G e l r i a 266.4
25.3
7.9
5O.5
8.9
C1
9
.
8
D
13
10.1
165.0
283.6
25.6
51.4
C2
D 10
10.8
168,5
9.0
283.3
30.1
47.5
D 8
10.1
206.3
282.9
29.4
C3
9.3
55.1
182.1
D 12
10.0
28.8
C4
50.279.O
8.9
208.6
C5
7.8
D 3
29.5
278.3
IO.4
52.5
10.8
C6
167.2
8.9
46.6
D 6
276.4
29.8.2
10.2
C7
D 9
274.6
28.5
174.7
5O.4
10.6
28.2
D H
269.7
De indeze tabel onderstreepte D.no's13» 12^ en14zijnuithet rasJobéverkregen,naeenmalige toetsing ophetgehalte.
Eenzeer opvallendverschijnsel is,dat door degehalteverhoging, eenlanger
groenblijven en eenietsgrotere vorstresistentie ontstaat.Op zichzelf zoudit
dusbetekenen dateenrasdoor selectie opdrogestofgehalte ineen"latere"richtingverschoven kanworden.
Watbetreft deknolvormkanY/ordengezegd, dat tussengehalte envormhetzelfde
verband bestaat alstussengehalte engewicht.
Binnenhet tetraploidemateriaal (uitsluitenduit Jobéverkregen)wordt eveneens
naar eenverhogingvanhetgehalte gestreefd; vooralomdat als algemene tendenz
indetetraploiden eenlagergehalte danvan dediploideuitgangsvorm wordt
gevonden.Doorgelijktijdige selectie opknolgewicht en-vormwerdendevolgende
resultatenverkregen (tabel2)
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Tabel2
Vergelijkingvanhet drogestofgehalte enhetknolgewicht vaneenaaitaltetraploidefamiliesmet Jobé enG-elria.
.-,^,..^

Droges t o f - g e h a l t e

Jobé
Gelria
T1
T2
T 3
T 4
T5
T6

7-9
8.3
8.4.
8.7
8.9
8.9
8.4
8.2

Gem.knolgewicht
190
184
198
183
161
225
270
267

Tenslotte isgeblekendat eensterkecorrelatiebestaat tussende eiwitopbrengst
en eenhoogdrogestofgehalte
Q

5 .De resistentie tegenknolvoet
DoorDr.Tjallingi (l.P.0.)werdvastgesteld dat indeAchterhoek eennieuw
"stoppelknollen"fysiovanknolvoetvoorkomt.Opgrondvanzijnaanwijzingenwerd
eenproefveld aangelegd inHarreveld.
Op ditproefveldwerdbij zomerenherfstzaaihetzelfdemateriaal alsinNijbroek
uitgezaaid.
Eengroot aantalfamilies-allenakomelingenvanbijzomerzaai1957inRijbroek
gezond gebleven planten -blij:tvoor eenhoogpercentage resistent te zijntegenhet inHarreveldvoorkomende fysio
(Tabel3deeerste 3families)
Tabel_3
Verhouding gezonde :zieke plantenvan enkele families opde proefvelden
Harreveld enRijbroek.
Familie

Harreveld

Wijbroek

N Z : : 5 7 « 5 1 . -2

114: 0
109: 0
11 Os 6
40s46
19;48
20:51

39; 0
102:0
48». 3
492 3
751 1
55: 1

NZ: 5 7 . 5 1 . - : 4
NZ.:57-50.13
NZ 5 7 . 4 . 8
TH 5 7 . 7 6 4
TH 57.767

Uit de3laatstgenoemde familiesvan tabel4blijkt dat ergrote verschillen
tussenbeide fysio'sbestaan; onderdeinHarreveld amgetaste groepbehorenook
deopdeRassenlijstals zee:,resistentvermelderassen.VandeinHarreveldresistent geblekenS.V.P.families isindeherfstvandit jaarmateriaalafgegeven aandie particulierekwekers,v/aarvanbekend isdat zijaanhetknolvoet
probleem aandachtbesteden.
Hoewel inhet S.V.P.materiaal eenduidelijkverband ligt tussen deresistentie
bijzomerzariinrïijbroekenderesistentie inHarreveld, isnognietbewezen
dat dit eenalgemeengeldige regelis.
Het algemene advies aandekwekersdehoofdselectiebijzomerzaaiuit tevoeren
krijgt echterdoorderesultatenvan1958eennog sterker argument toegevoegd.
6^,De_kweekmethodiek;

A."Recurrent selection":

De eerste familiesverkregen ioor"recurrent selection"werden dit jaarbeoordeeld.
Uitgegaanwerdvanderassen oilogaenJobé,resp.vertegenwoordigers vanhet
idealeblad enknoltype,met debedoeling eenrastecreeëren,waarinideaal
blad enknolgecombineerdworden.De'igewone"methodedeze combinatie doorhandkruisingtot standtebrengen,isdoorvelen zonder succesgeprobeerd.
Inhetvoorjaarverdenineenzaadveld vanJobégeisoleerd halveknollenvan
Silogageplant (totaal+150knollen); deanderehelftenwerden opeenafzonderlij]
veldgezamenlijkuitgeplant.
Omgekeerdwerden ineenSilogaveld opdezelfdewijzehalveJobéknollenuitge-
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geplant.
Indeherfstwerdendenakomelingenvandeinhet andererasafgebloeidehalve
knollen"beoordeeld;hierbijbleek datvoorzover ophetoogtezienwas,uitsluitend bevruchting doorhet omringende ras en geen zelfbevruchtingwas opgetreden»
Tevensishetduidelijk dat slechtsweinig individuenuitdezebeiderassenredelijkenakomelingengeven.
Denakomelingschapvandeovereenkomstige,opdeafzonderlijkeveldenafgebloeideplanten,vandieindividuen,welke welgoedmethet andere rascombineren,
zijnaangehouden*Met deze individuenwordthetgeschetste systeemherhaald.
Terzelfdertijdwordtvolgens dit schema -thansmetnoggrotere aantallen-een
nieuwe cyclusbegonnnen.
Defamilieselecties
In eentweetal opbrengstproevenwerd deinvloedvannieuwe familieselectieop
deproduktienagegaan.Hiertoewerdvan eenaantalfamilies,welke in1957een
hogeproduktie opleverden, telkens 20fraaieknollengeoogst.
Dephaentypischbeste 10knollenwerdenperfamiliegeisoleerduitgeplant,de
overigenwerden alsgroepbijelkaargeplant enperfamilie geoogst.Deresultaten zijnvermeld intabel5»
Tabel_5
Produktie aaa drogestofvan eencantalfamilies,v/elkeresp.geisoleerd engezamenlijk zijn afgebloeid.
I

Familie
A3
A5
A6
A7
A9
Jobé
B1
B2
B4
B5
B6
B11
B13
Jobé

1

Produktie
afgebloeid
Gez.
Geisoleerd
28.5
2'g.ï
31.6
31.1
35-4
31.4
31.1
30.5
31.27.9
29.4
31,4
28.2
32.I
27.9
32.3
27.28.1
28.4
29.3
28.2
31.6
3O.7
31.9
28.2
29.-

Rangno.
afgebloeid
Gez.
Geisoleerd
11
14
4
6
1
5
7
9
8
12
10
5
12
2
14
1
15
13
9
7
11
4
6
3
10
8

Hoeweldeverschillendikwijlsgering zijnenindividueelnietwiskundigbetrouwbaar,isdetenden onmiskenbaar,datdegeisoleerdefamilies eenlagere produktieleveren dan degezamenlijk p„fgebloeide,overeenkomstigefamilies.
Dit zoukunnenbetekenen dateen strengefamilieselectieleidt toteenmeerof
minder duidelijke achteruitgang inproduktie.Ook invoorgaande jarenwerden
soortgelijkeverschijnselenwaargenomen.Voordat oendefinitieve conclusie
magwordengetrokken dienennogmeergegevensverzameld teworden.

VLIHDERBLOEMIGEHENVOEDERGEWASSEN

door
R.J^^eringa
Landbouwerwten. (wordtprojecten6.5-1 en6.5-2)
In1958werdendevoorbereidingenvoorveredelingvanlandbouwen/tengetroffen.
Indit eerste jaarwerd eenindruk•gekregenomtrent eenaantalproblemenwelke
bijdeveredelingvandeerwtennaarvorenkomt alsmede omtrent degroeien
de ontwikkeling vanhetgewas.
VanhetI.V.P.v/erdeenrassencollectic-overgenomen enookhet I.V.T.stondeen
aantalrassen af,voornamelijkwildmateriaal bevattende .Deze zogevormde
collectie werd aangaasindekooiuitgezaaid;de ontwikkeling was aanvankelijk
ergtraag dochhetgewasherstelde zichdaarna.Enkele ziekten: nl.pisum
virus 1,topvergeling envalse meeldauwtraden op.Deaantasting doorluizen
wasvrijsterk. Inhetwildemateriaalkomen slechtsenkelekorte typenvoor.
Het overgrote deel islangtot zeer lang.De zaadzettingwas goed,maar sommige
nummersbleken zeerlaattezijn.
Opeen zwaardoorAmerikaanse vas,tziekteFusarium oxysporum aangetast perceel
werd eengedeelte vanhetmateriaaluitgezaaid.Hetvatbare standaardraswerd
volledigaangetast.Een aantalvan onzenummers bleefgezond.Haastdebestaande
resistente rassenbeschikkenwe dus thans over resistentwildmateriaal.
Getracht wordt inhet laboratorium oenmethode teontwikkelen,waarbijhetmogelijkistetoetsen opAmerikaanse vaatziekte enwaarbijvande resistente
plantendannog zaadkanwordenverkregen.
Insamenwerking metI.F.C.I.Y.T. enP.D. werd doorlaatstgenoemde instantie
eenoriënterendeproef opgezet omtekomentot resistentie tegenheterwtencystenaaltje.Helaaswerd nog geenresistentie gevonden.
Doorde cytologische afdelingword eenonderzoek ingesteld omtrent debouwvan
de zetmeelkorrels bijerwten,inverbandmet debenamingvan suikerenzetmeelerwt. (zieverslag Speckmann).
Eenaantalkweekbedrijven^erd.•bezocht tororiëntatieomtrent dealdaar
gevolgdekweekmethodiek.
Tijdenseendrie-daagsbezoek aanDuitsland werd eeninzichtverkregenomtrent
dedaargevolgde werkwijze bijdoveredeling vanerwten.
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VLIHDEKBLOEkIGENENVOEDERGEWASSEN

door
R.J.Heringa
Landbouwstambonen.(projoet 23wordt6.4.1 en6.4.2.)
Metdereeds eerderbeschreven toetsmethodiekopbonenziekten,werden"bevredigen,
deresultatenverkregen."Denainfectiemet Colletotrichum(vlekkenziekte),
Pseudomonas (vetvlekkenziekte) enVirus 1,gezond geblevenplantenwerdenopgepotvoor zaadvermoerdering.Het hieruit ontstane zaad ZL.1hot komende jaaropnieuv
v/ordengetoetst..Hetuitgangsmateriaalwas afkomstigvan:
a.reeds eerder opresistentie tegenvlekkenziekte getoetste planten^
b.kruisingen van 195^ (?2zaad)f
c.massapartijenuit 1957I>eaangehoudennummers zijnscherp geselecteerd,medeinverband met degrote
hoeveelheid beschikbaarmateriaal.Bijde selectie opresistentie tegen
vlekkenziekte werden alleende absolmrtygezondeplantenvoorvermeerderingbewaard. Inhet kruisingsmateriaal van1956v/arenenkelenummers meteenzeer
groot aantalgezond geblevenplanten.
Dekruisingen van1957werdenindekasuitgezaaid voorvermeerdering totF-,.
Inmeiwerdhet zaadhiervanwederomuitgezaaid ophetveld.
Wildmateriaal,zoalsPh.lunatus,-angularis,-mungoetc.werd voorzaadvermeerderingindekruisingskasjes uitgezaaid. Onderditwildmateriaalkomenveel
rankende typenvoor.Dezaadzettingwasmatig.
VanhetP.G.v.C.teAlkmaarwerden stekkenvanPh.dumosusontvangen.Dit
materiaal zalgebruiktwordenvoorkruisingen metPh.vulgaris.Hoewelde
planteninbloeikwamenwerd geensaadverkregen.Deplantenwerdendaarom
vegetatiefvermeerderd doormiddelvanstekken.
Getracht werd tetraploidoplantenteverkrijgendoorde afgesnedentopvan zeer
jongebonenplantenmet colchicine tebehandelenendeze daarnaopeenonderstammetje te enten (dezewerkwijze werdgevolgd omhet afstervenvandewortels
tevoorkomen).
Deentingen slaagdenbevredigend.Hetindekas aanzulkeplantenverkregenzaad
bleek evenwelniet tetraploid tezijn.
Op13meiwerd het selectieveld opdekleiuitgezaaid. Omhet aanwezige materiaal
inzijngeheel te lerenkennenwerd vaniedernummer ietsuitgezaaid. Deopkomst
wastraagevenals degroei indoeerste periode;laterherstelde zichdit zodat
oengoedgewaswerdverkregen.Ertrad eensterke ziekteaantasting, vnl.van
virus 1op.Enkele nummersvielenopdoorhungrcotaantalgezond gebleven
planten. Inhetmateriaal komengoode typenvoor.Deoogstverliep gunstig;een
grootaantalafzonderlijkeplantonwerd aangehouden.Tevensword iederveldje
ookalsmassageoogst.
Haastdit selectieveld warennogeentweetalkleine opbrengstvorgelijkingsvelden
uitgezaaid. Hiertradonenkelevanonze eigennummersopdevoorgrond. Tondele
vielendeze opdoorhungezondheid, tendele door ruimevertakking envroege
bladafval. Doresultatenvandeze proeven zijnnognietverwerkt.Op27mei
werdendeF'2'svankruisingenvan1957uitgelegd. Ditbleekietstelaatte zijn
Deoogst kwamdoordeze late zaaiinhot gedrang.Inditmateriaalkomenveel
kruisingenmet Cornellvoor.Vele nummers vertoonden danookeensterkrankend
gewas.Dijde oogstwerdgelet ophetminderrankenendezaadkleur. Ookdit
gewaswerd zwaaraangetast doorverschillende ziekten,waarbijtochweerenkele
nummers opvielendoorveelresistente planten.
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Diverse instellingenenkwekers werden bezocht.DesamemrerkingmothetI.P.O.
(resistentie-afdeling)vas zeergoed.Hetvoordekasproevenbenodigde infectiemateriaal werd ookvanhetI.P.û.betrokken.
OpeenterreinopdeBornv/erdeenproef aangelegd voorbeoordeling opresistentie
tegenPh.virus.2. Omhetproefveld werd daartoe eenrijgladiolengeplant.
De aantasting doorvirus 2(on1)endoordiverse andereziektenmaakte hetniet
mogelijk scherp opv.2teselecteren.
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SERVICEAEDELIMG
CYTOLOGIE

door
G.J. Speckmann

Projecten- worden7-1-1 en7-1.2.
,3uengrassen, suiker-envoederbieten,
Hot onderzoek"betrofdit jaar de getu
klaver,blau
v/maanzaadenerwten.
Aanverschillende kweektodrijvenword adviesverstrekt:;ietbetrekkingtotde
techniekvanhet cytologischonderzoekonde colchicine"behandelingsmethoden.
Opeen congresvandeAc.oociétaItalianaai GeneticaAgraria, gehoudenvan
1 6 - 1 8 juniteVoghora (Italië), werd eenvoordracht gehoudenmet alstitel
;
'Sometechnical aspects oftheproduction ofpolyploids inEodderorops".Deze
voordracht zal"binnenkortwordengepubliceerd.
I.Colchicinebohandoling
1

a
u-rassen

VoorhetverkrijgenvanpolyploidoninLolium enFeotucamateriaalwerdenverschillende behandelingen toegepast.Kienend zaad word gedurende-|-uur,1uur,
2enAurengedompeld in0.2 en0.4c/ócolchicinooplossingon.Teneindede
invloedvanluchtverdunningtijdons de"behandeling (heterindringenvande
colchicine)na tegaan,werden allo"behandelingenzowelmet als zonderluchtafzuigentoegepast.Perobjectwerdenvijftig zadenbehandeld.
Uitderesultatenvanhet cytologisch onderzoekbleek datdetijdsduurvande
behandeling onderdeze omstandighedenweiniginvloeduitoefent;ookhet alof
nietverdunnenvandeluchthooftgeeninvloed opdeuitkomst.lietgemiddelde
percentage overlevende plantenbedroeg4.5 %net zeergeringe spreiding tussen
de objecten,behandelingmet0.2 c/ocolchicine leverde12 foneerpolyploidonop
danbehandelingmet0.4?'<-•
2.Suikerenvoederbieten
Yoor hetverkrijgenvan,voor experimentele doeleindentegebruiken,polyploid
bietonmateriaalwerd colchicine"behandelingtoegepast.Gekiemd zaad (kiemen
net zichtbaar)werdgedurende 5urenineon0.3 a/ocolchieineoplossinggedompeld
bij 28°C.ïfadebehandelingwerdendezadenuitgelogd, gedurende deeerste
ontwikkolingspcriodewerdendenietreagerende plantjesverwijderd.
Resultaat;
O-type
Monogerm
VCxOvana
KuhnZ
HSxlïonogerm
Ovana
lïonogermC
(3.mar.xEur.)xGr.
Massiva
VCxEureka
Frisox (Gr.xkroot)

Aant.boh.
zaden

Orv-ok.
planton

Regerende
planten

Z]'5

134
79
51

58
56
24
30
24
32
8
56
43
60
100

575
150
300
390
113
300
450
300
280
300

43 '

44
37
10
62

68

77
127

Overlevende
planten

21

43
8
10
8
20
6
23
17
20
82
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Hetblijkt dat het aantalplanten datineerste instantie de"behandelingoverleeft,resp.tenslotte overblijft,zeersterkwisselt.Voornamelijk isditte
wijten geweest aanphoma-aantasting ensons aan sterk enonregelmatiguitdrogen
vandegrond tijdenshet opkwekenvanhetpasbehandeldemateriaal.
Eengedeelte vanhethiervoor genoemdemateriaal stamtvanbehandelingen, toegepast inhetvoorjaarvan 1953- Deze planten zijntot stekbietenopgekweekt;
ze zulleninde loopvandeze winterindekastot-wortelvorming wordengebracht enaanworteltoppenonderzocht.Het overigemateriaal zalt.g.t.worden
opgepot,opgekweekt engevernaliseerd voor zaadwinning in1939- Vóór debloei
zullendeze planten cytologisch v/ordenonderzocht.
3.BIauwmaanzaad
Teneinde inblauwmaanzaad Polyploidieteverwekken,v/erdentwee verschillende
behandelingsmethoden gevolgd.
a.Infiltratiemethode;
Hierbijwerdendeplantjes inhet "vierdebladstadium" opgenomenen
gedurende de-g-u,gebundeld envochtigfiltreerpapier,met hetgroeipunt in
een0.3 c/ocolchicineoplossing gehangen. Omhet indringenvande colchicine
tebevorderen werd gedurende enige tijdmet behulpvaneenwaterstraalluchtpompdo lucht verdund.
Hadezebehandeling aan126plantjeskondeninhetvoorjaar 100overlevende en
naaruiterlijk reagerende planten ophetveld wordenuitgeplant. Indeloopvan
het zomerseizoen werden aanditmateriaal stuifmeelmetingengedaan,nadat aan
onbehandeld materiaal degemiddelde pollengroottevanPapaverwasvastgesteld
( 33'7/U-+.3*4)•Twee plantenwaarbijdepollenkorrels ingrootte belangrijk
afweekvande standaard werdengemerkt.Eet zaadvandezeplanten zalinde
loopvanhetvoorjaar 1959voor cytologischonderzoekwordenuitgelegd.
Aangezienbleek datmaanzaadplantjesnatezijnbehandeld opdehiervooromschrevenwijzeeenbijzonder langeherstelperiode moetendoormaken,werd
getracht de colchicinebehandeling tedoenplaatsvindenzonder daarbijde
plantenuithet grooimediumoptenemen.
b.Opzuigmethode;
Hiertoe werd.zaaduitgezaaid ineen agar, voedingsbodem, waarinopgelost
0.5 focolchicine.
De zadenkiemden voorspoedig envelevandeplantjesvertoonden detypische
colchicine-reactie kenmerken.Keiaasechter ging degehele culture tegronde
aaneenplotseling optredende schimmel.Gezienechterdebemoedigende aanblik
diedeopkomende maanzaadplantjesnadeze opzuigbehandeling bodenenrekening
houdendemethet geringe resultaat vandeinfiltratiemethode, lijkthet
gewenstbehandelingvolgens de opsuigmethode inhetvoorjaar teherhalen.Door
steriliserenvanhetglaswerk enontsmettenvanhet zaadkanwordengetracht
schimmelaantastingtevoorkomen.
II. Cytologisch onderzoek
1. Grassen
a.Teneinde diploide entetraploide,benevens tetraploide enoctoploide
individuenvan eenzelfde genotype teverkrijgen,werd zaadvanLolium
perenne, L.multiflorum (2nen4 n )envanFestucapratense (4n) me^>
colchicine behandeld.
Lietbehulpvan cytologisch onderzoekwerden demixoploidenopgespoord,
waarnadeze doorherhaald scheurenenonderzoek aandeklonentot zuivere
di-, tetra-, enoctoploidenwerdenuiteengehaald.
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Uitderesultatenvanhet onderzoekbleek,dat octoploidenuit C-behandeld
tetraploid materiaalinminderemate ontstaan dantetraploidenuitdiploid
materiaal.
Hetonderzoek "betrof20familiesmetintotaal ca.200planten.
Naherhaald scheurenenomvangrijke cytologische controlewerden tenslotte
van13planten zoweldiploide als tetraploide typenverkregen, terwijlook
enkele octoploide planten kondenwordengeisoleerd. Bijhet onderzoekwerden
ookverschillende aneitploider.enhexaploidenaangetroffen.Vaneenaantal
vandeze aneuploideplanten ismateriaal inparaffine geslotenvoornadere
analyse aanmicrotoompreparaten.
b.Uit cytologische controle aan15spontaan ontstane Festuca (2n=14)x
Lolium (2n=14)hybridenbleek,dat aldeze plantentriploidwaren.
Blijkens literatuur gegevens treft ookJenkin (Gr.Britt.)in zijnEestuloliummateriaal triploidenaan.
Het eenenonderwas aanleiding onifestuloliummateriaal,verzameld opverschillende plaatseninïïederland,nadertea,nalyseren.Vande 68onderzochte
individuenbleken56triploid te zijn,de overige warendiploid. (Volgens
devoorlopige indrukkomenop sommigevindplaatsen zoweldiploideals
triploide exemplaren voor).
Aangeziendit onderzoeknog gaande is,moetmet dezevoorlopige opmerkingen
wordenvolstaan,"wellichtkunnendegegevens ineenvolgend verslagworden
aangevuld.
c.Uit onderzoek aanverschillende kropaartypenbleek,dathierin zoweldiploide
alstetraploide vormenvoorkomen. Ookaandit onderwerpwordtnognadere
aandacht besteed.
3.Suikerenvoederbieten
a.Vanhetvoederbietenras Eurekawerdin1957 zaadbehandeld met colchicine.
Doormiddelvanvernalisatiewerd hetmateriaalhetzelfde jaartotbloei
gebracht,waarbijdoor cytologische controle dediploidenwerdenverwijderd.
Uiteindelijk produceerden39mixoploide planten,waarvan 26met overwegend
tetraploid weefsel, (zie jaarverslag1957» IV,a)zaad.
Inhetvoorjaarvan1958werd aannakomelingenvandeze planten cytologisch
onderzoekverricht.
Resultaat;
Onderzocht
Tetraploid
Triploid
Diploid

92planten (=33 moederplanten)
20
"
13
"
M
59

Vande38onderzochtemoederplantengaven 23eenuitsluitende diploide
nakomelingschap^ vanalle overigekonden enkele tetraploide individuen
wordengeisoleerd.IIade zaadoogstvande 20gevondentetraploiden,werd
zaadvandeze planten,benevens zaadvan13plantendiealleenmetbehulp
vanpollenmetingenwarengecontroleerd, uitgezaaid indekas.IIaopkomst
werd aanenkele nakomelingen permoederplant controle onderzoekverricht.
Hiertoe werd aaniedere plant het^antal chloroplasteninde sluitcellen
vandestomatavastgesteld (eenbetrouwbaar criteriumvoorhet vaststellen
vanPolyploidie bijbieten). Vaneenenkeltwijfelgeval werd het chromosomen
aantalvolgens dobekende methodenbepaald.
Indealdus onderzochte 33familieswerdenin4gevallentriploidenaangetroffen;echter"werdeninalleherkomsten ooktetraploidengevonden,zodat
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raagv/orden aangenomen dat de tripioiden veroorzaakt zijn door stuifmeel van
elders.
b. Van het C-2 en het G-3voederen suikerbietenmateriaal, dat op verschillende
isolatievelden voorzaadproduktie of kruisingsdoeleinden was uitgeplant,
v/orden de chromosomenaantallen vastgesteld of word, v/aardit door te ver
gevorderd stadium van de plant niet mogelijk was, door hot uitvoerenva,n
pollen metingen de ploidie gecontroleerd.
Het materiaal bestond uit tv/ee tetraploide suikerbietenrassen, drie tetraploido voederbiotenraosen, kruisingsprodukten en oen aantal uit het ras
Maribo P geselecteerde tetraploiden.
In ue:-elaatste werd een aantal planten aangetroffen, waarbij de pollenkorrelgrootto beneden de gemiddelde v/aarde der tetraploiden lag. Deze werden
verwijderd. In het overige materiaal, 284 planten, werd slechts 1 triploide
aangetroffen.
c. Van 16 triploide planton werd in 1957 zaad geoogst. Aan planten uit dit zaad
opgekweekt werden de chromosomen aantallen vastgesteld. In alle gevallen bestond het nakomelingschap van een plant uit een mengsel van di-, en dikwijls
ook tri- en tetraploiden. Bij vrije bestuiving ontstaan uit triploide bietenplanten dus zowel diploide en tetraploide als triploide nakomelingen. Ook
aneuploide aantallen werden aangetroffen.
Resultaats
Onderzocht
tetraploid
triploid
diploid
aneuploid

39

planten = 16 no's

10
11

ii

12

H

6

H

" (25 ,28,29 en

Voor de afdeling resistentieveredeling bij voederbieten en suikerbieten werd
in 1957 zaad van verschillende herkonsten met colchicine behandeld. In het
jaarverslag over 1957 werd reeds aangetoond, dat behandeling van pas gekiemd
zaad (meth.1)de voorkeur verdient boven het behandelen van kiemplanten
(meth.2) (Zie jaarverslag 1957? proj.151»c).
Bij een tweede cytclogische contrôle vrn het "tetraploide" materiaal voor de
bloei bleek dit verschil nog duidelijker. Blijkbaar geeft het behandelen van
kiemplanten in sterke mate aanleiding tot het ontstaan van chimaeren, waarbij
t.ijdens het voortschrijden van het groeiproces het diploide weefsel het
tetraploide verdringt.
De volgende tabel bevat een overzicht van de resultaten van het controle
onderzoeks
Methode1

1e contr.
veg.st.

2e contr.
bloeist.

4n
34
31

4n
32

31

24

11

3
19
4

14
4

35

e

5

44
57

13

3

11

2

15
38

—

-

11

4

Aantal

pi.
onderz.
3eo herk

63

M

63

n

63
4
43

H

Buffalo herk
it

-J vr V

Viri-**V'

22

2

methode 2
Hemee herk.
K."7.E.herk.
it

M

,
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Vandenazaadbehandeling ineerste instantie gevonden wtetraploiden""bleekbij
detweede controle ca.82 fonog geheel ofoverwegend tetraploid te zijn.Vande
"tetraploiden"gevondennabehandelingvankiemplantenwashetpercentage geheel
ofovervragend tetraploiden slechts 27 c/~.Ditmateriaalisinmiddels inisolaties
ofinkruisingen gebruikt.Tijdens debloeiwerdennog ingevallen,diebij
visuelebeoordeling twijfelwekten, stuifrneelmetingengedaan.
e.Omdebeschikking tehebben overtetraploiden vanbepaalde handelsrassen
werdenuit derassenPolybeta, KorsroePenHilleshögP, door chromosomenonderzoek tetraploiden geisoleerd.
A.Klaver
Aanaaltjes resistent klavermateriaal werd colchicinebchandeling toegepast
teneinde tetraploiden teverkrijgen.Aangezien eenin1957toegepaste druppelmethodeminder goede resultaten had gegeven,werden thans jonge plantjesin
filtreerpapiergebundeld,methet groeipunt ineen0.2.% colchicine oplossing
gedompeld waarbijdelucht werdverdund ombeter indringenvandec-oplossing
tebewerkstelligen. Intotaalwerden 600plantjes opdezemanierbehandeld,
waarvan82debehandeling overleefden.Aandeze plantenwerd tijdensdebloei
doormiddelvanvaststellenvanhet aantalkiemporiënvande pollenkorrels
(Zie jaarverslag 1957proj. 42H l ) detetraploiden opgespoord.
Tegendeverwachtingwerden zeerweinigtetraploiden aangetroffen.
Aanvankelijk werdenvaniedere plant driebloomhoofdjesgecontroleerd, waarbij
ingeenenkelgeval alledrie "bloemen"diploide pollenblekentebevatten.
Welwerd een aantalmixoploiuon aangetroffen.Yande stengelsmet "tetraploide
bloemen"werdende later tot ont"w-ikkelingkomende bloemhoofdjes gecontroleerd,
terwijlookvanplantenofgedeeltenervanmetuiterlijke kenmerken,dieop
Polyploidie wezen,eengroter aantalbloemhoofdjesopkiemporiënaantalwerd
onderzocht.Uiteindelijkwerden in 21 planten tetraploide gedeeltengevonden.
De"tetraploide"bloemenwerdenonderlinggekruist ommet zekerheid eentetraploidenakomelingschap teverkrijgen.
Aangezienbijhet dorsenbleek datvelebloemhoofdjesgeenzaadbevatten,werd
vandetakken"waaraande "tetraploide"bloemhoofdjeswarenaangetroffen zoveel
mogelijk zaad geoogst.
Iriploidiokomt bijklaverzelden, volgens sommige onderzoekers inhetgeheel
niet,voor.Daarom isgetracht nategaaninhoeverre hetmogelijk isdoor
zevenvanhet zaad detetraploidenvandediploiden tescheiden.Hiertoewerd
hetbovengenoemde C-1 zaadverdeeld inverschillende fracties ( 1.7nun,
'yî.6 mm en>1.5 mm.); voortswerd nogeenverdeling gemaakt inplat,bruinver-,
schrompeld ennormaalzaad.
Mogelijkhedenvoor practische toepassing, zullen"wordenonderzocht door
cytologische toetsingvanhot aldus geschiftemateriaal.
III.Fundamenteel onderzoek.
Hiertoe wordt gerekend alle onderzoekdat totdoelheeftdetechniekvanhet
verwekken vangenoommutatie teperfectionerenhet enspeurennaarverbeterde
werkwijzen tot het opsporen enin standhoudenvanpolyploiden.
1,Onderzoeknaar debetrouwbaarheid vanhetbepalenvanPolyploidie door
plastidenteïling
Sindsverschillende polyploide bietenrassen inhethandelssortiment zijnopgenomen,wordt in sterkematedebehoeftegevoeld aandemogelijkheid omhet
herkennenvanpolyploiden tevereenvoudigen. Eenvandemethodendie daartoe
gevolgd kanwordenwordtbeschreven ineenpublicatie vanMochirukiin
Cytologiano. 20.Indezepublicatie wordt aangetoond dathet aantal
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chloroplasten in de sluitcellen van de stomata in de biet bij bepaalde
polyploidiegraad constant is, terwijl tussen de verschillende Polyploidie graden
betrouwbare verschillen bestaan. In tegenstelling met de afmetingenvan de
stomata is dit aantal plasticien in de sluitcellen ook constant in verschillende
groeistadia van de plant en onafhankelijk van het blad of bladgedeelte dat
wordt bestudeerd.
De voordelen van deze methode boven elke andere bekende zijn dat voor het
onderzoek noch fixatie, noch een kleurmetnodiek nodig is, terwijl bovendien
het vaststellen van het plastiden aantal geen voorafgaande oefening vergt.
Het zichtbaar worden van de chloroplasten berust op hun vermogen zilvernitraat
te reduceren tot het donkergekleurde nitriet (de sgn.Ilolisch reactje).
Een korte dompeling van een bladepidermisstukje in een 1 fo-ige Ag NO5 oplossing
maakt de chloroplasten als donkere lichaampjes zeer duidelijk zichtbaar.
Aangezien het onderzoek van îâochizuki een aantal gegeven polyploide objecten
betrof, leek het gewenst de betrouwbaarheid van deze methodiek op practijkschaal te toetsen.
Van de polyploide bietenrassen Polybeta,ïïilleshögP enMaribo P werden de
aan 50 planten per ras chromosomen aantallen zeer nauwkeurig vastgesteld. Voorts
werd van iedere plant aan tien stomata het gemiddeld aantal chloroplasten vastgesteld. Van een aantal planten werd nagegaan inhoeverre verschil kon worden
aangetroffen tussen plastiden aantallen in de top, het midden en de basis van
een blad.
Daar in "der Zuchter" (28 dec. 195^) een publicatie is verschenen van Butterfasz
betreffende een onderzoek van vrijwel gelijke opzet en leidend tot gelijkluidende conclusies wordt hier volstaan met het noemen van de resultaten.
Uit de wiskundige verwerking van het cijfermateriaal, door de heer Post Jr.
bleek dat geen verschil was aan te tonen tussen de objecten binnen een polyploidiegraad; ook binnen een blad was de waarde constant, Selectie tussen
tetraploid en diploid volgens dit kenmerk is met 95 c/°betrouwbaarheid,
selectie tussen diploid, triploüen tetraploid met 85-90 c/obetrouwbaarheid
uit te voeren. Ook tolling van een geringer aantal stomata per plant geeft
voldoende zekerheid. Met deze methode is het mogelijk op snelle en eenvoudige
wijze met grote betrouwbaarheid polyploiden in een populatie te herkennen.
2. Onderzoek naar de mogelijkheid polyploiden te herkennen aan anatomische
kenmerken.
In de loop van de zomer werd U samen mot Professor Scaramella (instituto di
Botanico Bologna) onderzoek verricht inzake de mogelijkheid anatomische kenmerken te gebruiken voor het herkennen van Polyploidie. Prof. Scaramella meent
op grond van aan te nemen fysiologische veranderingen bij Polyploidie, aan de
verhouding phloeem-xyleen in oen stengelcoupe, de polyploidiegraad vast te
kunnen stellen.
Voor dit onderzoek werd het polyploide materiaal gebruikt dat in verband met
het onderzoek betreffende plastiden aantallen cytologisch was geanalyseerd.
Inhet volgende staatje zijn voor do twee onderzochte rassen vermeld de
feitelijke uitkomsten (links) en het aantal malen dat de waarnemingen van
Prof. Scaramella hiermee overeenstemden (rechts).
Polybeta-50 pi.
cyt. anatomisch
ond. onderzoek

4
4n

28
18

I x
II x
8 x

Hilleshög P-50pl
anatomisch
!cyt.
ond.. onderzoek

2n M 5
3n 24
4n 11

4x
9x
4x
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Uit degevens blijkt datdezemethode indat stadiumvanonderzoekvoor
practische toepassing onbruikbaar is.Invele gevallenwerden diploidenals
tetraploiden aangemerkt,en andersom.
3«a»Opvrijuitgebreide schaalwerd onderzoek verrichtmetbetrekking totverbetering bijhet chromosomen onderzoek.
Kortheidshalve v/ordenhier slechts enkele belangrijke puntenvermeld.
Uit proevenmetgrassenbleekdat voorbehandeling vanworteltoppenmetmonobroomnaftaleen aanmerkelijkbetere resultaten gafdanbehandelingmethydrooxyquinoline. Terwijl oxyquinoline inde eerste plaats chromosomenspreiding
bewerkstelligt,heeftbroomnaftaleenprimair een chromosomenverkortend effect.
Bovendienkomt chromosomenbrouk, zoalsbijsquashpreparatennaoxyqtwnoliiic•
behandeling dikwijlswordt waargenomen, slechts zeldenvoor.Naeen^i-urige
mono-broomnaftaleenbehandelingvanafgesnedenworteltoppen,eventueelzonder
daaropvolgende fixatie bleek,hetmogelijk de chromosomen aantalleninsquashpreparatenbijgrassenfeilloos ensnelvast testellen.
b. Opverschillende puntenwerd detechniek vanhot routine-onderzoek bij
klavergewijzigd invorbandnet deinhet cytoplasmavoorkomende voorhet
onderzoekhinderlijke lipoiden. (olieachtige reservestoffen). Inouderekiemworteltjeswordendeze lipoidenminderenlater inhetgeheelnietmeeraangetroffen.Bijonderzoek aanzeer jongmateriaal (kiemworteltjos)kunnendebezwarenondervangen-w-ordendoor een chloroform bevattende fixatievloeistof te
gebruiken.Debeste resultatenwerdenverkregenmet 4delen alcohol3delen
chloroform -1deelijsazijn.
4.Algemeenbotanisch onderzoek
Erwten
Als criterium bijhet onderscheidenvansuikererwten enzetmeelerwtengeldtin
het algemeen dt;vorm.vand^eerwt.Suikererwtenhebbeneengedeuktuiterlijk,
terwijlzetmeelerwteneenronde vormvertonen.
Aaneenuitgebreid materiaalvanverlerleiherkomst werdnagegaan ofopdit
verband uitzonderingen bestaan. Intotaalwerden345monsters onderzocht.Er
blekeninenkele (3)monsters uit Indiaronde suikererwtenvoor tekomen,in
9 gevallenweraengekreukte zetmeelerwten aangetroffen.
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SERVICEAFDELING
CHEMIEENWISKUNDIGEVERWERKING
door
J^Post
worden7-2.15 7_2.2;7_3»1

Projecten

Routinebepalingen(projectwordt7-2.1)
Hierondervolgenhet aantalroutine-bepalingen,
hulpvandediverse afdelingenverrichtwerd.

datgedurende ditjaarmetbe-

Bepaling

Gewas

Aantal

Droge stof

gras enklaver
bietenIr.G.Cley
bietenIr.D.Kloen
bietenN.V.Shell

3.336
2.64O
1.764
120

Suiker

bietenIr.G.Ciey
bietenIr.D.Kloen
bieten N.V.Shell

1.818

bieten Ir.G.Cley
bieten Ir. D.Kloen
bieten N.V.Shell

1.818

e-N

902
120
902
120

Oliegehaltee

koolaaad

Phosphaat

aardappelen

473

J;UWeiv:it

stoppelknollen
lupine

289

Totaal

90

69
14.461

Chemischonderzoek (Projectwordt7~2.2)
ffiosterdolieglucosidenin stoppelknollen
Eet chromatografisch onderzoeknaarhetvoorkomenvanverschillen inmosterdolieglucoside-gehalte instoppelknollenwerdvoortgezet.Erwerden 69Omonstersonderzocht.
Tevenswerden96melkmonstei'3zowel organoleptisch als chromatografischonderzocht.
Bepaling schadelijke-N
Dit jaarwerd eenbegingemaaktmet debepalingvan schadelijke-Ninsuikerbieten.Hiervoor werd debestaandemethodiek aangepast/aandecphet laboratorium
aanwezigecolorimeter.
Met 1-asparaginezuur als standaardwerd eenijklijn.samengesteld.
Aandehandvan dezelijnwerden deverkregenwaardenvoorhet °/o absorptie omgezet inmgamino-N/100cc.
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1
Wiskundigeverwerking (Projectwordt 7-3«")

Voorde rfdelingengrassenenklaver,lupine enstoppelknollenwerdenproefveldresultatenwiskundigverwerkt.
Voordeafdelingenlupine enstoppelknollenwerdenproefveldschema's ontworpen.
SrT.7erdencorrelatie berekeningenuitgevoerd aancijfermateriaalverkregen
vanbocrstukkenuit stoppelknollen.
Correlatieswerden'berekendvoordeverhoudingen tussen fodroge stof/knolgewicht, eiwitopbrengst/drogestof opbrengst en$ ruweiwit/knolgewicht.
Voorde afdeling cytologiewerdenberekeningenuitgevoerd aancijfermateriaal
afkomstigvan chloroplasten tellingen inpolyploide bieten.Uit dezeberekeningenbleek dathetmet dezemethodemogelijk iseenscheiding tussendi-,
tri- entetraploide bieten temakenmet eenbetrouwbaarheid van 85$.De
scheiding tussendi-entetraploidekanmet eenbetrouwbaarheid van95$worden
vastgesteld.
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PROF. BROEXEHAHOEVE
door

Inleiding
De indeling vande percelenisdezelfde alsdevoorgaande jaren,duszeven
percelenvanelk4ha.metvaste vruchtopvolging, vierpercelenvan+_2ha.
ieder,gelegen achterdekassen,waarvanelk jaareenperceel"bestemdisvoor
de opkweek ven.de aardappelzaailingen,maarwaardedaaropvolgende drie jaar
eenvrijere vruchtopvolging mogelijkis.Erwordtnaargestreefd inhetvervolg
hier eveneens eenvaste cyclus toetepassen.Verder zijnernog dedriepercelenmet afwijkende grond,resp.groot 2,50 ha, 2.80haon3^70h.a.
Deweersomstandighedenwaren gedurende praktischdegehele groei-enoogsttijd
zeergunstig,uitgezonderd deeerstewekeninaugustus,waardoordeoogstvan
vlasenerwtenmindermooiverliep.
De dit jaarverbouwde gewassen zullennuachtereenvolgens inhetkortworden
"behandeld.
Wintertarwe Flamingo
CarstenVI
Dippe'sTriumph
Flamingo, Oppervlakte 4h.a.Als origineel zaaizaad gezaaid op16oktobernaar
eenhoeveelheid van170kg/ha.Voorvrucht aardappelen.Bemesting: 270kg/ha
kalkammonsalpeteren250kg/ha.super.
Deverzorging "bestonduit tweemaal machinaal schoffeleneneggen,eenmaalmet
dehakdoorlopen eneenmaalmet de zware onkruidegnaeggen.Het gewasontwikkeldezichvanhet"beginafzeergoed.De aantasting doorgele roestwerdineen
laterstadium volkomenontgroeid. Dezetarwe werd tevelde goed gekeurd,maar
8.1sgevolgvandegeringe vraagnaarzaaizaadvanditraswerd het indeschuur
gereden enzalals consumptiegraanverkochtv/orden.
Dedorsresultatenzijn4118kgkorrelopbrengst en5500kg stro perha;het zaad
isverkochtvoor f 29,85/100kg.De stroopbrengst werdverkocht voorƒ6 0 , —
perton.
CarstenVI.Oppervlakte 4ha.V/erd 27novembernaar158kg/ha als 2enabouw
zäadgezaaid.Voorvrucht; suikerbieten.Bemesting; 300kg/hakalksalpeter en
25Okg/hasuper.Alsgevolgvande slechtebietenlandstructuur warendezaaiomstandighedenniet erggunstig.Verzorging dezelfde alsbijFlamingo.Het gewas
gafeenegaalietsholle stand te zien,wat laterwelwatbijtrok,docheen
volwaardige opbrengst konnietwordenverwacht.Deholle stand isvermoedelijk
eengevolgvande late zaai,waardoorhetnog onvoldoende sterke wortelstelsel
de opdooiinhetvoorjaarniet konverwerken.Korrelopbrengst 3928kgen45OOkg
stro perha;het zaadisverkocht voorj 29,75/^00kg;het strowerd eveneens
voorƒ 6 0 , — pertonverkocht.
Dippe's Triumph. Oppervlakte 2.50 ha,zaaidatum 23oktober,zaaizaadhoeveelheid
T35kg/haoudere nabouw.Voorvruchij/aardappelen. Bemesting 250kg/hakalkammonsalpeter en300kg/hasuper.Verzorging dezelfde alsbijdeoverige tarweplus
eenkeerextra zwaar eggenwegonsnogal sterke muurbezetting.De standwasgedurende degehele groeiperiode te geel.Hetwas ianookteverwachtendat
legering zouoptreden.Dank zijdegunstigeweersomstandighedentijdensdeoogst,
konhet gewa.snogbehoorlijk goed indebandworden gekregendoorvaneenkant
temaaien.Doordezware legeringisdekorrel onvoldoende uitgegroeid.
Opbrengst 3585kg en5000kg stro perha.Het zaad isverkocht voorƒ 29,75/100
kg,het strovoorƒ6o/ton.

(O

Zomergerst.Oppervlakte4"shaintweepercelenril.2-g-haop4haperceel,waarvan~d.e~restproefveld en2haopperceelachterdekassen.
Rass Minerva.Herd gezaaid op31 maartnaar110kg zaadperhanaeenvoorbewerkingvantweemaal eggenintï;eegangen dwars opelkaar.De structuurvande
grond wasditvoorjaar,nadeflinke nachtvorstenwelkevoorkwamen,prima.
Voorvrucht resp.erwten enaardappelen.Bemesting 180kg/hakalkammonsalpeter
en300kg/ha super.Hetgewas opbeidepercelenwasgoed,legering tradpraktischniet op.Beidepercelenwerdengemaaidmet de zelfbinder enindeschuur
gereden.Beingezaaide lucerne heeft zichzeergoed ontwikkeld. Resultaten
4027kgkorrel en4000kg stro perha;het zaadwerdvoorƒ 26,—/100kg,het
strovoorƒ60,—/ton.
Proefveldengraan enblauwmaanzaad.Oppervlakte1.50ha.Voorvrucht erwten.
Semêsting~25Ô-kg7hakalkammonsaïpëteren300kg/ha super,bovendienwerdeen
overbemesting van100kg/hakalksalpeterophet blauwmaanzaad gegeven.Degraanproefveldenbestondenuitrogge,wintertarwe, zomertarwe,gerst enhaver.Het
zaeiklaarnakenenhet onderhoudswerkwerddooreigenpersoneelgedaan.
Het zaaienen oogstenwerdweerverzorgd doorWageningen,behalvehetrogge
vermeerderingsveldwat dooronsgezaaid engeoogstwerd.Overhet algemeen v/as
deontwikkeling derproefvelden steeds zeergoed.Dewintertarwe hadeenminder
mooie opkomstmet alsgevolg eenteholle stand.
Proefvelden vlas. Oppervlakte 0.26 ha.Zaaienenoogstenwerdverricht door
Ir.Y,'iersema~en~zijnstaf.Het zaaibedwerdverkregendoorgebruiktemakenvan
eenfrees.Hierdoorwerd eenzeerfijnverkruimelde structuurverkregen,wat
onsinziens ookdoordediepte vandezebewerking eengevaaroplevertvoor
diohtslompingbijeventueelveelregennahet zaaien.Bovendien ishettediep
vallenvanhet zaadnietuitgesloten. Gelukkig zijndezebezwaren dit jaarniet
vanbetekenis geweest.Devlasveldjes stonden ergoedvoor.ïïelwerdbijhet
onderhoud veel last ondervondenvankleinhoefblad,wat juist inhetvlasproefveld ingrote getale tevoorschijnkwam. Zaaidatumwas 2april.Bemestingbestonduit4OO kg/ha.super en50kgkas/ha.Devoorvrucht was zomergerst.
Proefveld koolzaad. Oppervlakte 0.20 ha.Zaaidatum 22augustus.Bemesting 250kg
super en525kgTkalkammonsalpetcrperha..Voorvrucht zomergerst.De stajidwas
zeermatig. Ineen laterstadium isditnogwatbijgetrokken.
Develdjes werden 15julimet de zicht afgelegd en 25juli ophetveldgedorst.
Erwten. Oppervlakte 4ha.Ras;Pauli.17erdnaar 165kg/haorigineelzaadop27
maart gezaaid,naeenvoorbewerkingvantweemaal eggenmet dekrom-tandegge.
Voorvrucht:wintertarwe.Bemesting 400kg/hasuper.Deverzorgingbestonduit
tweemaalmachinaal schoffelen entegelijk eggen,eenmaaldwarsover eggen,
éénmaal eggentegendemaairichtinginentot slot eenmaalmet dehaknalopen.
De erwtenstonden ermooi egaalvoormeteengoede peulzetting ennietteveel
stro."'erdentevelde goedgekeurd. Hetgewaswerd tweemaalmethetvliegtuig
gespotentegendopeulboordor;ditheeftaantastingniettenvolle kunnenvoorkomen.Erkomennogteveelgestokenkorrels voor,waardoor dekwaliteitvande
partijniet eerste klasis.Het gewaswerdmet eigenmaaigarnituurgemaaid en
vanderuiter indeschuurgereden.
O70bren.g3tresulta.at3792kgkorrelen'I5OOkg stro;het zaadisverkochtvoor
ƒ"45,-/100kgVlas. Oppervlakte 3-74ha.(4ha.perceel,waarvan0,26 ha.voorproefveld
bestemd).Ras;7/iera.Hetperceelwerd op1aprilmet oudere nabouwzaad
gezaaid naar150kg.perha.ineeneerste klas zaaibed.Ditwerdverkregenmet
omgekeerde belaste kromtandegenzware onkruideg erachterinéénwerkgang.
Dezebewerking tweemaaldwars opelkaar.
Debemestingbestond uit4OCkg/ha superen 50kg/ha.kalkammonsalpeter.
Voorvrucht v/aszomergerst.Hetgewasgroeide optot eenmooi gelijkmatigveld
vlasvan eengoode kwaliteit engoede lengte. 'Jerd31 julimachinaal getrokken
endirect gehokt.'Heeftv/egens hot slechte weer inde eersteweekvan augustus
te langindehokkengestaanenheeft daardoor aankwaliteit ingeboet,werd
zonderteschelvenindeschuurgeredenonisinmiddelsverkocht enafgeleverd.
Opbrengst 7008kg.perha.Prijs f 0.19 penhg.
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Suikerbieten.Mari"bopolyploid
HilleshögRpolyploid.
Maribo.Oppervlakte 2.60hawerd 3aprilgezaaid naar16kg/ha.Voorvrucht
haver.Bemesting 500kg/hasuperen725kg/hakas.Zaaibed dezelfdebevrerking
alsvoorhet vlas. Deverzorging bestond in 'tdriemaalmachinaal schoffelen,
éénmaal eggenmet delichte onkruideg,opéén zettenentweemaalmetdehakin
derijwieden.Hot aantalplantenperha.bedroeg 70000,stand wasgoed.
Vergelingsziektekwamhoegenaamd nietvoor.Debietenwerdenmachinaalgerooid
voordeeerste leveringen. Opbrengst 47478kg.perha.met eengehaltevan15-03'fo
Hetbladwerd, wegensdegeringe vraag ondergeploegd.
Hilleshög Rpolyploid, oppervlakte 4ha. Zaaidatum 2april,zaaizaad hoeveelheid
T5kgperha.Voorvruchtgerstmot stoppelklaver.Bemesting,bewerking enverzorgingdezelfde alsbijde eerdergenoemde bieten.Ditperceelwerd dooreigen
personeelmetde tanggerooid. Opbrengst 55818kg.perha,suikergehalte 15«8 fo.
Hetbladwerd eveneens ondergeploegd.„11ebietenwerdengeleverd aande
Centrale SuikerMaatschappij.
Consumptieaardappelen. Bintje
2ha.
Eigenheimer 1ha.
Alpha
1ha.
Voorvrucht vlasmet ondervrucht hopperups-klaver. Bemesting 500kg/hasuper
en550kg/hakalkammon-salpeter.Voorbewerking tweemaaldwarsopelkaarmetde
kromtandplus onkruideg.Pcotdata17en21 april.Hetpootgoed vanBintje
klasseEmaten 28/35e n 35/45-^rasuiteigen oogst.Eigenheimers enAlpha's
klasse Binde diversematenwerden aangekocht.Groeienstand vanalledrie
rassenwasgoed. ErtradechterindeBintje zeervroegPhytophthora aantasting
op,welke zich, ondankseenzesmaligebespuitingmet zinkenkoper,steeds
verderverspreidde.Reeds eind julimoest dit gewasv/ordendoodgespotenom
knolaantasting tevoorkomen. Gevolg: eengezonde,maareentolageknolopbrengst
ni. 19OOOkg/habovendo 35 E ™ e n 7000kg/hakriel.Demaat 35mm/opwaarts
werdenverkocht voor exportvoorƒ 16,50per100kg.enzijnafgeleverd.Het
kriel bracht alsvoerƒ0,03 perkg.op.
DeEigenheimers endeAlpha's zijnvoldoendeuitgegroeid enhebbenôennormale
opbrengst gegeven.Deze rassen zijnopgeslagenindekoelcel ennogniet
verkocht. (Degetaxeerde opbrengsten zijnvanEigenheimer 50000kg/haenAlpha
35OOOkg/ha.)
Pootgoed.KwintaA0,39ba.
Bintje SE0,40ha.
Bintje E 2,65ha.
Bintje B0,20ha.
Totaal oppervlakte dus3.70ha.Het Spootgoed werd aangekocht,derestwas
vaneigen oogst.Voorvrucht waswintertarwe methopperupsklaver.Bemesting
500kg/hasuperen450kg/he„kalkamnon-salpeter. Gepoot op14»15G n 16april.
Mooi gewasteveldemetoga.leloofontwikkeling. Reedshalf juniwerd deeerste
zickteaantastinggeconstateerd.Door4maal tespuitenishetgelukthetgewas
zogoedmogelijk totE datumgroentehouden.Tevoldegoedgekeurd inde
bovengenoemde klassen;word 19 julidoodgespoten.
¥erd evenals de consumptieaardappelen onder gunstige omstandighedengerooid.
De opbrengst belooft goedte zijn.+_50000kg.Bintje isopvoorjaarslevering
verkocht voorƒ 2 2 , —per100kg.indematen 28/35 en35/45« Devermoedelijke
mLeropbrengst van Bintje+ 10000kgwerdverkocht voorƒ 25,--per100kg.
indezelfdomaten.
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De SEopbrengst (+9200kg)is,evenalsdievanKwinta(+9000kg)bestemd
vooreigenpootgoed.
Koolzaad. Oppervlakte 1.80 ha.Rass Lembkes,Zaaidatums 22augustus.
Zaaïzaadhoeveelheid vas7kgperha.Debemesting bestond uit 250kgsuperen
525kgkalkammonsalpeterperha.Voorvrucht vas zomergorst.Verpleging:tweemaalmachinaal schoffelen,éénmaaldwarsover eggenenéénkeerhandwieden
inderij.Het gevaswerd tvreemaalmetD.D.T. bespotentegendekoolzaada-ardvlo
entweemaalmet dieldrintegendeglans-ensnuitkever.19juliiverdmetde
zvadmaaiergemaaid eneenvcek lateruithet zvadmet decombinegedorst.
Opbrengst 2280kggeschoond engedroogd zaad perhaendeverkoopsprijsbedroeg
ƒ 3 7 , —per100kg.
Zaailingen.Evenals iederjaarv/asvoorde afdeling aardappelveredelingveer
2habersterndvoor deopkv/eekvandeaardappelzaailingen.Behalve het klaarmaken
enbemestenv/ashet onderhoud endeoogstinhandenvandegenoemde afdeling.
Voorvrucht vasvintertarwemet stoppelklaver. Bemesting? 500kg. superen
550kg.kas.
Luzerne. Oppervlakte 1.07 ha.Voorvrucht somergerst.Bemesting 250kg.super
en5Ökg.kalksalpetorperha.Stand zeerhol alsgevolgvanhet zwaregraangewasvorigjaar.';7erdmethet oogopeengoede stoppolbeverkingverkocht op
voorwaarde;voor 15augustus geruimd.Prijsƒ 525?— perha.
Herfstinzaai.Voor oogst1959werdeningezaaid 4ha.Felix,4ba.Flamingo en
deproefvëïclenvintertarwe.De stand isgoed.
Personeel.De personeelsbezetting bestonduit drie vaste arbeiders,gedurendede
oogst-maandenvermeerderd met twee lossemensen.
Tenslotte zijnogvermeld dat opdedaarvoor zich lenendepercelenditjaar,
danlyéijdegunstige nazomer, een zeergoede stoppelbewerkingkonv/ordenuitgevoerd. Onze indruk is,dat opdezemanierde tamelijk sterke hoefbladbezetting
grondigwordt bestreden.Mot toekomstige chemische bestrijding indegewassen
en juiste stoppelbeverkinginliefst droge zomers zullenweditkwaad zeker
tebovenkomen.
Hetbezwaarvan ongelijke ligging (vorenenruggen)zaldoorde aanteschaffen
nieuwe ploegkunnenondervangenv/orden.
Enkele ongelijk liggende percelenkondenmethetmolbordwordengeëgaliseerd.

PROEFBEDRIJFDORSKAMPEN E L S T ( U )
door
J.Holman

In1958haddeStichtingvoorPlantenveredelingplm. 25ha.landingebruik.
Hiervanisplm.7-gha.-kleigrond -doorhet InstituutvoorVeredelingvan
Landbouwgewassen aandeS.V.P. ingebruik afgestaan;deoverigeplm. 17-g-ha.
- zandgrond -isvanderdenalslosland gepacht.Deverspreide liggingvande
percelenveroorzaaktveel extrawerk.
Deligging engrootte derpercelenisalsvolgt.
DeDorskamp,grootplm.4ha."bruto.Lichte zandgrond,ongelijkmatig,nogal
dröogïëgevëelig.
Ditoomplexisin5percelenverdeeld,t.w.:

perceel I ,
"
II ,

"

11

m,

IV ,

v,

groot 0,75
11
0,75
ti
0,75
tt
0,92
ti
0,64

ha.
ha.
ha.
ha.
ha. (De Eng)

Hetlaatste perceel isbovendienweerin3perceeltjesverdeeldinverbandmet
hetnemenvankleinere proeven.Deliggingvanditperceel isvrijgoed.
Devruchtopvolgingvandeeerstevierpercelenis:aardappelen-roggelupinen-mais-aardappelen.
Mierenbos,groot0,80 ha.bruto.Lichte zandgrond,ergdroogtegevoelig.Dit
përcëëï~ïigtgoed geisoleerd enwordtgebruiktvoor proevent.b.v.hetaardappelmoeheids-onderzoek.0,60 ha.vanditperceel isin 1952kunstmatigbesmet,
0,10 ha.wordtieder jaargebruikt alslupine-proefvelden0,10ha.isonderverpacht aanhet I.P.0.teWageningen.
Jansenland,groot 1,80ha.bruto.Zeergoedevochthoudende zandgrond.
Dxtpërcëëlisindriekleinere percelenverdeeld,ni.s
PerceelI ,groot0,58ha.
" H , " 0,58ha.
11
UT , " 0,64ha.
Vruchtwisseling;aardappelen-bieten-granen-aardappelen.
Wolfheze,groot2,50ha.Zwarte ontginningsgrond,goede gelijkmatigeligging.
Dxt~përceelwordtgeheelgebruiktvoorgras- enklaverproefvelden.
Alsvruchtwisselingwordtieder jaareengedeelte ervangebruiktvoorpraktijkgewas5grasenklaverwordendanondergeploegd.
Engelsma (oud^,groot0,75 ha.bruto.Goedevochthoudende zandgrond.
Dxï~përcëëî~îsindriekleinere percelenverdeeld,nl.%
Perceel I ,groot 0,23 ha.
"
I , » 0,21ha.
"
UI , " 0,21 ha.
Engelsma ^nieuw^,groot0,50 ha.bruto.Dit iseennogalnatperceel zandgrond,
hitmeestgeschiktvoorgrasproefvelden.
Ditperceelisindriekleinere percelenverdeeld, ni.;
Perceel I ,groot0,14 ha.
"
IE, " 0,16ha.
»
UI , " 0,10ha.
Nude,groot7,50ha.bruto.Kleigrond,50- 6üfoafslibbaar.
DÏt~complexisinzevenpercelenverdeeld, ni.;
Perceel I ,groot0,80ha.
»•
E , " 1,20ha.
"
UI , " 1,20ha.
PercelenIVt/m VEE,elkgroot 1,00ha.
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Deze grondligtindeNude enisin 1957ingebruik enbeheergekomenbijde
S.V.P.
Eist (U^jgroot 7ha.bruto» Zandgrond,ingebruik genomen 1januari1958»
Dïïcomplexisverdeeld invierpercelen,ni.:
3 percelen,elkgroot 2,-ha.
1perceel ,groot0,75 ha.Ditperceel isweerverdeeld indriekleinepercelenvanelk0,25 ha,bestemdvoorkleinereproeven.
Deliggingvandeze percelenisgunstig engelijkmatig.
Bijde ingebruiknemingvanditcomplexmoesthet aanwezige metariaalmedewordenovergenomen. Ditbestonduit?
EenFord-Dearborn tractormethydraulischehefinrichting;
Een twee-scharige rondgaande ploeg;
Eencultivator eneenaanaarder (toolbar);
Eendrie-veldseg.
Bijdepachtvanditbedrijfjeisinbegrepenhet gebruikvaneengrotetabaksschuurvoorhet opbergenvanmateriaal enproducten;hiervan isinhetafgelopen jaarveel gebruikgemaakt.
Bijhetpachtenvandegrondwerd doordeeigenaarbedongen,datdebijhemin
dienst zijndeenophetbedrijfjewonendebedrijfsleidermoestwordenovergenomen.
Dezekrachtmoetvoorhetgehele complexzorgen.
Keijenberg,groot0,13 ha. Zandgrond. Ditperceeltje ismidden inhetbos,goed
giiiöïeërd gelegen.
Panoramahoeve,groot0,13 ha.Zandgrond.
Deliggingvanbeide laatstgenoemde perceeltjes isnieterggunstig; zijwerden
het laatste jaarnietmeervoor proefvelden gebruikt.Daarom isbeslotenbeide
perceeltjes aandebetreffende eigenaren terugtegeven.
Het gebruikvandehierboven opgesomde percelenwasin 1958alsvolgt.
DeDorskamp.
Perceel I:Ditwas ingebruikbijhet I.V.P.voorroggeproefvelden.Voorvrucht:
aardappelen.Bemesting;500kgslak-en500kgpatentkali/ha.
I\Tisdoorhet I.V.P.gegeven.
Behalve deinzaai enhet oogsten,isdeverzorging gebeurd doorde
S.V.P.
Perceel HsOok dit perceelwas ingebruikbijhet I.V.P* voormaisproefvelden.
Voorvrucht;lupinen.Bemesting;;500kgsuper-en500kgpatent
kali/ha.Stalmest enÎTzijndoorhet I.V.P.gegeven.
Deverzorging is,evenalsbijderogge,gebeurd doorde S.V.P.
Demaisstengels zijndit jaardooreenhakselmachine gehakseld.Dit
vraagtminder arbeid,terwijlbovendien eenvoordeel is,datdestengels ophet landblijven.
Perceel IEEsOpditperceel lagendit jaaraardappelproefvelden van dr.Toxopeus
enir.Wiersema.Voorvruchtsmais. Bemesting;.500kg super-,500kg
patent kali-,40000kg.stalmest- en300kgkas/ha.
Goed proefveld.Hetmateriaal,hetwelknietvoorverdere proeven
nodigwas,is alsveevoederverkocht.
Perceel IV:Ditisgebruiktvoorverschillende gewassen,nl.bladkool,zaadknollen enlupinen.Indenazomerzijnstoppelknollenverbouwd.
Voorvrucht:rogge.Bemesting:500kgsuper-en400kg.patent
kali/ha.:bladkool enzaadknolleneenH -giftvan400kgkas/ha.
Bemesting stoppelknollen;700kgASF-en500kgsuper/ha.
Hetland,watniet gebruikt isvoorproeven,isgebruiktvoor
massastambonen.
PerceelV:Opdepercelen 1en2zijnlupinen geteeld.Voorvrucht:zomergraan
(Eng)
enaardappelen.Bemesting:500kgsuper-en200kgpatentkali/ha.
Ophet perceel 3werdenmassazomergerst eneenkleingedeelte
zaadknollen verbouwd.Bemesting:500kgsuper-,400kgpatentkalien3OOkgkas/ha.
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Hetlupinenproefveld vertoonde eenweelderige groei.Hierdoorvond
onvoldoende afrijpingplaats,Het gewaswerd daaromdoodgespoten.
Hahetuithalenvanhet"benodigdemateriaal,ishetrestantgehakseld.Doorhetnog aanwezige zaad,hetwelknadien"begonteontkiemen,werd laat indeherfst nog eenvrijgoede groenbemestingverkregen.
De zomergerst isgelegerd, zodatdeopbrengsthiervantegenviel.
Deze isverkocht alsveevoeder,tesamenmetde overigegranen.Op
dit perceelheeft ir.Schnieders inaugustusnogeenI.V.P.-aardappelproefveld gehad.
Mierenbos.
Opditperceelworden ieder jaaraardappelenverbouwd. De opbrengst issteeds
zeerweinig endeaardappelen zijndanook,nagewassen tezijn,alsveevoeder
verkocht. Bemesting;500kgsuper-,500kgpatentkali- en300kgkas/ha.Verderwerdnog40000kgstalmestgegeven.
Eenkleinperceeltje vanhetMierenboswerdnogbestemd voor lupinenproefveld.
Debemestinghiervanwas- 500kgsuper-en300kgpatentkali/ha.
Wolfheze*
Ditperceelwordt gebruiktvoorgrassen-enklaverproefvelden. In1958bedroeg
deoppervlakte hiervan 1,60 ha.Bemesting;500kgsuper-en500kgpatent
kali/ha.Daar opditperceelverschillende soortenproefvelden lagen,liepde
N-giftuiteen.
Het resterende land,plm.90are,isgebruiktvoormassazomergerst.Bemesting;
5OOkg super-,500kgpatent kali-,500kgdolokal-en300kgkas/ha.Doorhet
onderploegenvangras enklaverindeherfstvan 1957endoordegunstige zomer
wasdegroeiveel teweelderig.Hierdoor ontstond eenzeerlegerend gewas,hetgeende opbrengst zeerbenadeelde.Opbrengst plm. 2600kgkorrel enplm.4000
kgstrototaal.Degerstwerdverkochtvoor f. 26,- fokg , het strovoor
f.50,perton.
Jansenland.
Perceel I;Aardappelproefveld vandr.Toxopeus.Voorvrucht;rogge.Bemesting;
500kgsuper-,500kgpatentkali-,300kgkas-en30000kgstalmest/ha.
Goedproefveld.Hetnietbenodigde materiaalwerd verkocht als
veevoeder. Opbrengstƒ. 150,-.
perceel I; Vanditperceelwerd 12aregebruiktvoor grassenproefveld en
5 arevoorlupinen-enbonenproefvelden.Derestvanhetperceel
was ingebruikbijhet I.V.P.voor tetraploide roggeproefveld.
Voorvrucht;bieten.Bemestingherfst 1957s500kgslak-en400kg
patentkali/ha.Nweed gegeven doorhetI.V.P.;deverzorging
vond eveneens doorhetI.V.P.plaats.
Perceel l i Ditperceelwerd gebruiktvoorbietenproefveld (vergelingsziekte).
Voorvrucht;aardappelen.Bemesting;500kgsuper-,500kg'patent
kali-,3OOkgkas-en30000kgstalmest/ha.
Deproefveldbieten zijn,natebzijngewassen enbemonsterd,als
plakkenverkocht voor .ƒ.14,-perton;derandenbrachtenals
massaƒ. 50,-op.
Methetrooienwerd op 1oktoberbegonnen.Hadatdebietenv/aren
afgevoerd,ishetbietenblad regelmatig overhetlandverspreid en
daarna ondergeploegd. Herfstbemesting;500kgslak-en400kgpatent
kali/ha,
Engelsma (oud).
Perceel I;Ditperceel isingebruik geweest doordr.Toxopeus,ir.Wiersema
enir.Kloen. Opplm.5arewerdmassastambonen geteeld.
Voorvrucht;gras.Bemesting;500kgsuper-,400kgpatentkali-en
3OOkgkas/ha.
Perceel I: Ditperceel isgeheel ingebruik geweestvoorgrassen-enklaverproefvelden.Bemesting::500kgsuper-,400kgpatentkali- en400
kgkas/ha.
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Perceel I ; Gebruiktvoorgrassen-,koolzaad- enklaverproefvelden.
Voorvrucht:rogge engrassen.Bemestings500kg super-en400kg
kali/ha.Opdegrassenwerdnog 300kgkas-enophetkoolzaad
200kgkas/hagegeven.
Engelsma (nieuw).
Perceel IsHieropwerdmassazomergerst geteeld.Voorvrucht:gras.Bemesting:
500kgsuper-5 400kgpatentkali- en250kg.kas/ha.Nogallegeringvanhet gewas,waardoor eentelage opbrengst werdverkregen.
Perceel Es Ditperceelwas geheel ingebruik alsgrassen-enklaverproefveld.
Bemesting;500kgsuper-,400kgpatentkali- en400kgkas/ha.
Goedproefveld, alhoewelinhet grassenproefveld nogalveel onkruid
voorkwam.
Perceel EE;Eenheelnatperceeltje met ergveelkweek.Ditperceeltje behoefde
niet alsproefveld tedienenenheeft danookbre,akgelegen.Door
eengoedebewerking inde zomerwerdveelkweek opgeruimd.
Nude.
PercelenI Opbeidepercelenheefthetbietenproefveld gelegen.Voorvrucht?
en E ;
zomergraan.Bemestingherfst 1957s500kg slak-en500kgpatent
kali/ha.Kortvoorhetbietenleggenisnog400kgkas/hagegeven.
Op 1april 1958zijndebieten gelegd.Op2juniwerdnogeenoverbemestingvan 125kgchili/hatoegevoegd.
Goedproefveld.Op3oktoberwerd"begonnenmethetrooien. Op20
oktoberwarenallebietengerooid.Deproefveldbieten warenreeds
afgevoerd,demassamoestnogvolgen.
Nahetwassen enbemonsterenderbieten,werdendeplakkenverkocht
voorƒ. 14»-perton;opbrengst plm. 112ton.Aanmassawerdplm.
50tonàƒ. 17»-afgeleverd.Debietenkoppenwerden overhetland
verspreid en ondergeploegd.
Perceel EC:Zomergraanproefvelden (haver,gerst en zomertarwe).Vcorvrucht:
aardappelen.Bemestingherfst 1957' 500kg slak-en400kgpatent
kali/ha. GeenHgestrooid. Ietslegerendgewas.
Deproefvelden zijngemaaid metdemotormaaier en zelfbinder.De
massawerdmet dehand gezicht endirectgedorst.Dekorrelwas
nietdroog.De opbrenst (zomergerst)werdverkochtvoorƒ.24,fokg', het strobrachtƒ.50,-pertonop.
Perceel IV:Blauwmaanzaadproefveldenkoolzaadproefveld.
Voorvrucht:vlas -bonen -wikken.Bemestingherfst 1957; 500kg
slak-en400kgpatentkali/ha* Nvoorhet zaaiengegeven400kg
kas/ha,°Nbemestingkoolzaad 200kgA.S.F./ha.
8 en9aprilwerdhetblau
v/maanzaadgezaaid,inhetbeginvanseptemberishetgeoogst.Doorhevige regenbuien ishetgewasbeschadigd engaan legeren.Demassa isgeoogst doorhet plukkenvande
koppen;destengels zijnlater door eenhakselmachine gehakselden
overhetlandverspreid.Hetblauwmaanzaadwordt injanuari 1959
gedorst.
Perceel V:Proefveld wintergraan,hoofdzakelijktarwe eneenkleingedeelte
gerst.Voorvrucht:wikken,niet alsgroenbemesting. Bemesting
herfst 1957; 500kgslak-en4?0kgpatentkali/ha. Erisgeen
H gegeven. Goed proefveld,iets legering.Massaproefveld direct
gedorst.Korrelwasnietdroog.De opbrengstverkochtvoorƒ.24,c
/okg.
Perceel VE:Opditperceelhebbenverschillende proeven gelegen,ril.metvezelvlas,olievlas,aardappelen enbonen.
Voorvrucht:bieten.Bemestingherfst 1957 500kgslak-en400kg
patentkali/ha.Nbemesting opvlas 150kgkas/ha,opaardappelen
400kgkas/ha. 12m.vanditperceel isgebruikt voorwikken.
Hierop isinaugustus hetkoolzaadproefveld 1959aangelegd,hetwelkmet eenkleine machine isgezaaid. Goede regelmatige opkomst.
Deze strookvoorhetkoolzaadproefveld isverscheidene malenmet
cultivator enegbewerkt enisniet geploegd.
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PerceelM i Opditperceel zijnwikkenverbouwd.Voorvruchts"bieten.Bemesting
herfst 1957s500kgslak-en400kgpatentkali/ha.Nbemesting
150kgkas/ha.
Dewikken zijnop 1aprilmetdezaaimachine gezaaid. Goede stand.
Het gewas is opstamverkochtvoorƒ. 275>-• Daarnaishetperceelbewerkt met cultivator enegenisvóórdeinzaaivanhet
wintergraanniet geploegd.
Dewintergerst isgezaaid op4 oktober,detarwe op27en28oktober.
Alle percelenvandit complex zijninhetnajaarwederombemestmet 500kg
slak-en400kgpatentkali/ha.
Depercelen HE'enIVhebbenbovendien JOOOO kg/hastalmest gehad.Deze ismet
demestverspreider opgebracht.
Doorhetherhaaldelijkbewerkenvan degrondwas deze erglos.Bijnatweergaf
ditwel enigemoeilijkhedenmethetploegen,zodatgebruikmoestworden gemaakt
vande anti-slip,welke primahebbenvoldaan.
Het ploegenwas op6novemberbeëindigd.
Elst(u).
Perceel Is Opditperceellagendit jaardegraanproefvelden,plmd,20ha.
wintergerst enplm.0,80 ha,zomergraan.
Voorvrucht165arehaver,35 areaardappelen en 1.-hatabak.
Bemesting? 600kgpatentkali-en300kgkas/ha.
Goed proefveld.Welveellastvanwindhalm,hetwelkmoeilijkte
verwijderenwas.Hetverdient dan ook aanbeveling deze proefvelden
inhetvervolg tebespuiten.
Hetdorsenvan^deopbrengsten:geschiedde ophet land eninde
schuur.
Hahet afhalenvanhetgraanwerd op8augustus eenproefveld van
1hastoppelknollen ingezaaid.Bemestings400kg super-,400kg
patentkali- en300kgkas/ha.Enkele dagennadeinzaaiheeftdit
proefveldveelregengehad.Hierdoorsloegdegrond dichtterwijl
veelwater ophet landbleef staan.Hierdoorwerd enige schade aan
hetproefveld toegebracht.Degrond isnadeopkomstvanhet zaad
direct losgemaakt.De opbrengstderknollenviel echterlateriets
tegen.
0,50 haknollenwerdengeplukt op3?4© n 5november5 dezezijn
directverkochtvoorƒ. 155>-«
De anderehelft isniet direct geplukt.Hiervanwerdendagelijks
enigeknollen geoogst endit isdoorgegaan tot 13december.
Hetgedeeltevanditperceel,waar-geenknollenhebbengestaan,is
indeherfst geploegd eningezaaid metroggevoor groenbemesting.
Perceel I; Ditperceel is alleenenige..malenvoorgroenbemesting ingezaaid.
Voorvrucht;rogge.Indeherfstvan 1957opnieuwroggeingezaaid»
Voorjaarsbemestings500kgpatentkali- en200kgkas/ha.Op 1mei
isderogge ondergeploegd.Hetland isblijvenliggentot21mei.
Daarnazijnlupinen enSerradellaingezaaid .Overbemestings250kg
kalksalpeter/ha.
Ha eengoede opkomstvandelupinen enSerradellawerd laterdoor
ritnaaldenveel schade aangebracht.Hierdoorontstond eenteholle
stand,waardoorhet onkruid zichflinkkon ontwikkelen.Teneinde
geen zaadvorming teverkrijgenzijndelupinen op8 juliondergeploegd.Degroenemassawas dooi-detekorte groeiniethoog.Op
22juliis opnieuwingezaaid,numetbladkool.Overbemesting;250
kgkas/ha.Debladkool kwam direct goed op.Doorde snelle groei
hiervankreeghet onkruid geenkans ziohte ontwj&elen.Eenflinke
hoeveelheid groenemassais op23september ondergeploegd.
Daarnaisop6oktober opnieuwrogge ingezaaidvoorgrondbedekking
gedurende dewinter.
Hetis debedoeling,dat ieder jaar2ha.vandit complexgebruikt zalworden
voorgroenbemesting,dit tervervangingvanstalmest.
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Perceel H : Opditperceelheeft eenpraktijkgewas aardappelengestaan.
Voorvrucht:rogge engerst.Bemesting;800kgpatent kali- en385
kgkas/ha.
Gepoot zijn;;Libertas35/45 B,niet voorgekiemd. Tijdenshetpoten
washetkoudmethagel-ensneeuwbuien.Erzijngeulengetrokken,
waarindeaardappelen op8,9en10aprilzijngelegd;hiernazijn
degeulendichtgesleept«
De opkomstwas onregelmatig,laterwerdhet echternogeengoed
gewas.Eriseenmaal gespoten tegenPhytophthoraeneenmaal tegen
Coloradokever.
Op 16september zijndeaardappelenmachinaal gerooidmet eenvoorraadrooier endaarnageraapt envanhet landgereden.Indelaatste
weekvanseptemberwerdmethet sorterenbegonnen.
Verkocht zijn:plm49.000kg àƒ.0,08;
plm,5.600kgà •'-.0,09^
plm.7-400kgvoeraardappelen àƒ.0,02.
Daarnaishetland geploegd enwerdbeginoktoberhetwintergerstproefveld ingezaaid.
Perceel IV;Ditperceelisindriekleinere percelen,elkgroot ca.25are,onderverdeeld.
Perceela?
Ditwas eenbladrolproefveld aardappelen.Gepoot? 23april.
Voorvrucht:rogge.Bemesting;700kgkali-en350kgkas/ha.
Medio september ishet proefveld gerooid,derandeneenweeklater.
De opbrengstvandemassawerdverkochtvoorƒ.133»-»
Indeherfstheeft dr.Fei-werdaplm. 5a^eingebruik genomenvoor
roggeproefveld.
Percelenb en a
Hieropwaarogge ingezaaidvoorgroenbemesting. Overbemestingrogge;
25Okgkas/ha.
Op3meiisderogge ondergeploegd.
Op28juliwerd eenlupinenproefveld aangelegd enop31m e i ee n
knollenproefveld.Overbemesting opknollen:300kgkas/ha.
Goedeproefvelden.Op2oktoberwerdendelupinen geoogst,op30
oktoberdeknollen.
Hetgraan,opgetastinde schuur (afkomstigvanhet proefveldEistenvooreen
kleingedeeltevanhetproefveldNude)is op12septemberdooreenloondorser
gedorst5het stro isinbalengeperst.
Totaal opbrengst:5*273kgkorrel,verkochtvoorƒ125,-/ikg,enplm.5*000kg
stro,verkochtvoor f. 50,-perton.
KeijenbergenPanoramahoeve.
Opdezeperceeltjeswerd zomergerstverbouwd.HetperceelKeijenbergligtgeheel
omslotendoorbos.Erge legeringvanhet gewas5lageopbrengst.
HetperceelPanoramahoeveheeft eerstveelvogelschade gehad,waardoor een
holle standvanhetgewas.De opbrengst wasgoed.
Deproducten zijnalsveevoederverkochtvoorƒ. 26,-per 100kg,het strobracht
ƒ. 50,- pertonop.
In1958werden tenbehoeve vande proefvelden devolgende werktuigenaangeschaf'
EenWilmokunstmeststrooieri
EenFordsonMajorDiesel tractormethydraulischehefinrichting^
EenHuard Srtwee-scharige wentelploeg;
Eencultivator;
Eenstel anti-slipvoorFordsonMajor;
EenJF-zelfbinder5-voets;
Eenstalmestvers'jreider,merkTuipoV;
EenDAFlandbouwwagen,3-jg-ton5
Twee stelkromtandeggen5
Eensleepblok.
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Hetwerk isverricht door22arbeiders.
Hiervan zijner 12ondergebracht bijverschillende onderzoekerss ni.s
3manbijdr.Toxopeus
1 " " ir.'fierserna
2 " " dr.Wit enir.vanDijk
5 " " ir.Cleyenir.Eloen
1 " " dr.Dantuma

afdelingaardappelen5
"
"
envlas5
"
grassen enklavers;
"
bieten^
"
granen.

Deze arbeiders hebbenhet afgelopen jaarnagenoeg constantbijdeze afdelingen
gewerkt.
De overigenhebben opalleproefveldengewerkt.
Ookderogge-enmaisproefveldenvanhet I.V.P„ opdeDorskampzijndoorhen
verzorgd.
Ieder jaarwordt eenpartijstalmest gekocht,evenzoin1958«
Bovendien werd 100tonschuimaardegekocht enopgeslagen.Ditproduct zal
in 1959openkeleItude-proefveldenworden aangewend.
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