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Openingsrede

door
N. Veldhuyzen van Zanten
(Voorzitter van het Bestuur van het Instituut voorde
Veredeling van Tuinbouwgewassen)

Dames en Heren,
Al weer is een jaar verstreken en wij hebben thans weer het genoegen om
gezamenlijk de Algemene Veredelingsdagen 1949 van het Instituut voor de
Veredeling van Tuinbouwgewassen te houden.
Ons programma is zo rijk gevuld, dat we, naar het mij voorkomt, zeer
drukke dagen zullen hebben.
De goede gewoonte van de begunstigers van het I.V.T. om jaarlijks met
de genodigden en verdere belangstellenden enkele dagen af te zonderen voor
nadere bespreking van selectie en veredelingsbelangen op tuinbouwgebied,
blijkt meer en meer in een behoefte te voorzien. Van de zijde van de practische
vakbeoefenaren zou de belangstelling ongetwijfeld nog veel groter kunnen
zijn, wanneer zij zich bewust werden hoeveel zij door hun afwezigheid moeten
missen. Het doet mij genoegen zovelen uit allerlei tuinbouwkringen hier aanwezig te zien en het is mij een eer U namens het Bestuur van het Instituut
voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen hartelijk welkom te heten.
Bijzondere woorden van welkom wil ik richten tot de Inspecteur van het
Tuinbouwkundig Onderzoek, Ir de Bakker, tot Ir Honig, Inspecteur van het
Tuinbouwkundig Onderwijs, tot Prof. Wellensiek, Directeur van het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt en Prof. Dorst, Directeur van het Instituut voor de Veredeling van Landbouwgewassen. En een bijzonder woord
van welkom ook aan Ir Dermine, een buitenlandse gast uit België, van het
Rijksproefstation voor de Veredeling van Fruitgewassen te Gembloux; wij
stellen het op hoge prijs, dat ook vanuit België belangstelling getoond wordt
voor onze Veredelingsdagen en wij heten deze vertegenwoordiger uit ons
buurland hartelijk welkom.
Verder wil ik hier welkom heten de Voorzitter en de Secretaris van de
Raad voor het Kwekersrecht, Dr Beumée en Mr Bloemarts. Dan zien wij hier
ook weer een van onze oude bekenden, de Directeur van het Rijksproefstation
voor Zaadcontrôle, Dr Franck, die ik hier ook hartelijk welkom heet. Verder
wil ik nog welkom heten Dr Boonstra, Secretaris van het College van Curatoren van de Landbouw-Hogeschool, Dr Nijdam, die hier vertegenwoordigd
is namens het I.V.R.O., Drs Becker van het Laboratorium voor Erfelijkheidsleer en Dr Jacobi, Directeur van het Proefstation voor de Boomkwekerij te
Boskoop.
Behalve de genoemde heren zijn er nog velen, die ik zou willen noemen
en ik zou de lijst nog aanmerkelijk kunnen uitbreiden, doch ik wil dit thans
niet doen; ik wil dan ook in het algemeen hartelijk welkom heten de vertegenwoordigers van de diverse verenigingen en stichtingen met bepaalde
doeleinden; ik noem hier slechts de vertegenwoordigers van de N.F.O., van
de Bond van Boomkwekers, van het CLL.O., van de P.S.C., van diverse
keuringsdiensten, met en zonder verschillende alfabetische letteraanduidingen:
de N.A.K., de N.A.K.-B., de N.A.K.-G. en de N.A.K.-S. Verder de vertegenwoordigers van de Bedrijfschappen en in het bijzonder de Heren Rijkstuinbouwconsulenten, die uit verschillende delen van het land aanwezig zijn.
Ook de vak- en dagbladpers wil ik hier niet minder hartelijk welkom heten.
Ik ben er mij ten volle van bewust hoe een machtig wapen de pers is.

De gewoonte getrouw wil ik even in 't kort aanstippen de wederwaardigheden van het I.V.T. in de periode, die nu weer achter ons ligt.
W a t het bestuur betreft zag de heer M. Prins te Honselersdijk zich genoodzaakt wegens drukke werkzaamheden als bestuurslid te bedanken. In zijn
plaats werd de heer P. v. Straalen te Amersfoort benoemd. Herbenoemd werden de per 31 December 1948 aftredende bestuursleden, de heren J. J. Meddens en Ir C. Koopman. In de Contactcommissie voor Fruitgewassen bedankte als lid Ir H. J. M. Henkes; wij hopen, dat diens plaats eerlang zal
worden ingenomen door de nieuwe secretaris van de N . F . O .
Het bestuur vergaderde driemaal, teneinde de nodige aandacht te besteden
aan het werkprogramma 1949 en de vraagstukken, verband houdende met de
bouwplannen voor een proefboerderij te Eist en een hoofdgebouw op de proeftuin „De Goor" te Wageningen, nader te bespreken en vast te leggen. Alle
werkzaamheden ter voorbereiding van deze bouwplannen zijn in een vergevorderd stadium en wachten nu op de goedkeuring van de Rijksbegroting 1950.
Zodra deze er zal zijn kunnen wij verder werken en wij hopen dus in 1950
een belangrijk deel van deze plannen te kunnen verwerkelijken. Dit jaar kon
de proeftuin ,,De Goor" met 1.60.12 ha worden uitgebreid door aankoop van
een stuk grond ten Noorden aan onze tuin grenzend. Ook kwam op deze
proeftuin een warenhuis met 8 ingebouwde isolatiekamers gereed en werd
een kweekkas gebouwd. Een tuinmanswoning nadert zijn voltooiing.
Met medewerking van Ir G. de Bakker kon volume worden verkregen voor
de herbouw van de proefboerderij te Eist. Zodra alle formaliteiten zijn vervuld kan een aanvang met de bouw worden gemaakt, terwijl tevens getracht
wordt ons bij deze proefboerderij een ontvanggebouw met veldlaboratorium
te stichten.
W a t de werkzaamheden van het I.V.T. in dit jaar betreft kan ik mededelen, dat aan de vorig jaar begonnen practijkproeven volgens het Deense
systeem aanzienlijke uitbreiding werd gegeven. Verschillende commissies voor
practijkproeven werden ingesteld. De Commissie voor het gewas tomaat heeft
haar werkzaamheden in 1949 voortgezet, terwijl in 1949 voor het eerst door
aparte commissies in studie werden genomen de gewassen tuinboon, spitskool,
wortel, kroot, ui (in samenwerking met de Nederlandse Uienfederatie) en
boerenkool.
Zowel van de zijde van ambtelijke instanties als die van de practijk (zaadproducenten en tuinders) werd veel medewerking ondervonden.
Het blijkt, dat deze practijkproeven-commissies, welke geheel naar de gewassen zijn gespecialiseerd, meer effectief zijn dan een algemene commissie,
zodat de algemene Contactcommissie Groentegewassen van haar taak zou
kunnen worden ontheven.
Aan de Raad voor het Kwekersrecht werden verzonden:
van rozen
14 rapporten
van fruitgewassen
. . .
8 rapporten
van laanbomen
. . . .
2 rapporten
van groentegewassen
. . 1 rapport
Totaal
. . . . 25 rapporten
Een 22-tal excursies werden dit jaar rondgeleid.
De cursus rassenkennis groenten voor assistenten van de tuinbouwvoorlichtingsdienst werd voortgezet. Behandeld werden talrijke groentegewassen.
Ook werd een soortgelijke cursus begonnen voor de fruitgewassen framboos
en aardbei.
De volgende publicaties werden in druk uitgegeven:

Ie. Derde Beschrijvende Rassenlijst voor Groentegewassen.
2e. Mededeling no. 10: Krotenstudies, door Dr O. Banga.
III. Vernalisatie en devernalisatie van bieten.
IV. Verschillen in schiet-neiging bij verschillende
rassen en selecties van platte of ronde kroten.
3e. Mededeling no. 11: Algemene Veredelingsdagen 1948. Verslag van
voordrachten en discussies.
4e. Mededeling no. 12: Het kweken van nieuwe vruchtboom-onderstammen
in Engeland, door Dr O. Banga.
5e. Mededeling no. 13: Teelt en veredeling van aardbeien in België, door Dr
O. Banga en Mej. Ir H. G. Kronenberg.
6e. Mededeling no. 14: Krotenstudies, door Dr O. Banga.
V. De inwendige vleeskleur van kroten. Haar beoordeling bij rassenvergelijking en selectiewerk.
7e. De aardbei. Onder redactie van Mej. Ir H. G. Kronenberg, door haar en
vier andere personen geschreven. (Uitgever: Tjeenk Willink, Zwolle).
Verder werden door medewerkers van het I.V.T. tal van artikelen in de
vakbladen geschreven.
Personeel: 9 Juni overleed de Heer J. Davidse. Met deze markante figuur
verloor het I.V.T. één van haar beste medewerkers. Woorden van grote waardering werden aan zijn nagedachtenis gewijd en ook van deze plaats wil ik
nogmaals wijzen op de grote betekenis van deze stoere werker, die door zijn
veelzijdige practische kennis en zijn helder inzicht een stuwende kracht is geweest, waardoor het I.V.T. tot ontwikkeling is gekomen. Wij kunnen zijn
nagedachtenis niet beter eren dan door voort te bouwen op de grondslagen,
door hem gelegd.
Met voldoening mag ik gewagen van de goede geest, die er op het I.V.T.
heerst en de ijver en toewijding, waarmee alle medewerkers hun taak vervullen.
Het programma voorziet voor de eerste dag in een zestal korte onderwerpen, waarvoor zeker belangstelling zal bestaan, onderbroken door gezamenlijke
maaltijden en een bezoek aan de proeftuin ,,De Goor".
De volgende dag
worden 's morgens de •••••MMBBM^MHHBSBMMBBMMBMMBBBIMf'S
fruitspecialisten in het
geweer geroepen, terwijl 's middags weer
proeftuinen kunnen
worden bezocht.
Zo is er dus een rijke variatie. Ik eindig
met de wens, dat wij
allen een paar leerzame
dagen zullen hebben en
de Algemene Veredelingsdagen 1949 tot
verdere bloei van de
Nederlandse Tuinbouw mogen bijdragen.

Kijkje in de zaal

Summary
Opening speech by the President, Mr N. Veldhuyzen van Zanten.
The president, Mr. N. Veldhuyzen van Zanten, opens the Horticultural
Plant-Breeding Days 1949 at Wageningen and Arnhem and welcomes all
present.
A survey is given of the activities of the past year. Special attention is
given to the building program for the next year. He expresses his satisfaction
for the growing cooperation between the scientifical workers of the Institute
of Horticultural Plant Breeding and the practical Breeders.

Selectie en groeikracht bij kruisbestuivers
door

D r O. Banga
(Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen, Wageningcn)

Na i n t e e l t m o e t steeds k u n s t m a t i g herstel v a n de groeikracht v o l g e n
Zoals de heer Vis eens in Zaadbelangen heeft geschreven, kan Nederland heel wel een deel van de in de wereld benodigde zaden leveren, maar
we moeten niet denken, dat de wereld op ons zit te wachten. Hij doelde
hierbij speciaal op bloemzaden. Maar voor groentezaden is het precies zo.
W e weten nu zo langzamerhand wel, dat er meer streken in de wereld zijn,
waar gebleken is, dat men er zaden kan telen en ook, dat men in sommige
van deze streken goed selectiewerk is gaan verrichten. Als Nederland zijn
aloude roem op dit gebied wil handhaven, moet het derhalve zijn inspanning
verhogen.
Dat dit inderdaad beseft wordt, is te merken aan de toenemende neiging
het selectiewerk te verscherpen. Het is daarom goed de consequenties van
deze verscherpte selectie eens nader te bekijken.
In het algemeen betekent verscherpte selectie, dat men zijn selecties sterker inteelt om de goede eigenschappen meer homogeen op de voorgrond te
krijgen. Daardoor gaan deze selecties aan inteeltverzwakking lijden. De groeikracht van de planten neemt af en zij geven veelal minder zaad. Ook worden
zij vaak zwakker tegen ziekten of ongunstige omstandigheden. Dit verschijnsel is op vele selectiebedrijven in ons land al lang bekend, b.v. bij kool, bij
wortels en bij kroten. Men zegt dan: mijn selectie wordt te fijn, ik moet
opnieuw beginnen. Vaak gooit men de te fijn geworden selectie dan aan de
kant of men mengt er grover materiaal in en men begint inderdaad opnieuw.
En voor de toekomst zorgt men dan, dat men de selectie niet te ver doorzet.
Maar daarmee blijft men dan halverwege zijn doel hangen, hetgeen, gezien
de huidige tendens tot een verscherping van de selectie, onbevredigend is.
Er is echter wel een remedie voor deze moeilijkheden. Deze ligt in de
onthulling van het geheim, dat bij kruisbestuivers inteelt slechts de helft van
het veredelingswerk is. De andere helft bestaat in het samenvoegen en het
onderling laten bestuiven van twee of meer ingeteelde stammen, om de groeikracht, de heterosis of hybrid-vigor te herstellen. Voor alle gewassen, die
gevoelig zijn voor inteeltverzwakking, horen deze twee dingen onherroepelijk bij elkaar. Voor deze gewassen moet het veredelingsschema na inteelt
dus steeds herstel van groeikracht door kruising van ingeteelde stammen
bevatten.
Het is nu maar de vraag hoe.
Om deze vraag nader onder ogen te kunnen zien, zal ik de verschillende
hoofdtypen van de selectiemethoden voor kruisbestuivers de revue laten passeren.
H o o f d t y p e n v a n de s e l e c t i e m e t h o d e n v o o r k r u i s b e s t u i v e r s
1. Massaselectie. Het uitzoeken van een aantal goede planten, de gezamenlijke vermeerdering van deze planten, als massa, en het doorgaan op deze
massa.
2. Familieselectie. Een familie is de nakomelingschap van één plant, na
kruisbevruchting. Wil men familieselectie toepassen, dan zoekt men in zijn

veld goede planten uit en wint van ieder van deze planten het zaad afzonderlijk. Ieder partijtje zaad geeft dan een familie. Men zoekt de beste families
uit en gaat daar op door.
3. Lijnselectie. Een lijn is de nakomelingschap van één plant, na zelfbevruchting. Bij lijnselectie moet men eerst speciale maatregelen treffen, dat kruisbestuiving wordt uitgesloten en dat zelfbevruchting plaats vindt. Slaagt
men er in van verschillende goede planten d.m.v. zelfbestuiving een nakomelingschap te verkrijgen, dan kan men, door op de beste van deze nakomelingschappen door te gaan, lijnselectie toepassen. Bij sommige kruisbestuivers
is zelfbestuiving van nature mogelijk, bij andere wordt zij verhinderd door
zelf-incompatibiliteit. In verschillende gevallen kan men deze echter door bepaalde kunstgrepen omzeilen.
4. Ouderselectie. Zoals U weet, kunnen we bij massaselectie geen scheiding
teweeg brengen tussen een plant, die een bepaalde dominante eigenschap in
homozygote vorm bezit en derhalve in zijn nakomelingschap constant blijft,
en een andere plant, die dezelfde eigenschap in heterozygote vorm bezit en
derhalve in zijn nakomelingschap splitst. En ook kunnen wij die planten, welke
alleen door toevallige gunstige omstandigheden er goed uitzien, niet afscheiden
van de qua aanleg goede planten. Bij massaselectie houden we daardoor vele
generaties lang allerlei ongewenste onzuiverheden in onze selecties. Om deze
scheidingen wel teweeg te brengen, moeten we overgaan tot methoden, waarbij de uitgezochte planten worden beoordeeld aan hun nakomelingschap.
Bij familie- en lijnselectie beginnen we wel, net als bij massaselectie, met
het uitzoeken van een aantal mooie planten. Maar we verschuiven toch de
uiteindelijke beoordeling naar de nakomelingschappen van deze in eerste instantie uitgezochte planten. W e zoeken de beste van deze nakomelingschappen (families of lijnen) uit en gaan daarop door.
Bij ouderselectie doen we aanvankelijk precies als bij familieselectie. W e
zoeken mooie planten uit, winnen er nakomelingschappen van en beoordelen,
welke van deze nakomelingschappen de beste zijn. Nu gaan we echter niet
op deze nakomelingschappen door, maar keren terug tot die ouderplanten,
van welke de goede nakomelingschappen afkomstig zijn. Dit kan alleen, wanneer we in staat zijn deze ouderplanten gedurende het testen van hun nakomelingschappen in leven te houden. Hebben we niet met overblijvende,
maar met één- of tweejarige planten te doen, dan is het de vegetatieve vermenigvuldiging van de ouderplanten, die ons uit de brand kan helpen. In
dit verband herinner ik aan de voordrachten van Prof. Wellensiek en Ir Sneep
op onze Veredelingsdagen in 1947.
Bij ouderselectie selecteren we dus de ouders, op grond van de beoordeling
van hun nakomelingschap, en we gaan op deze ouderplanten door. Dit stempelt hem tot een afzonderlijke selectiemethode, die gebruikt kan worden als
lijnselectie niet mogelijk is, of nogal wat moeilijkheden meebrengt. Lijnselectie heeft het voordeel, dat men meteen op de goed gebleken lijnen kan doorgaan. Zodra men echter twee of meer planten met elkaar moet kruisen om
iets van hun genetische aanleg te weten te komen, kan de nakomelingschap
van de goede planten verontreinigd zijn en is het een groot voordeel op de
oorspronkelijke ouderplanten terug te gaan.
Over de verschillende zo juist genoemde selectiemethoden is in allerlei
opzichten nog een heleboel te zeggen, maar ik moet terugkeren tot mijn
speciale onderwerp, dus tot de vraag hoe het bij de toepassing van deze
methoden staat met de scherpte van de selectie en de groeikracht.

Massasclectic
Tot op de huidige dag is de massaselectie, overal in de wereld, voor kruisbestuivende groentegewassen de meest toegepaste methode. De nadelen heb
ik al naar voren gebracht. Dat desalniettemin de massaselectie zo'n taai leven
heeft en zo algemeen wordt toegepast, moet dus wel zijn bijzondere redenen
hebben. Deze kunnen wellicht als volgt worden geformuleerd:
a. Massaselectie past gemakkelijk in het schema van een gewone zaadvermeerdering en vraagt daardoor weinig extra kapitaal en arbeid. Zij wordt
derhalve graag gebruikt in alle gevallen, waar geringe onkosten van meer
belang zijn dan snelle resultaten. Dit is b.v. het geval bij veredelingswerk in
kapitaal-arme bedrijven, of ook als men een bestaande selectie alleen maar
in stand wil houden.
b. Massaselectie werkt tamelijk goed ten opzichte van eigenschappen, die
weinig door de omstandigheden worden beïnvloed of ten opzichte van die,
welke door bepaalde handelingen gemakkelijk in een voor selectie gunstige
extreme toestand kunnen worden gebracht. Daardoor immers wordt de keuze
van planten, die alleen maar door toevallig gunstige omstandigheden erg mooi
schijnen, maar in werkelijkheid slecht zijn, uitgesloten.
Eigenschappen, die door de omstandigheden weinig worden beïnvloed,
komen bij de groentegewassen niet zo veelvuldig voor. Maar wel kan men
bepaalde gevoelig reagerende eigenschappen door de keuze van de groeiomstandigheden vaak in een voor selectie gunstige extreme toestand brengen. Als voorbeeld kan ik de inwendige vleeskleur van kroten nemen. Bij
langzame groei in de herfst ziet deze kleur er in de meeste knollen wel goed
uit. Maar bekijkt men de knollen tijdens een periode van snelle groei, hetgeen
veelal in Augustus het geval is, dan zijn alleen de knollen met zeer veel
kleurstof nog donker. Die met minder kleurstof zijn nu licht. Massaselectie
van de in Augustus bekeken knollen zal derhalve meer resultaat geven dan
massaselectie van knollen, die in November zijn geoogst.
c. Bij massaselectie is het gevaar, dat men waardevolle eigenschappen, die
men moeilijk herkent, bij het selectiewerk zal verspelen, minder groot dan
bij stamselectie. De verandering van het materiaal gaat bij de massaselectie
nu eenmaal meer geleidelijk. Daardoor heeft men nu meer gelegenheid eventueel verlies van goede eigenschappen te bemerken, voordat het te laat is.
d. Men heeft minder snel last van inteeltverzwakking dan bij stamselectie.
Dit voordeel is echter maar zeer betrekkelijk. W a n t als men de massaselectie
serieus doorzet, komt de inteeltverzwakking op den duur net zo goed te
voorschijn als bij toepassing van sneller werkende methoden. Hiervan zouden
bij de Nederlandse selecties, die door massaselectie gewonnen zijn, talrijke
voorbeelden zijn aan te wijzen.
De bij de massaselectie gebruikelijke weg om inteeltverzwakking te vermijden is, dat men de selectie wat slapjes toepast en dus halverwege het
doel blijft steken. Bij massaselectie gaat het behoud van de groeikracht dus
ten koste van de scherpte van de selectie. Maar dit is niet in overeenstemming met de huidige tendens het veredelingswerk op een hoger peil te brengen,
W e gaan nu over tot een volgende trap in het selectiewerk, n.1. tot de
eenvoudigste vorm van familieselectie.
Familieselectie m e t vrije b e s t u i v i n g
Deze selectie gaat aldus in zijn werk, dat men b.v. 50 planten uitzoekt
en deze vrij naast elkaar laat bloeien. Men oogst echter wel het zaad van
iedere plant afzonderlijk. Deze afzonderlijke partijtjes zaad worden vervol-

gens in rijtjes naast elkaar uitgezaaid, ter beoordeling. Die rijtjes, welke homogeen goed zijn, worden aangehouden; de overige worden weggedaan. Aldus krijgt men een aantal families, waar men verder op doorgaat.
Uit de beste van deze families zoekt men b.v. weer de 50 beste planten
uit, laat deze weer gezamenlijk bloeien, houdt weer het zaad van iedere plant
afzonderlijk, enz. En ondertussen gebruikt men de overgebleven planten van
de uitgezochte families voor de productie van handelszaad. Het zaadperceei
van de 50 eliteplanten en dat van de grote partij voor de productie van handelszaad moeten liefst een behoorlijk eind van elkaar af liggen, opdat de
eliteplanten niet door de grote partij worden bestoven. Dit is niet altijd gemakkelijk en levert ook niet altijd de gewenste resultaten op. Daarom is een
mooie oplossing, als men b.v. in een kap van een warenhuis of in een afzonderlijke kas een aantal glazen hokken afscheidt, die speciaal worden bestemd voor de zaadwinning van zulke groepen van eliteplanten. Men heeft
dan het voordeel, dat deze planten vroeger bloeien dan de planten, die buiten
staan, zodat verbastering met stuifmeel van zulke elders in de volle grond
staande planten uitgesloten is, ook al staan zij betrekkelijk dichtbij. Dit is
vooral van belang voor windbestuivers, zoals bieten en spinazie, omdat het
stuifmeel van deze planten zeer licht is en over grote afstanden kan worden
vervoerd. Door de openingen van de luchtingsramen van gaas te voorzien,
worden ongewenste insecten buiten de hokken gehouden. En om de onderlinge bestuiving van de planten in de hokken te waarborgen, worden hierin
kleine bijenvolkjes geplaatst. Ir Sneep zal U hier nog meer van vertellen en
op de tuin zult U deze hokken kunnen zien. Daarom zal ik er nu verder niet
op ingaan.
De nu aangeduide methode van familieselectie is nog vrij eenvoudig. Men
wint wel verschillende families, maar men houdt ze bij elkaar en werkt uiteindelijk toch feitelijk maar met één selectie. Deze teelt men scherper in dan
bij massaselectie. Doordat men zijn selectie steeds samenstelt uit planten uit
verschillende families, heeft men een kans, dat men de inteeltverzwakking een
tijdje tegenhoudt. Maar men blijft principieel toch in hetzelfde materiaal en
komt vroeger of later onherroepelijk voor inteeltverzwakking te staan. Deze
methode geeft wel de mogelijkheid tot een iets scherpere selectie. Maar ten
opzichte van de kwestie van de groeikracht biedt zij in vergelijking met de
massaselectie geen nieuwe perspectieven. Daarvoor is nodig, dat men verschillende families afzonderlijk inteelt en door proefkruisingen uitmaakt, welke combinaties van deze families onderling de beste groeikracht geven.
Dat het ten opzichte voor de te verkrijgen groeikracht niet onverschillig
is, welke families men combineert blijkt uit het volgende.

Proefkruisingen voor het uitzoeken van de beste combinaties van
ingeteelde families
Bij mais heeft men de meeste ervaring op het gebied van heterosis-kwesties.
Daarom ontleen ik aan Wiggans enkele cijfers over de verschillen in opbrengst van verschillende combinaties van ingeteelde families in een aantal
jaren. Wanneer van ieder van twee ingeteelde families wat zaad wordt genomen, deze twee partijtjes zaad goed worden gemengd en het mengsel wordt
uitgezaaid, kan men aannemen, dat de twee families elkaar bestuiven en dat
men een F , van de twee families krijgt. Als het aldus verkregen zaad wordt
uitgezaaid, kan men vervolgens nagaan, wat de opbrengst is van de hieruit
opgroeiende planten; dit is dan dus de opbrengst van de gemaakte F ^ Zo
kan men een hele serie van F / s maken om de beste combinaties uit te vinden.
Deze beste combinaties kan men dan in het groot herhalen. Wiggans geeft de
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volgende variatie in opbrengst voor verschillende combinaties van ingeteelde
maisfamilies.
Daarbij is steeds de beste ouder in een combinatie op 100 % gesteld.
Jaar
Beste ouder
Variatie in opbrengst
van Fj's in %

1924
1925
1926
1927

100%
„
„
„

33—160
70—169
58—227
30—133

1928
„
37—201
Hieruit volgt, dat het niet onverschillig is, welke families men combineert.
Dit maakt het noodzakelijk een element aan de selectie toe te voegen,
zodat we krijgen:
a. Het uitzoeken van de beste families en het afzonderlijk voortkweken
van deze.
b. Het uitzoeken van de beste combinaties van deze families d.m.v. proefkruisingen.
Familieselectie m e t b e p e r k i n g van de b e s t u i v i n g s m o g e l i j k h e d e n
Als men eenmaal is begonnen met de methode van de familieselectie met
vrije bestuiving, is het niet zo moeilijk iets meer in de richting te gaan var.
de familieselectie met beperking van de bestuivingsmogelijkheden. Dit kan
b.v. door de nieuw uitgezochte families niet zonder meer naast elkaar te
laten bloeien, maar ze in een gemeenschappelijke bestuiver te plaatsen. Men
zet dan b.v. eerst een rij van de gemeenschappelijke bestuiver uit, dan de
eerste familie, dan 2 rijen van de gemeenschappelijke bestuiver, dan de tweede
familie, vervolgens weer twee rijen van de gemeenschappelijke bestuiver, enz.
Daar gebleken is, dat de buurplanten elkaar veel sterker bestuiven dan de
verder van elkaar staande planten in eenzelfde veld, worden alle families
op deze wijze overwegend door zichzelf en door de gemeenschappelijke bestuiver bestoven.
Daardoor heeft het zin de verschillende families nu ook verder uit elkaar
te houden. Heeft men een serie hokken, zoals ik zoeven noemde, dan kan
men iedere familie in een afzonderlijk hok verder vermeerderen. Heeft men
deze niet, dan moet men het in het open veld doen en houdt men ze zo goed
mogelijk gescheiden door tussen nauw verwante families b.v. 200 m afstand
aan te houden en tussen minder verwante families 500 m.
Past men deze methode voor de eerste keer toe, dan moet men als gemeenschappelijke bestuiver misschien zijn gewone selectie gebruiken. Maar als
men er eenmaal mee bezig is en men heeft een aantal families naast elkaar
lopen, dan kan men hiervoor b.v. zijn beste familie nemen.
Is men eenmaal zover, dat men verschillende families naast elkaar heeft,
dan behoeft men niet meer zo passief te staan tegenover het gevaar van de
inteeltverzwakking. Zoals gezegd, kan men nu met voordeel proefkruisingen
uitvoeren om de beste combinaties van de ingeteelde families vast te stellen.
Deze proefkruisingen kan men nu weer heel mooi in de glazen hokken uitvoeren, door telkens kleine hoeveelheden zaad, of kleine aantallen planten
van twee families gemengd in deze hokken te zaaien, respectievelijk te planten, liefst niet direct in de bodem van de hokken, maar in potten.
Men kan de familieselectie nu nog scherper maken door de bestuivingsmogelijkheden nog verder te verkleinen en als scherpste vorm van familieselectie de paarsgewijze kruising gaan invoeren voor het winnen van zijn
families.
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Ook kan men proberen tot lijnselectie over te gaan. Is zelfbevruchting goed
mogelijk of goed mogelijk te maken door bepaalde, niet al te ingewikkelde
maatregelen en verzwakken de planten hierdoor niet al te snel, dan is lijnselectie een mooie methode. Lijnselectie en ouderselectie zijn de twee scherpste selectiemethoden. Het hangt speciaal van de bloembiologische eigenschappen en van de geschiktheid voor vegetatieve vermenigvuldiging van een gewas af, welke methode men kiest.
Ouderselectie
Voorwaarde voor het vlot toepassen van ouderselectie is, dat men de
ouderplanten gemakkelijk een aantal jaren over kan houden. Daarvoor is bij
de 1- of 2-jarige gewassen nodig, dat men ze vegetatief kan vermenigvuldigen tot een kloon, zodat men één of meer van de verkregen planten kan gebruiken voor het winnen van zaad en één of meer andere planten van dezelfde
kloon voor het overhouden gedurende een aantal jaren. Ik wil op de speciale
techniek hiervan niet verder ingaan, omdat hierover op de Veredelingsdagen
van 1947 al uitvoerig is gesproken, maar me beperken tot de algemene gang
van de selectie.
Men begint natuurlijk weer op de gewone wijze in zijn veld b.v. 50 goede
planten uit te zoeken. Deze 50 planten moeten op een of ander moment (dat
hangt van het soort gewas af) ieder voor zich tot een kloon worden vermenigvuldigd. Een deel van iedere kloon wordt zodanig behandeld, dat men
ze enige jaren over kan houden. Een ander deel wordt gebruikt om er achter
te komen, wat de waarde van de ouder is. Daartoe moet men de verschillende
klonen onderling of met een andere familie kruisen om zodoende aan de
nakomelingschap te kunnen beoordelen, hoe de eigenschappen van de ouderplanten zijn.
W e komen hierbij voor dezelfde gezichtspunten te staan als bij de familieselectie. W e kunnen dus ook de volgende reeds genoemde wijzen van onderlinge bestuiving weer toepassen:
a) Gezamenlijk afbloeien van de 50 uitgekozen individuen (individuele
planten of klonen), als bij de familieselectie met vrije bestuiving. Dit is, wat
Prof. Wellensiek de massale proefkruising heeft genoemd.
b) Het uitzetten van de uitgekozen individuen in een bepaalde bestuiver.
c) Paarsgewijze kruisingen in bestuivingskasjes.
De onder a) genoemde methode van de massale proefkruising is de eenvoudigste en uit hoofde hiervan wel aantrekkelijk. Voorwaarde voor een
goed succes is echter, dat alle planten of, als men klonen gebruikt, tenminste
één plant van iedere kloon, door het stuifmeel van het gehele perceel worden
bestoven, of althans door stuifmeel van zoveel planten, dat er voldoende
Aa stuifmeel onder is. W a n t als een Aa plant alleen door AA stuifmeel zou
worden bestoven, dan splitst hij in zijn nakomelingschap niet zichtbaar op.
Aan deze voorwaarde, dat iedere plant door een wolk stuifmeel, afkomstig van alle planten van het perceel, wordt bestoven, wordt in de natuur
vermoedelijk echter niet voldaan, omdat een plant door zijn directe buurplanten veel sterker wordt bestoven dan door verder afstaande planten. De
uitkomsten van het onderzoek van Jenzen & B0gh in Denemarken wijzen hier
op voor windbestuivers. En Ir Sneep heeft waarnemingen gedaan bij insectenbestuivers, waarvan de resultaten in dezelfde richting gaan.
Nu is het natuurlijk wel zo, dat de massale proefkruising meer kans op
een goed resultaat heeft bij het gebruik van klonen dan bij dat van individuele
planten. W a n t als een kloon uit vrij veel planten bestaat, zou het al een
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wonder zijn, als niet één van deze planten in hoofdzaak door Aa stuifmeel
zou worden bestoven.
Maar m.i. kan men hetzelfde eenvoudiger en met meer kans op succes
bereiken, als men aansluit bij de tweede door mij genoemde vorm van familieselectie, waarbij een algemene bestuiver wordt gelegd.
Daarbij moet echter nog wel het volgende worden opgemerkt.
Bij het gebruik van deze methode voor de familieselectie kiest men als
algemene bestuiver bij voorkeur een zeer goede familie uit, omdat men immers op de nakomelingschappen, die uit deze bestuivingen voortkomen, doorgaat. Daarvoor is het nu eenmaal familieselectie.
Bij de ouderselectie keert men tot de ouders zelf terug, om er op door te
gaan. Daarom kiest men als algemene bestuiver een ras of familie, die na
kruising met de ouderplanten de beste aanwijzingen geeft t.o.v. de genetische
samenstelling van deze ouderplanten. Ingeval het er om gaat, AA-planten
van Aa-planten te scheiden, kiest men als algemene bestuiver een aa-ras.
AA x aa
> Aa
Aa x aa
•>- Aa + aa
Indien er in de nakomelingschap van een te beproeven ouderplant geen
splitsing optreedt, is de ouderplant homozygoot voor A. Treedt er wel splitsing op, dan is de ouderplant heterozygoot voor A en moet hij worden uitgeschakeld.
Men kan deze methode toepassen met individuele planten, door deze regelmatig verspreid in een aa-ras te planten, of met klonen, door deze rij-gewij^
met twee rijen van de bestuiver af te wisselen.
Aldus kan men ouderselectie toepassen in het open veld. Men hoeft dan
alleen maar te zorgen, dat dit complex van algemene bestuiver en individuele
planten of klonen in zijn geheel door afstand is geïsoleerd van andere bloeiende percelen van hetzelfde gewas.
Helaas is deze methode maar beperkt bruikbaar, n.1. alleen in die gevallen, waarin men weet, dat men met een monofacterieel overervende dominante eigenschap te maken heeft. In alle gevallen, waarin men de wijze van
overerving niet weet of vermoed, kan men geen aa-ras als algemene bestuiver
inleggen.
Derhalve kan men, als men een algemeen bruikbare en meer zekere
methode wil toepassen, beter zijn toevlucht nemen tot de paarsgewijze kruisingen in kruisingskasjes, zoals U vanmiddag op de tuin zult zien. Deze
methode vereist wat meer kapitaalinvestering, omdat de kasjes moeten worden gebouwd. De arbeid van de paarsgewijze kruisingen is echter niet zo
groot, sinds ontdekt is, dat zieke hommelkoninginnen dit voor ons kunnen
doen. Daarover zullen Dr Minderhoud en Ir Sneep U straks meer vertellen.
Bij deze paarsgewijze kruisingen kunnen we, ingeval we met een monofacterieel overervende dominante factor te maken hebben, een aantal uitgezochte ouderplanten kruisen tegen een aa-ras. Of als we niets weten van de
erfelijkheid van de eigenschappen, waarop we selecteren, kunnen we de uitgezochte ouderplanten in alle onderlinge combinaties kruisen. Die planten,
die in verschillende van deze proefkruisingen een goede nakomelingschap geven, zijn dan de planten, waarop we kunnen doorgaan.
Als we eenmaal een aantal goede ouderplanten hebben gevonden, is het
niet zo moeilijk hiermee iets nuttigs uit te voeren voor het produceren van
een goed ras. Zij kunnen worden benut voor de verdere opbouw van families
d.m.v. kruising met planten met andere goede eigenschappen. Ook kan men
door verdere proefkruisingen uitzoeken, welke combinaties het beste resultaat
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geven en dan deze tussen klonen van deze ouders herhalen. Men kan ze
ook gewoon onderling kruisen en in de nakomelingschap familieselectie bedrijven, in de hoop, hierdoor iets nog beters te vinden.
H e t c o m p o n e r e n v a n heterosis-rassen
Om een heterosis-ras te kunnen samenstellen, moet men, zoals we hebben
gezien, in ieder geval aan twee voorwaarden voldoen:
a) Men moet een aantal ingeteelde families of lijnen winnen. Eventueel
klonen van ingeteelde individuele planten.
b) Men moet door proefkruisingen uitmaken, wat de beste combinaties
zijn en de families, lijnen of klonen, die deze beste combinaties geven,
aanhouden, teneinde de kruising tussen deze te kunnen herhalen voor
de zaadproductie.
Hierbij doen zich nog twee moeilijkheden voor.
De eerste is deze, dat ingeteelde planten weinig zaad voortbrengen. Pas
het kruisingsproduct van ingeteelde planten is weer krachtig. Maar op een
zwak groeiende moederplant kan nooit veel zaad groeien, ook al gaat de
zaadzetting op zichzelf, tengevolge van de kruising, met planten van een
andere familie best.
Men lost deze moeilijkheid bij verschillende landbouwgewassen aldus op,
dat men de z.g. double cross toepast. Men maakt dan een F x van twee ingeteelde families en een andere Fj van twee andere ingeteelde families. De
zaden van deze twee F / s worden dan nog eens goed gemengd en als zaaizaad ter vermeerdering aan een boer uitgegeven. De twee FT's kruisen dan
onder elkaar en geven de double cross, d.i. dan het zaad, dat als handelszaad de wereld ingaat.
Men kan deze double cross natuurlijk nog in allerlei variaties uitvoeren.
Maar het is voldoende, het principe aan te duiden.
De tweede moeilijkheid is, dat bij het maken van F / s op de eenvoudigste
manier, n.1. door het mengen van zaadpartijen, men nooit kan voorkomen,
dat naast kruising van planten uit twee verschillende families ook kruising
tussen verschillende planten uit één familie plaats vindt. En deze laatste
kruising geeft geen heterosis-effect. Het gevolg is dan, dat we een mengsel
van krachtige en zwakke planten in de Fx aantreffen.
Gaan we nu verder over tot het maken van een double cross van twee
Fj's, dan houden we alleen de krachtige planten als zaaddragers aan, dan
weten we zeker, dat we werkelijk met kruisingsproducten tussen families
werken. Mengen we daarna de zaden van de twee F / s , dan zal de double
cross vervolgens niet zulke enorme verschillen in groeikracht tussen de individuele planten te zien geven.
Bij groentegewassen wordt verlangd, dat alle planten uit een zaaisel enigszins een homogeen beeld zullen geven. Om deze eenvoudige methode van
zaadmenging bij groentegewassen te kunnen toepassen, zullen we derhalve
moeten onderzoeken, in hoeverre we voldoende heterosis-groeikracht in het
gewas zullen kunnen krijgen, als we de in het oog vallende eigenschappen zoveel mogelijk in alle te combineren families gelijk en homozygoot maken en de
heterozygotie beperken tot niet opvallende eigenschappen. Dit zullen we moeten onderzoeken.
Als dit niet mogelijk is, zullen we aangewezen zijn op het gebruik van
dingen als mannelijke steriliteit, zoals men in Amerika bij uien toepast, tweehuizigheid, kloonvorming van zelfincompatibele planten e.d., hetgeen dan
weer een complicatie te meer is.
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Samenvatting
1. Bij kruisbestuivers is inteelt slechts de helft van het veredelingswerk. De
andere helft bestaat in het herstel van de groeikracht (heterosis, hybridvigor) door combinatie van ingeteelde stammen.
2. Bij toepassing van massaselectie is na verloop van tijd vrij scherpe inteeltverzwakking mogelijk. Deze is alleen te vermijden door de selectie niet
te ver door te voeren, dus alleen ten koste van het veredelingswerk.
3. Bij toepassing van familie-, lijn-, of ouderselectie kan scherp worden geselecteerd. Opgetreden inteeltverzwakking kan worden opgeheven, als men
door middel van proefkruisingen tussen ingeteelde stammen nagaat welke
combinaties in dit opzicht het gunstigst zijn, en vervolgens deze gunstigste
combinatie op grote schaal herhaalt voor de productie van zaad.
4. Bij familie- en lijnselectie werkt men door op de nakomelingschappen van
individuele planten, resp. na kruis- of zelfbestuiving van deze. Bij ouderselectie beoordeelt men individuele planten eveneens aan hun nakomelingschap, maar men keert terug tot de ouderplant om op deze door te
werken. Deze moet derhalve tijdens de beproeving van de nakomelingschap in stand kunnen worden gehouden. Hulpmiddelen hiervoor zijn
vegetatieve vermenigvuldiging en devernalisatie.
5. Enige mogelijkheden van familie-, lijn- en ouderselectie worden nader
aangegeven. Evenzo enige mogelijkheden voor het componeren van heterosis-rassen.

Tijdens de excursie op ,,De Goor" te Wageningen. Tentoonstelling van de documentatie
van raskenmerken.
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Discussie
Prof. Weüensiek: Ik zou graag een opmerking willen maken over de paarsgewijze kruising, waar de laatste tijd veel aandacht aan wordt besteed. De
grootste moeilijkheid is hier, wat men met het materiaal doen moet na de
eerste kruising. Als men dan binnen dezelfde familie doorgaat, krijgt meneen
zeer snelle inteelt. Ik hebhier uitgebreide getallen over gehad bij rogge enmen
krijgt daar weleen opbrengstderving van een 20 %. Ik stel dit nu minof meer
in de vorm van een vraag: W a t moet er met de paarsgewijze kruising gebeuren na de eerste kruising? Hier lag de moeilijkheid, waar ik zelf op gestuit
ben en dieaanleiding wasom deze methode over boord te gooien.
Dr Banga: De bedoeling van de paarsgewijze kruisingen is in de eerste
plaats het opsporen van de goede individuen. Zij worden door vegetatieve
vermenigvuldiging in stand gehouden, zodat men, na het herkennen van de
goede individuen aan hun nakomelingschap, op deze terug kan grijpen. Men
kan er dan verder mee doen, wat men altijd doet met uitgeselecteerde individuen: kruisen met andere goede individuen, families opbouwen, verder intelen, combinaties voor heterosisgroei uitzoeken, enz.al naar het gewas en de
doeleinden. Maar de primaire bedoeling van de paarsgewijze kruisingen ishet
opzoeken van de goede individuen.
Prof. Weüensiek: Dit kan eenvoudiger worden bereikt metde massale proefkruising.
Dr Banga: Het gaat er in de eenvoudigste vorm om de Aa planten van de
AA planten te onderscheiden. Bijde massale proefkruising rekent U er op,dat
alle individuen o.m. door Aa planten worden bestoven. Gebleken is echter,
dat de buurbestuiving in een veld overheerst en niet de bestuiving door een
wolk stuifmeel, waarin alle planten met hun stuifmeel vertegenv/oordigd zijn.
Dit maakt de methode onzeker. Daarom zou ik, als men niet de paarsgewijze
kruisingen wil toepassen, nog de voorkeur geven aan de methode, waarbij de
Aa en de AA planten in een veld aa planten worden gezet. Aa planten kunnen dan worden herkend, doordat zij 50 % aa planten in hun nakomelingschap geven. Maar dit gaat natuurlijk alleen op voor gevallen, waarin een
begeerde eigenschap op één dominante factor berust. Men zal derhalve ieder
gewas en daarin ieder geval op zichzelf moeten bekijken.
Prof. Weüensiek is het met dit laatste eens. Het komt aan op het onderkennen van de homozygoten van de heterozygoten. Naar alle waarschijnlijkheid levert de massale proefkruising van de'onzuivere plant een splitsing in de
nakomelingschap, terwijl de nakomelingschap van de zuivere plant constant is.
Nog een opmerking over de paarsgewijze kruising. Wanneer vegetatieve
vermeerdering van de plant mogelijk is, zou ik de paarsgewijze kruising willen
wijzigen in de meest strenge selectie, die er bestaat, nl. de zelfbevruchting.
Wanneer menalle moederplanten in allerlei paren wil leggen, krijgt men astronomische hoeveelheden combinaties.
Dr Banga: Inderdaad voert zelfbevruchting altijd het snelst naar het doel,
maar dat is bij een hoop kruisbestuivers moeilijk. Kunnen wij b.v. knopbestuiving voor elkaar krijgen, dan is dat de weg. Maar kunnen wij de zelfbestuiving niet toepassen, dan is de ouderselectie, een remplaçant voor de
lijnselectie, een scherpere vorm dan familieselectie. W a n t bij deze laatste
methode houdt men nog goed en slecht door elkaar, terwijl de methode van
de ouderselecties ons in staat stelt families op te bouwen uit combinaties van
uitsluitend goede planten. Als men geen lijnselectie kan toepassen, dan isvan
een combinatie van ouder- en familieselectie het beste resultaat te verwachten.
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Voorzitter: Nu de geleerde heren elkaar in de haren gezeten hebben, zal ook
de practijk wel wakker geworden zijn.
De heer Rijn Zwaan: Nu, M. d. V.. ik heb eigenlijk al een hele tijd zitten
wachten of ze nu eens los wilden komen en eindelijk kwam men dan los. In de
eerste plaats zou ik willen opmerken, dat na de verschillende veredelingsdagen,
die wij gehad hebben, de conservatieve begrippen bij verschillende mensen al
aardig aan het wankelen zijn en dat men zich gaat verzoenen met het idee,
dat men meer doelbewust moet gaan werken en dat doelbewust werken ook
gepaard moet gaan met ingewikkelder werk, dat meer moeite en kosten meebrengt. Zijn wij eenmaal zover met onze gedachten — en ik geloof, dat verschillenden hiervan al overtuigd zijn — dan gaan wij een stap verder en dan
gaan wij aan het werk. Nu zijn de publicaties en de voordrachten, die op deze
dagen worden gehouden, nog van te jonge datum, dan dat wij in de practijk
al op goede resultaten zouden kunnen wijzen. In de allereerste plaats gaat het
wetenschappelijk onderzoek vooraf en dan volgt de practijk. Maai voor ons is
het zaad, dat wij afleveren, handelszaad, waaraan wij verdienen moeten. Dat
is voor ons belangrijk en daarom zijn we altijd achteraan gekomen. Ik zou het zo
prettig vinden als er meerdere mensen in ons vak een van de systemen gingen
aanboren — het kan mij niet schelen welk systeem — en dan met een of meer
producten, opdat wij in de toekomst de practische resultaten met elkander
zouden kunnen uitwisselen, want dat is tenslotte de bedoeling van deze dagen.
Dan heeft het ook resultaat, dan kunnen wij profiteren van elkanders ervaring
en dan is er nog maar één ding te doen: de kleinzieligheid, die wij speciaal in
ons vak zo vaak ontmoeten, opzij te zetten; die kleinzieligheid van: laat een
ander niet weten, wat ik doe, want dat is mijn geheim. Ik vind dit ontzettend
bekrompen en uiteindelijk blijf ik van mening, dat hoe ruimer standpunt je
inneemt, hoe beter het is voor het vak en daardoor weer voor ons persoonlijk.
Zelf ben ik wel aan het werk gegaan met enkele dingen, zowel met massale
proefkruising als met paarsgewijze kruising en annex vegetatieve vermenigvuldiging. Resultaten kan ik hiervan natuurlijk nog niet vertellen. Van de
paarsgewijze kruising heb ik dit jaar zaad, maar wat de producten zullen zijn,
weet ik nog niet en ik hoop daar volgend jaar meer van te kunnen zeggen.
Meer kan ik vertellen van de massale proefkruising. Toen Prof. Wellensiek
daar het eerst over sprak, had ik net als iedere andere zaadfirma zaailingen
staan en in plaats van ze gezamenlijk te oogsten heb ik ze apart geoogst. Ik
heb ze ook apart uitgezet en dit gaf voor mij zeer grote moeilijkheden, want
het was eigenlijk maar een grote rommel; ik schrok ervan hoe een „rotzootje"
ik gekregen heb. Het zou zo erg niet geweest zijn, als ik maar regels had
kunnen vinden, waar een behoorlijke lijn in lag. Maar in de nakomelingschap
van één plant zag ik allerlei rommel. Het zal wel komen, omdat ik er zelf niets
van weet, maar dit wordt in de practijk wel heel moeilijk. Het gewas, dat ik
onder handen had, was Savoye Kool. Dan zie je er een, die speciaal de neiging
heeft om een put te maken en dan schrik je vreselijk, maar dan vind je enkele,
die ook een gesloten kool hebben. Je vindt verder verschil in kleur, in grootte,
in vroegte. Je vindt allerlei verschillen en die vind je in elke familie. Nu ben
ik er mij van bewust, dat ik mijn werk nog niet goed gedaan heb, maar niettemin sta ik voor een groot probleem, waar ik niet uit kan komen. Nu had ik
dit gedacht: ik heb die massale proefkruising gedaan met materiaal, dat veel
en veel te heterozygoot was, dat te ver uit elkaar lag. Dat bestoof elkander
en nu kan ik er geen weg meer uit vinden. Ik heb toen gedacht of wij niet
een stapje vérder moeten gaan en eerst het materiaal door wortelstek vegetatief
vermeerderen, klonen maken en dan goed kijken met wat voor dingen
je te doen hebt. Nu neemt men een kool midden uit de akker en een andere
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van de walkant, die veel verschillen en daardoor al verkeerd beoordeeld worden. Wanneer wij eerst de kolen door wortelstek vermeerderen kunnen wij
er veel beter mee werken. De verkeerde kolen gooien wij er dan uit en als wij
dan een massale proefkruising gaan maken, hebben wij al beginmateriaal, dat
veel dichter bij elkaar staat. Die controle op de keuze van onze zaaddragers
is noodzakelijk; wij maken nu al fouten bij de keuze daarvan. Men moet
critisch in zijn keuze zijn, niet zeggen: die kool wil ik hebben, die is ook wel
mooi en die andere kan ik ook wel gebruiken, want dan maken wij een allegaartje.
Voorzitter: Ik dank de heer Rijk Zwaan voor zijn uiteenzetting. Het is altijd
prettig te horen, dat naar aanleiding van vorige veredelingsdagen de kwekers
beginnen nieuwe methoden toe te passen. Ik ben alleen bang, dat het niet
juist is, dat de heer Rijk Zwaan met een willekeurige populatie begonnen is
massale proefkruisingen te maken. Men moet m.i. eerst beginnen met het
maken van zuiverder materiaal, vóór men aan de massale proefkruising kan
beginnen. Anders laat men een zeer heterozygoot mengsel met elkaar kruisen,
hetgeen niets op kan leveren. W a t U zei van vegetatieve vermeerdering helpt
U ook niet verder, want de heterozygote eigenschappen blijven in de planten,
totdat U meer zuivere families hebt. Naar mijn idee bent U midden in de
rimboe begonnen. Ik vind het echter zeer belangrijk, dat de heer Rijk Zwaan
een begin heeft willen maken en dat hij geconstateerd heeft, dat er nog veei
te verbeteren valt en nu moeten wij ons dus afvragen, hoe wij hem op weg
kunnen helpen.
Ir Wiebosch: Ik kan misschien nog iets aan het betoog van de heer Rijk
Zwaan toevoegen. Wij hebben bij de spruitkool n.1. dezelfde fout gemaakt.
Wij hadden een behoorlijke selectie en het was onze bedoeling, daaruit d.m.v.
massale proefkruising de ongewenste kenmerken weg te selecteren. Wij hebben
de selectie uitgevoerd op een tijdstip, waarop het in de practijk ook gebeurt,
nl. als het gewas tegen het oogsten aankomt. Dit is echter fout, want dan kan
men de planten niet scherp genoeg beoordelen. Wij hebben ons er toen rekenschap van gegeven, dat men niet alleen selecteren moet op het in de practijk
gebruikelijke tijdstip, doch dat men de plant van het begin van zijn ontwikkeling af nauwkeurig moet volgen. Dit is een stap, die gedaan is naar aanleiding
van het gehoorde op de veredelingsdagen en bij mij is toen deze vraag opgekomen: Wanneer wij met vele factoren te maken hebben, dan kan men niet
voor alle nagaan, wat hun erfelijk gedrag is. Wanneer het om monofactoren
gaat is het niet moeilijk, maar er zijn kenmerken, die niet monofactorieel zijn.
Dan moet men eerst gaan zuiveren op het kenmerk, dat men wil hebben. Nu
heeft Dr Banga van de massaselectie gezegd, dat je daarmee op den duur ook
inteelt krijgt. Is het nu mogelijk, dat ik weer op de normale productiecapaciteit
terugkom, als ik aan het eind van mijn selectie ben?
Dr Banga: De heer Zwaan heeft in een veld savoye kool, dat hij toevallig
had staan, zaad gewonnen, maar nu niet van het hele veld door elkaar, maar
van een aantal planten afzonderlijk. Deze afzonderlijke partijtjes zaad heeft
hij naast elkaar uitgezaaid. Na het opgroeien van de planten ging hij na of
er bij de verschillende nakomelingschappen van individuele planten al of niet
betrekkelijk homogene families waren, en dat viel tegen.
Als hij niets anders gedaan heeft dan wat ik nu gezegd heb, dan heeft hij
de primitiefste vorm van familieselectie toegepast, n.1,in een vrij bestoven veld
zaad van individuele planten afzonderlijk geoogst en de aldus verkregen families onderling vergeleken. Heeft hij van de individuen, van welke hij afzonderlijk
zaad heeft gewonnen, tevens stekken gemaakt, welke hij tenminste tot na de
beoordeling van de verkregen families in stand heeft weten te houden, dan
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heeft hij de primitiefste vorm van ouderselectie, n.1. massale proefkruising,
toegepast. Bij goed bevinding van een of meer van de verkregen families
kan hij nu op de ouder of ouders, die deze goede (eventueel minst slechte)
families hebben geleverd, teruggrijpen en van deze zaad winnen.
Blijkt nu, dat er bij de aldus gewonnen families nog niets is, dat de moeite
waard is, maar dat er integendeel allerlei gekke uitsplitsingen optreden, dan
moet men eenvoudig hardnekkig verder intelen, tot men door deze phase heen
is. Bij maïs heeft men precies ditzelfde ervaren. Daar heeft men met voortgezette inteelt, gevolgd door herstel van de groeikracht (heterosis) door combinatie van ingeteelde families, zeer goede resultaten verkregen. Dit is ook
het antwoord aan de heer Wiebosch: als U door voortgezette selectie inteeltverzwakking krijgt, kunt U de groeikracht weer herstellen door onderlinge
kruising van ingeteelde families.
Nu doet het er niet zo veel toe, welke methoden men voor het uitvoeren van
de inteelt toepast. Men kan zowel massa-, familie-, lijn- als ouderselectie toepassen. Maar bij voorkeur gebruikt men de fijnere methoden pas, als het gewas
al wat in de richting is, waarin men het hebben wil. Men kan dus met niet
al te moeilijke familieteelt beginnen.
Een ander punt is, dat men, welke methode men ook toepast, altijd individuele mooie planten moet uitzoeken. De heer Zwaan heeft ervaren, dat men
de waarde van een bepaald type beter kan beoordelen, als men er een kloon
van maakt. De heer Wiebosch vindt het nodig de planten gedurende hun
gehele groeiperiode in het oog te houden. Deze wijze, waarop men het phaenotype van de uit te zoeken planten beoordeelt, is natuurlijk zeer belangrijk, maar
staat onafhankelijk van enigerlei methode van massa-, familie-, lijn- of ouderselectie. D.w.z. voor al deze methoden is het even belangrijk, dat men de keuze
van de planten zo goed mogelijk doet. Daarom is een grote mate van kennis
van de rassen en van hun reactie op de omstandigheden nodig. Ik wil ook
nog wijzen op het nut van selectie onder omstandigheden, die het bepaalde
eigenschappen extreem moeilijk maken zich gunstig te vertonen.
Prof. Wellensiek: Ik dacht bij de discussie over de moeilijkheden van de
heer Rijk Zwaan aan twee jaar geleden, toen ik gesproken heb van het reizen
per fiets, per boot of per vliegmachine. Nu heeft m.i. de heer Rijk Zwaan
getracht met een vliegmachine op te stijgen van een rijwielpad. Hij moet echter
eerst per fiets naar de autoweg en vandaar per auto naar het vliegveld. Ben ik
daarmede duidelijk genoeg geweest?
Voorzitter: Hieruit blijkt wel, dat, als het materiaal niet voldoende bekend
is, men volkomen in de lucht hangt.
Prof. Wellensiek: Natuurlijk zijn er ook nog hélicoptères!
Voorzitter: Wij zouden hierover de hele dag kunnen discussiëren en dan
zou nog niet iedereen weten, waar zijn fietspad, zijn autostrada of zijn vliegveld lag. Het lijkt mij wel zaak om hieraan nog eens extra aandacht te besteden op een andere dag, doch nu moeten wij om tijdswille deze geanimeerde
discussie afbreken. Er staat op het programma, dat wij om 12 uur naar ,,De
Tien Zilverlingen" gaan voor een gezamenlijke lunch. Het is nu kwart over
twaalf en ik zou daarom de discussie willen besluiten met Dr Banga hartelijk
dank te zeggen voor zijn inleiding en tevens diegenen, die aan de discussie
hebben deelgenomen.
Voor wij nu weggaan, is hier nog een van onze oude getrouwen, de heer
Biesheuvel, die weer een nieuwe appel heeft, die hij graag zelf aan het gezelschap wil voorstellen. Hij zal er iets van vertellen en daarna hebben wij allemaal
gelegenheid om langs de tentoonstelling van deze appels naar ,,De Tien Zilverlingen" te gaan.
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De heer W. Biesheuvel: Toen ik nog een jongeling was van twintig jaren
stond ik ook wel eens op het podium en dan was het in het begin altoos: Heren
en Dames. In die tussentijd, in de 60 jaren, die achter mij liggen, is er veel
veranderd, vernieuwd en veredeld en daarom is het tegenwoordig geworden,
als men het podium betreedt: Dames en Heren
Zoeven zult U gedacht hebben: Die Biesheuvel valt zomaar met de deur in
huis, want ook Dames en Heren was niet mijn begin.
Mijn begin is nu,
Hooggeachte vriendenschaar,
Ik kom weer als in het vorig jaar,
Een nieuwe appel U aanbieden.
En hoop, dat zal geschieden:
Steeds gezondheid, vreugde en heil,
Te midden van U allen zijn.
Dank U. (Applaus).
En nu zou ik de heren er even attent op willen maken, dat ik hier heb de
nieuwe Maria-appel, waarmede ik verleden jaar op Hilversum ben geweest
en die verschenen zomer in het rassenregister is ingeschreven, zodat ik er voor
25 jaren het kwekersrecht op heb.Nou, over een maandje ben ik 81 jaar en dus
is dat lang genoeg voor mij.Ik wou nu de heren, die hieraan meegewerkt hebben, mijn dank betuigen voor deze inschrijving in het kwekersregister.
25 jaren het kwekersrecht op heb. Nou, over een maandje ben ik 81 en dus is
dat lang genoeg voor mij.Ik wou nu de heren, die hieraan meegewerkt hebben,
mijn dank betuigen voor deze inschrijving in het kwekersregister
Dit is dan de nieuwe appel, die nog geen naam heeft. Die had ik verleden
jaar ook al bij mij,maar toen ik hem wou laten zien, zat hij al in de maag van
een ander. De Maria-appel blinkt uit door helderheid en mooie kleur boven
deze nieuwe appel. Wensen de heren hem nog te zien, dan kunnen zij dat
doen, voordat deze appels opgedeeld worden.
Summary
Inbreeding and hybrid vigor in cross fertilizers.
1. Inbreeding is only one half of the breeding work in cross-fertilizers.
Restoring the hybrid vigor by means of the combination of inbred families or lines is the other half.
2. Inbreeding a cross-fertilizer by means of mass selection will in due time
cause a weakening of the variety. This can only be avoided if the selection work is done not too seriously.
3. By using family-, line-, or parent-selection the inbreeding may be done
quite seriously, for the loss of vigor can be restored by crossing the inbreds.
4. The difference between family- and line-selection, and parent-selection is
that in the first two methods the breeding work is continued with the
descendencies of individual plants after respectively being cross- or selffertilized, but in parent selection, the work is continued with the individual plants themselves, after their descendencies have been tested. During
this time they must be kept alive. This is possible by using methods of
vegetative propagation and devernalization.
5. Some possibilities of inbreeding and of the production of hybrid varieties
are discussed.
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Enige ervaringen op het gebied van de zaadteelt
door

Ir J. Sneep
(Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen, Wageningen)
Raseigenschappen v a n preizaad
De zaadteelt van prei is in Nederland een zeer riskant bedrijf, zodat vrijwel
al het zaad, dat in ons land gebruikt wordt, uit zuidelijker gelegen landen
moet v/orden ingevoerd.
In Nederland worden in hoofdzaak slechts twee rassen gebruikt, n.1. Olifant
en Winterreuzen. In zuidelijke streken heeft men naast deze twee rassen echter nog andere, die er belangrijk van afwijken en wel in die mate, dat ze hier
niet bruikbaar zijn. Ik bedoel hiermede rassen als Lange Zomer, Long du Midi
en Korte Zomer, welke gekenmerkt zijn door geelgroen blad en een zeer grote
gevoeligheid voor koude, waardoor ze bij ons, ook in zachte winters, steeds
geheel bevriezen.
Nu is het een minder aangename omstandigheid, dat in die zuidelijke landen wel eens niet die zorg besteed wordt aan het uit elkaar houden van de
rassen, zoals dat bij een goede zaadteelt nu eenmaal vereist is. Z o kan het
voorkomen, dat bij geïmporteerde partijen preizaad het etiket met de rasnaam
niet in overeenstemming is met de inhoud. Enige malen hebben we ervaren,
dat voor Winterreuzen een Zuid-Franse preisoort van het type Lange Zomer
geleverd was.
Bij bestudering van het zaad bleek, dat het verschil met echte Winterreuzen
zichtbaar was: Lange Zomer heeft n.1.,net als Korte Zomer, grof, zwaar zaad.
Winterreuzen en Olifant daarentegen hebben fijner en lichter zaad. Dit blijkt
ook uit het 1000-korrelgewicht.
TABEL I.
1000-korrelgewicht van enige preirassen
Rasnaam
1000-korrelgewicht in grammen
Olifant
2/76"
Olifant
2,62
Winterreuzen
2,45
Franse Lange Zomer
3,35
,,Winterreuzen" (foutief)
3,82
Krijgt men dus Franse Lange Zomer voor Winterreuzen of Olifant geleverd, dan is dit reeds aan het zaad te constateren. Nu is het alleen maar jammer, dat de Olifant en de Winterreuzen niet alléén staan met hun kleine zaad.
Verreweg het grootste deel van de bekende preirassen heeft klein zaad. En
wat nog erger is, in die kleinzadige groep zitten ook rassen, die in Nederland
onbruikbaar zijn, zoals de Bulgaarse en Zeer Vroege Parijse.
De conclusie moet derhalve zijn:
Klein zaad kan goed zijn.
Grof zaad is altijd fout.
Natuurlijke jarowisatie v a n rijpend andijviezaad
Bij andijvieproeven viel het een keer op, dat enige zeer uniforme nummers
sneller doorschoten dan andere vaak minder uniforme herkomsten van hetzelfde ras.
Bij informatie bleek, dat het zaad van deze snel doorschietende herkomsten
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in Nederland geteeld was, terwijl het zaad van de andere, minder snel doorschietende herkomsten, geïmporteerd was.
Deze waarneming was de aanleiding tot het nemen van enige proeven, teneinde vast te stellen door welke omstandigheid dit vroegtijdige schieten veroorzaakt werd.
Bij één van deze proeven zijn we uitgegaan van een monster van een zeer
uniform en laat doorschietend ras. Dit monster hebben we in tweeën gedeeld.
De ene helft werd vermeerderd in een warenhuis en de andere helft op de
volle grond buiten.
In het warenhuis verliep de zaadwinning zeer vlot en reeds in September
kon worden geoogst. Buiten verliep dit uiteraard minder snel. De planten
kwamen vrij laat in bloei en omdat de herfst koud en vochtig was werd pas
in de tweede helft van October geoogst.
Het volgend jaar bleek na de uitzaai, dat de in het warenhuis gewonnen
partij zaad de kwaliteiten van het uitgangsras behouden had. De buiten vermeerderde partij echter niet: deze schoot zeer snel door, nog vóór een krop,
of zelfs maar grote bladeren, gevormd te hebben.
Nu is het bekend, dat andijvie zeer gevoelig is voor jarowisatie. Reeds
temperaturen van ± 10° C. en lager zijn voldoende om het doorschieten te
induceren. Daarom is de enige voor de hand liggende verklaring van het
vroegtijdig doorschieten van in Nederland gewonnen andijviezaad, dat dit
zaad tijdens de rijping in de herfstmaanden, waarbij de temperatuur vaak tot
± 10° C. en lager daalt, al gejarowiseerd is.
In de literatuur zijn hiervan reeds voorbeelden aanwezig. Zo vermeerderde
men in Rusland een aantal wintertarwerassen in het hoge Noorden van het
land en tegelijk in het Zuiden. In het Noorden trad tijdens het rijpen reeds een
zodanige koude op, dat het embryo, dat tijdens de rijping physiologisch actief
is, gejarowiseerd werd. In het Zuiden was dit niet mogelijk. Het gevolg was,
dat de in het Noorden vermeerderde partijen, die het volgend jaar naast de
in het Zuiden vermeerderde werden uitgezaaid, veel eerder in de aar schoten.
De natuurlijke tegenhanger van dit verschijnsel is, dat een volgende vermeerdering van tijdens de rijping gejarowiseerd zaad in een land met een warm
klimaat de abnormaal sterke schieterneiging niet meer zal vertonen.
Conclusie: Wanneer men in Nederland van andijvie stamzaad zou winnen (en
voor bepaalde doeleinden is dit aanbevelenswaardig) dan bestaat de mogelijkheid, dat uit dit zaad planten zullen voortkomen, die abnormaal snel doorschieten. Laat men dit stamzaad in Zuid-Frankrijk vermeerderen tot handelszaad, dan zal dit laatste die abnormale schieterneiging niet meer vertonen.
V e r b a s t e r i n g s g e v a a r bij de zaadteelt v a n b l o e m k o o l
Het bestuderen van het bloemkoolsortiment is geen gemakkelijke zaak. Vooral in de groep van de vroege bloemkool lopen alle rassen en selecties geleidelijk
in elkaar over, zodat het maken van scheidingen daar al zeer moeilijk valt.
Die geleidelijke overgangen zullen ongetwijfeld voor een goed deel het resultaat zijn van selectiewerk. Maar daarnaast is het toch vaak moeilijk om zich
aan de indruk te onttrekken, dat verbastering hierin ook niet een rol zou
spelen. Erfurter-herkomsten met Alpha-typen erin en Alpha's met Erfurtertypen ertussen zijn bij onze proeven geen zeldzaamheid. En de omstandigheden
beschouwende, waaronder het zaad gewonnen is, maakt het aannemelijk, dat
verbasteringen kunnen optreden. Voor de in Nederland gebruikte rassengroepen is (afgezien van de Reuzenbloemkool) een onderlinge afstand van 50 m
voorgeschreven. Dus bijv. tussen Erfurtertypen en Alpha is bij zaadteelt een
minimum afstand van 50 m vereist. Tussen Erfurter onderling is, voor zover
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mij bekend, geen afstand voorgeschreven, ondanks het feit, dat de verschillende Erfurtertypen zeer sterk uiteen kunnen lopen. Nu wordt door sommigen
de mening geuit, dat bij bloemkool de zelfbevruchting zou overwegen, wat dan
inhoudt, dat de onderlinge afstanden bij de zaadteelt zeer klein genomen kunnen worden. En in afwachting van een bewijs van het tegendeel zijn thans de
afstanden bij de zaadteelt van bloemkool aan de kleine kant vastgesteld.
Er zijn inderdaad voor de mogelijkheid van zelfbevruchting bij bloemkool
enige aanwijzingen:
Ie. Kent iedere bloemkoolzaadteler wel gevallen van belending zonder nadelige gevolgen. Men contrôlere bij zulke gevallen echter, of de partijen ook
gelijktijdig gebloeid hebben.
2e. Hebben wij bij een aantal geïsoleerde Lecerfplanten inderdaad enige
zaadzetting verkregen.
Daartegenover staat echter:
Ie. Dat vele bloemkoolzaadtelers ook gevallen kennen, waarin belendingen
wèl gevolgen gehad hebben.
2e. Dat men als afstand tussen bloemkool en andere koolsoorten een afstand van 800 m nodig geoordeeld heeft en tussen vroege bloemkool en Reuzenbloemkool 400 m. Waarbij men er dus kennelijk vanuit gegaan is, dat toch
wel kruisbevruchting kan optreden.
(Tussen haakjes zij hier opgemerkt, dat enige verbastering met bijv. boerenkool niet als een ramp te beschouwen is, omdat deze bastaarden op het zaaibed
reeds gemakkelijk te herkennen zijn, wat bij bastaarden van twee bloemkoolrassen vrijwel niet mogelijk is.)
Verder kunnen aan deze argumenten nog de volgende waarnemingen toegevoegd worden:
3e. Dat ik laatst ergens in een partij bloemkool een aantal bastaarden aantrof met sprouting-broccoli. Men mag toch aannemen, dat men deze zo uiteenlopende soorten niet vlak naast elkaar geteeld heeft.
4e. Dat wij bij een verbasteringsproef van Veentje met een vroeg Lecerftype, welke wij dit jaar op de „Santacker" te Eist genomen hebben, waarbij
de onderlinge afstand tussen de twee veldjes ± 10 m bedroeg, in de nakomelingschap van de Veentjes wel degelijk een aantal bastaarden gevonden hebben.
5e. Dat bloeiende bloemkool gewoonlijk zeer druk door insecten o.a. bijen
bezocht wordt. Ook al zou dus een volledige zelfbevruchting mogelijk zijn,
dan worden toch al de stempels van vreemd stuifmeel voorzien, zodat kruisbevruchting kan optreden.
Dit zijn de enige punten over het bastaarderingsgevaar van bloemkool.
Op volledigheid kan dit korte overzicht geen aanspraak maken en de onderzoekingen over dit probleem zijn nog geenszins afgesloten. De belangrijkheid
van dit vraagstuk maakt het echter de moeite waard om in discussie gebracht
te worden. En daarbij zullen we ongetwijfeld interessante ervaringen kunnen
vernemen.
Alvast concluderende mag, naar ik meen, al wel gezegd worden, dat, wil her
Nederlandse bloemkoolzaad in de toekomst aan hoge eisen van raszuiverheid
voldoen, de voorgeschreven afstanden voor de zaadteelt opnieuw critisch bekeken zullen moeten worden.
V e r m i n d e r i n g v a n h e t v e r b a s t e r i n g s g e v a a r d o o r randrijen
In de practijk van de zaadteelt is reeds meermalen gebleken, dat verbastering voornamelijk optreedt in de randen van de percelen en in veel mindere
mate in het midden. Over dit reeds bekende verschijnsel hebben we in de
afgelopen jaren enige exacte gegevens verkregen.
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Fig. I toont U 9 witte-koolplanten
te midden van een veld rode kool.
Deze planten hebben we zo laten
bloeien en van de witte-koolplanten
later het zaad geoogst en weer uitgezaaid.
Nu is bij kool rood dominant over
wit. zodat bastaarden tussen deze
twee rood zijn.
De controle witte-koolplant bracht
1096 nakomelingen voort, waarvan
26,6 % rode
De andere 8 witte-koolplanten, die
a.h.w. in een ring om deze centrale
plant heen stonden, hadden de volgende aantallen nakomelingen
l C lper
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Deze 8 planten hebben dus min of meer een veredelingsgordel rond de centrale plant gevormd.
Fig. II toont U 25 witte-koolplanten temidden van een veld rode kool. Een
uitgebreide herhaling van de vorige proef dus. Door verwijdering van vroeg
geopende bloemen werd gezorgd, dat alle planten, zowel de witte als de rode,
precies gelijk bloeiden. De buitenring van witte-koolplanten bracht in totaal
928 nakomelingen voort, waarvan
+ + -f + + + + + +
46g r o c j e 0 £ w e j 502 %. De binnen+
+
ring -f de centrale plant hadden in
+
+
+
+
totaal 193 nakomelingen of wel
+ + + + + + + 4 + + + 32,1 %.
Dit resultaat is dus geheel in over9—0- O—O-O 4 +
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Verbastering
v a n Brassica oleracea
m e t Brassica N a p u s oleifera
Het winterkoolzaad is sedert 1940
zonder enige twijfel de meest verbouwde Brassicasoort in Nederland.
Door kunstmatige kruising is het
mogelijk, zij het dan moeilijk, om van
Brassica oleracea en Brassica Napus
bastaarden te krijgen. Nauwkeurige
vaststelling van het verbasterings-

gevaar van Brassica oleracea met Brassica Napus leek dus wel gewenst.
Tot dit doel zijn in 1948 en 1949 proeven genomen.
De opzet van deze proeven was als volgt:
In Zeeland werden in de rand van enige grote percelen winterkoolzaad
(Brassica Napus oleifera biennis) vertegenwoordigers van de soort Brassica
oleracea uitgezet, met dien verstande, dat in één perceel slechts planten van
één ras van een Brassica oleracea-gewas kwamen te staan. De afstand van
plant tot plant was 10 m. De onderlinge afstand tussen de verschillende proefpercelen bedroeg hemelsbreed steeds meer dan 1 km. Ook werd steeds een
grote afstand tot volkstuintjes en dergelijke bronnen van onheil in acht genomen.
De vertegenwoordigers van Brassica oleracea, waarmede geëxperimenteerd
werd, waren:
Spruitkool: In 1948 met het ras Spiraal, dat zeer homogeen en gemakkelijk
herkenbaar is. In 1949 met een uniforme selectie van het ras Roodnerf.
Boerenkool: Uitgegaan werd van het homogene en zeer gemakkelijk herkenbare ras Tongblad (Leeuwerikentong).
Savoye kool: Hier werd de zeer uniforme en eveneens gemakkelijk te herkennen Victoria gebruikt.
Bloemkool: Normaal komt bloemkool later in bloei dan het winterkoolzaad.
Daarom hebben we als vertegenwoordiger van de bloemkoolgroep een extreem
vroege bloemkoolbroccoli nl. Vroege van Jesi genomen. Dit ras is wel tegelijk
met het winterkoolzaad in bloei te krijgen.
Het Tesultaat van de proef was:
Bij Spruitkool: In 1948 werd van 8 planten zaad gewonnen. Hieruit zijn in
totaal 724 planten voortgekomen, waaronder in totaal 10 bastaarden, ofwel
1,38 %.
In 1949 werd van 14 planten zaad gewonnen, waaruit 471 planten voortkwamen, met in totaal 2 bastaarden, of 0,42 %. Deze bastaarden hadden glad,
sterk gelobd blad met een golvende bladrand, een grote groeikracht en op de
plaats, waar de spruiten behoren te zitten vaak scheutontwikkeling.
Bij Boerenkool: In 1948 werd van 11 planten zaad gewonnen, waaruit 4189
planten voortkwamen, waarvan 16 duidelijke bastaarden = 0,38 %. Deze
bastaarden hadden meestal een groot aantal bladeren, die grijzer van kleur
waren dan die van boerenkool. Het blad was ook glad, sterk gelobd en de
bladrand golfde.Een aantal planten was sterk anthocyaanhoudend.
Opvallend was, dat vooral bij boerenkool de bastaarden van de ene moederplant vaak weer afweken van die, voortgekomen uit een andere moederplant.
Bij Savoye kool: In 1948 werd van 10 planten zaad verkregen. Hieruit werden 992 planten gewonnen met 6 bastaarden, ofwel 0,60 %.
Deze bastaarden waren overwegend gekenmerkt door een groot aantal
grote bladeren, die vrijwel glad waren, lange stronk, vrijwel geen kool vormend.
Bij Broccoli: In 1948 werd van 4 planten zaad verkregen. Hieruit zijn 92
planten voortgekomen met 5 bastaarden, dat is 5,4 %. Deze bastaarden hadden
een zeer krachtige groei, lange, sterk vertakte stronken, lange bladstelen en
sterk ingesneden bladeren.
Beschouwen we het geheel, dan zijn de genoemde percentages bastaarden
dermate laag, vooral als we de optimale bastaarderingskansen in aanmerking
nemen, dat winterkoolzaad voor de zaadteelt van Brassica oleracea als volmaakt ongevaarlijk gekenmerkt kan worden.
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Z a a d w i n n i n g bij de v e r e d e l i n g v a n k o o l g e w a s s e n
De veredelingsmethode van koolgewassen, die momenteel aan ons Instituut
uitgewerkt wordt, berust op het volgende principe:
In een reeds bestaand ras worden een aantal goede kolen uitgezocht. Deze
planten worden nog vóór de bloei vegetatief vermeerderd en paarsgewijze in
verschillende combinaties in kruisingskasjes geplaatst (voor de theoretische
grondslag van de paarsgewijze kruisingen wordt verwezen naar het Verslag
van de Algemene Veredelingsdagen 1947 van het I.V.T., pag. 78—86). Door
deze paarsgewijze kruisingen in verschillende combinaties uit te voeren kunnen we door de bestudering van de nakomelingschappen de genetische waarde
van de ouderplanten vrij nauwkeurig leren kennen.
Nu komt het voor, dat tussen de F / s nummers zitten, die aan hoge eisen
van uniformiteit en gebruikswaarde voldoen. Een F ^ r a s biedt voor de grote
zaadhandel echter niet veel perspectieven, omdat er op economisch verantwoorde wijze nooit grote hoeveelheden zaad van geproduceerd kunnen worden. Daarom is het van belang om de nakomelingschappen minstens tot in de
F 2 te vervolgen. Daartoe gaan we de F!'s van goed gebleken combinaties afzonderlijk vermeerderen. Maar omdat bij het afzonderlijk vermeerderen van
F i ' s het inteeltgevaar kan komen opduiken, worden deze ook in allerlei combinaties gemengd vermeerderd. Uit de beste F 2 of de beste compositie van
F 2 's wordt tenslotte de laatste keuze gedaan. Zo wordt het nieuwe ras proefondervindelijk opgebouwd. En doordat het uitgangsmateriaal vegetatief in
leven gehouden wordt is het steeds reproduceerbaar zonder dat daarbij selectiewerk verricht behoeft te worden. Principieel hierbij is, dat de vermeerdering
van de Fj/s in stullenteelt geschiedt, zonder selectie dus, uitgaande van de
noodzakelijkheid van een economisch verantwoorde vermeerdering tot handelszaad. Misschien zal het voor een goedkope zaadproductie zelfs noodzakelijk
zijn om tot de F 3 te gaan. Daardoor zal echter het principe niet gewijzigd
worden en dat principe is het opbouwen van een handelsras uit een aantal
combinaties, waarvan de gedragingen nauwkeurig bekend zijn.
Maar met deze uiteenzetting zijn we midden in de veredeling verzeild geraakt, terwijl we het over de zaadteelt zouden hebben.
Welnu, de techniek van de zaadteelt is bij dit veredelingsprogramma van
groot belang.
Keren we terug tot het begin van dit program, dan hebben we daar in die
kruisingskasjes een aantal plantenparen in bloei
staan. Het zaad van
deze planten moet dienen voor:
1e. beproeving
van
van de FT
2e. bij goedkeuring
van deze F] voor
het winnen van
een tweede generatie, al of niet
met verschillende
combinaties.
Zodoende is er nogal
van het w a t 2 a a d nodig. Al gauw
Batterij kruisingskasjes op de proeftuin ,,De Goor"
een gram of acht. Deze
I.V.T. te Wageningen.
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hoeveelheid is met de gewone handkruising van in zakken gehulde bloemen
nooit te bereiken. De zaadzetting in perkamenten of kaasdoekenzakken valt
bijna altijd tegen.
In kruisingskasjes gaat dit veel beter, omdat de bloemen daar meer licht en
lucht hebben en doordat de temperatuur en de vochtigheid behoorlijk in de
hand gehouden kunnen worden. Maar ook in de kruisingskasjes valt het nog
niet mee om met handkruisingen grote hoeveelheden zaad te winnen. Gelukkig
is dit probleem thans opgelost en bij koolstekken kan nu langs goedkope weg
vrij gemakkelijk een gemiddelde zaadproductie van 20 gram per plant verkregen worden. De oplossing is nl. het gebruik van hommels, waartoe we op
suggestie van Dr A. Minderhoud overgegaan zijn en in het vangen waarvan
één onze waarnemers, nl. Kraai, een virtuoos blijkt te zijn.
Voor de generatieve vermeerdering van de goedbevonden F / s maken we,
bij gebrek aan mogelijkheden van ruimtelijke isolatie, gebruik van isolatiehokken. Dit zijn insectendichte ruimten, ondergebracht in een kap van een
warenhuis. De afmetingen van zo'n isolatiehok zijn ongeveer 4 X 3 m. In zo'n
isolatiehok zijn echter
insecten nodig, die de
bestuiving tot stand
moeten brengen. Zeer
goed bruikbaar zijn kleine bijenvolkjes, die in
kleine kasten in de isolatiehokken
geplaatst
worden. In zon isolatiehok heeft men geen last
van allerlei schadelijke
insecten. Verder staan
de planten beschut tegen
de regen, terwijl de temperatuur reeds vroeg in
de morgen voor de bijen
geschikt is om te vliegen. Door al deze gunstige omstandigheden is
de zaadzetting goed en
vriiwel z o n d e r risirn'';

Serie isolatiehokken in het warenhuis op de proeftuin „De Goor"

Zou men één zo'n isolatiehok vol zetten met koolstekken, dan mag op een
kilo of twee zaad gerekend worden, dank zij het intensieve werk van de bijen,
waarover Dr Minderhoud U straks zal spreken.
Discussie
Dr Minderhoud: U vertoonde een plaatje van een veldje rode koolplanten,
waar in het midden 9 witte koolplanten uitgezet waren. Hoe groot was de
afstand van stam tot stam van de kool?
Ir Sneep: In het ene geval was de afstand 70 cm. en in het andere 65 cm.
Dr Minderhoud: Ik dank U voor dit antwoord.
Dr Banga: Mogen wij misschien weten, waarom de heer Minderhoud dank
baar is voor dit antwoord?
Dr Minderhoud: Ik zou mij kunnen voorstellen, dat die proef zodanig was
opgesteld, dat er een enorme afstand was tussen de koolplanten. Dan krijgt
men in zo'n veld totaal andere verhoudingen, dan wanneer de planten dichter
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bij elkaar staan. Ik kan mij voorstellen, dat bij een geringe afstand tussen de
koolplanten inderdaad de bloeistengel van de buitenste rij, die nog verschillende zijstengels geeft, isolerend werkt ten opzichte van het bezoek van de
insecten naar het midden. Als die koolplanten daarentegen b.v. op 3 meter
afstand van elkaar hadden gestaan, dan had ik mij heel moeilijk kunnen voorstellen, dat er een isolerende werking ten aanzien van het insectenbezoek zou
optreden.
De heer D. Barten: M. d. V. Ik heb met buitengewone belangstelling naar
de heer Sneep geluisterd en uiteraard interesseert mij het meest de kwestie
van de paarsgewijze kruising bij kool. Nu meen ik, dat de heer Sneep — ik
neem het hem niet kwalijk, dat hij nu reeds komt met de resultaten, die hij
bereikt heeft en ik stel dat zelfs op prijs — voor de beoordeling van deze hele
kwestie wel een wat te vroeg moment heeft uitgekozen. Het belangrijkst hierbij
is nl. hoe de volgende generatie zal worden en zich zal gedragen. Als wij nu
het voorbeeld nemen van de spitskool, waar steeds gebleken is, dat in de volgende generatie van de paarsgewijze kruising steeds weer uitsplitsing komt,
dan ligt toch de practische waarde voor de zaadteelt, dus voor de handelszaadteelt bij de F 2. Ik ben erg benieuwd hoe die F 2 zich zal gedragen en
welke middelen de heer Sneep zal aanwenden, uitdenken of uitvinden om
tot een practisch bruikbare handelszaadteelt te komen na aanwending van dit
systeem. Ik zeg nogmaals, het is wel interessant om nu reeds hierover te
praten, maar het allerbelangrijkst zal zijn de volgende generatie.
Ir Sneep: Ik kan t l hierop antwoorden, dat ik het volkomen met Uw zienswijze eens ben. Het is niet mijn bedoeling geweest om hier een methode te
propageren en wij moeten inderdaad nog de F 2 afwachten. Wij hadden die
planten van de F 1 nu staan en mijn voordracht was dan ook meer bedoeld
om een voorbeeld te geven hoe de zaadteelt ook een rol speelt bij onze veredeling en hoe wij gebruik kunnen maken van een moderne apparatuur en
van insecten. De veredeling zelf was hier maar bijzaak, het was het geraamte,
waaraan de toepassing van deze moderne apparatuur en van de insecten opgehangen moest worden. Aan de zaadhandelaren is verteld, dat de nateelt
van de Sappemeerse Spitskool in de F 2 niet meevalt. Dat is ook niet te
verwonderen, als de F 1 in raszuiverheid al niet meevalt en dat hebt U op
ons proefveld kunnen zien. Dit ras is niet zo homogeen als men het wil doen
voorkomen. Het is noodzakelijk, dat wij uitgaan van zeer zuivere F I's en
wij mogen blij zijn, als wij die hebben en ze kunnen gebruiken voor de opbouw
van een ras, voor een compositie dus. Gedeeltelijk kunnen wij proberen met
inteelt een goed ras te houden, in de hoop, dat niet te veel inteelt-schade zal
optreden. Anderzijds gaan wij geschikte lijnen samenvoegen, dus een ras
componeren. Dat ligt in de bedoeling, maar daarover heb ik U nog geen
positieve mededelingen kunnen doen, omdat wij nog in het stadium van proefneming zijn. Ik heb hier slechts een voorbeeld willen geven van hoe wij bij
de veredeling de zaadteelt op een goedkope wijze kunnen volvoeren.
Voorzitter: Is de heer Barten met dit antwoord bevredigd?
De heer Barten: Ik wil afwachten en ik wil de heer Sneep zijn optimisme
niet ontnemen, maar ik wil wel zeggen, dat naar mijn ervaring het bij de
kruisingsproeven zo is, dat men er wel óp kijkt, maar nooit erin! Dat er nog
mogelijkheden van uitsplitsing zijn, die men er niet meer in vermoed had, ook
bij z.g. zuivere lijnen. De Voorzitter heeft het hierover al gehad: Hoe komt
men tot een zuivere lijn bij een kruisbevruchter als kool? De enige weg zal
wel zijn inteelt, maar daarbij blijven er, naar mijn ervaring, ook nog splitsingen mogelijk en zijn er nog genen in aanwezig, die, zij het dan ook recessief,
op het meest onverwachte moment weer terugkomen.
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/r Sneep: Ik moet U zeggen, dat ik Uw pessimisme volkomen deel, doordat
wij bij onze koolkruisingen ook voor zeer onverwachte gevallen kwamen te
staan. Alleen ben ik niet zo erg pessimistisch. Wij moeten juist zoeken naar
die ouderparen, die ook in de F 2 en F 3 geen verrassingen meer opleveren.
Dr Banga: Die onverwachtheid bij de uitsplitsing is in zoverre niet zo onverwacht, als wij maar naar de Maïs kijken. Daar is dat proces al achter de
rug en men heeft daarbij de ervaring opgedaan, dat men een zestal generaties
moet intelen, voor men een betrekkelijk constante en bruikbare inteeltlijn krijgt.
Nu weet ik niet, of U al 6 generaties ingeteeld hebt.
De heer Barten: Ik ben bij de tweede generatie al gestrand, omdat ik totaal
geen zaad meer kreeg.
De heer Meddens: Ik zou willen vragen of het mogelijk is, in plaats van de
vegetatieve vermeerdering van de ouders, uit de paarsgewijze kruising enig
reservezaad vast te houden en daarop terug te grijpen, wanneer men de F 2
of liever, zoals de heer Barten zei, de F 3 beoordeeld heeft. Ik vraag dit hierom,
omdat het in de practijk gemakkelijker zal zijn zaad te bewaren dan planten.
Ir Sneep: Dit is inderdaad mogelijk. Alleen moet U dan, wanneer het zaad
van de paarsgewijze kruising op is, opnieuw beginnen.
De heer Rijk Zwaan: Ik wilde de aandacht erop vestigen, dat de heer Sneep
verschillende dingen heeft behandeld, o.a. dat geval met andijvie en het
kruisingsgevaar bij bloemkool. Dat zijn twee dingen, die eigenlijk door uitwisseling van bevindingen uit de practijk naar voren zijn gekomen. Dat vind
ik nu juist het belangrijke van deze dagen, dat wij aan het werk kunnen gaan
en de ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen en daarvan profiteren wij
allemaal.
Voorzitter: W a t de heer Rijk Zwaan opmerkt, is zeer juist. Ik wilde ook
enkele vragen stellen en enige opmerkingen maken. Ik zou U de vraag willen
stellen, of U ook iets bekend is over het verbasteringsgevaar van de preirassen
onderling. U bent verder tot de conclusie gekomen, dat sluitkoolrassen niet
gemakkelijk verbasteren met winterkool en dat het practische gevaar niet zo
groot is. Dat is ook wel de ervaring. Koolrapen- en winterkoolzaad zullen
vermoedelijk heel andere resultaten opleveren.
Over de kwestie van de paarsgewijze kruising en de geïsoleerde kamers
voor familieteelt zou nog wel veel meer te zeggen zijn. Ik geloof, dat het
Instituut hier een heel goede combinatie heeft getroffen, in navolging van
Denemarken, en dat het aanbeveling verdient, dit verder goed in de gaten
te houden. Wij weten, dat de huizennood in Nederland groot is, maar de
huizennood voor deze families is nog veel groter. Daarom is dit zo goed en
juist de voordelen, die de heer Sneep naar voren heeft gebracht, dat daar in
die kamers de temperatuur en vochtigheid en luchttoevoer behoorlijk geregeld
kan worden en dat kunstmatige bestuiving een redelijke zekerheid van opbrengst kan geven, juist deze voordelen kunnen bewerkstelligen, dat deze
methode veel goedkoper kan zijn dan onze ouderwetse positieve massaselectie,
die onderhevig is aan natuurinvloeden. De heer Rijk Zwaan beveelt aan, dat
iedereen maar vast moet beginnen. Daarvoor is veel te zeggen, maar de moeilijkheid is, dat de apparatuur, die nodig is, bij zeer velen ontbreekt en wat nog
moeilijker is, dat wij er zo weinig van weten. Wij kunnen in de practijk wel
iets beginnen, maar dan moet er ook een grondslag zijn om te beginnen en
daarvoor hebben wij een wetenschappelijk onderlegd veredelaar nodig om hier
systematisch een opzet te maken. Het is nu zo jammer, dat er nog zo Weinig
van deze mensen beschikbaar zijn. Ik wil hiermede niet zeggen, dat wij niets
moeten doen, maar het is nog te stuntelig. Als wij iets doen, dan moeten wij
het ook goed opzetten; en nu kunnen wij wel de hulp van de heren van. het
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Instituut krijgen, maar zolang wij een bepaalde man missen, die dit van de
grond af opzet en medehelpt de apparatuur te bouwen en schema's te maken,
dan zullen wij het niet ver brengen. Daarom ben ik blij, dat verschillende
jonge mensen uit tuinbouwkringen deze studie gaan volgen; ook door middel
van het onderwijs aan de tuinbouwscholen kan het algemeen inzicht in deze
dingen in veel wijdere kring verbreid worden. En hierdoor zullen wij geleidelijk aan naar deze toekomst heen werken, dat er meer mensen komen, die de
meer geperfectionneerde veredelingsmethoden kunnen hanteren.
Ir Sneep: Over het algemeen zijn de mogelijkheden voor verbastering bij
prei niet erg groot. Door het insectenbezoek is het net hetzelfde als bij koolraap, dat de stuifmeelverslepingen van dien aard zijn, dat er kruisbestuiving
plaats heeft. Het is zeer wel mogelijk, bij prei een zuiver ras te kweken.
Verbastering van koolrapen met koolzaad gaat zeer gemakkelijk, want zij
behoren tot dezelfde botanische soort. Het is voorgekomen, dat mensen verbasterd zaad hadden, dit gingen uitzaaien en er bij het dunnen de zwakke
planten uit gooiden. Het gevolg was, dat zij 80 % verbasterde planten overhielden. Zij hielden dan immers de krachtigste planten en dat waren juist de
bastaarden.
Het is wel moeilijk te zeggen hoe groot de afstanden moeten zijn. W e l kan
men constateren, welk gewas gevaarlijk voor het andere is, doch hoe groot
de afstand dan moet zijn is moeilijk te bepalen. Dit is ook afhankelijk van de
omstandigheden van het jaar.
Voorzitter: De hele wereld in Nederland is vol van winterkoolzaad en dat
heeft gevolgen voor onze sluitkoolzaden en Br. oleracea: in de eerste plaats
door vermenging wegens opslag en in de tweede plaats door onzuiverheid in
de dorsmachine. Wij staan voor de moeilijkheid, dat al deze gewassen in zeer

Tijdens de excursie op de „Santacker" te Eist. Bezichtiging van de koolselecties o.l.v. Ir J. Sneep.
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sterke mate vermengd worden met het winterkoolzaad en dat is iets, waar wij
terdege op moeten letten. Wij moeten bij voorkeur percelen opzoeken, waar
niet al jaren lang winterkoolzaad op heeft gestaan; wij moeten dus veldkeuringen verrichten. Verder moeten wij trachten de medewerking te krijgen
van de telers, dat zij de nodige voorzorgen in acht nemen, dat hun dorsmachines
goed schoon zijn en dat zij met geheel andere gewassen dorsen, vóór zij met
sluitkoolrassen beginnen. Anders zullen zij ongelukken maken ten nadele van
de goede naam van Nederland. Dit heeft met veredeling wel niets te maken,
maar ik meen, dat het wel een practische wenk is.
Summary
Some experiences in the domain of seed growing.
1) The for Dutch conditions useful leek varieties Elephant and Winter Giant
can be recognized by their fine seeds. Those varieties which are no good
for Dutch conditions have coarser seeds.
2) Recently endive seed growing in Holland met with the difficulty of quickly
bolting to seeds. The cause was that the seeds were formed late in the
season during cool autumn weather; they were vernalized already before
they were harvested.
3) The distances kept between plots of cauliflower plants grown for seed
were discussed.
4) Two experiments on the necessary distance between cabbage seed plots
showed that the contamination was restricted to the outer rows of the plots.
5) Hybridization between Brassica oleracea and Brassica Napus is possible
and sometimes occurs. For practical purposes this hybridization can safely
be neglected.
6) For pair crossings in glass cages certain bumble-bees have been used with
very good results. Small colonies of honey bees effected an excellent pollination in families of cabbage crops in isolated glasshouse departments.
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Het gebruik van bijen en hommels voor bestuiving in
afgesloten ruimten
door
Dr A. Minderhoud
(Rijksbijenteeltconsulent te Wageningen)

Als inleiding tot mijn eigenlijke o n d e r w e r p wil ik
U een overzicht geven v a n w a t ons bekend is over het
gevaar, dat er voor de veredelaar van bijen en hommels te duchten is bij culturen op het vrije veld.
In mijn jeugd w a s het bekend, d a t men gemerkte
bijen vaak terugzag op planten of op groepjes planten, w a a r o p men die insecten gemerkt had. O v e r i g e n s
nam men aan, dat het g e d r a g der bijen in hoofdzaak
door de wind bepaald w e r d : zij zouden d e korf tegen
de wind in verlaten en met de wind in de rug weer
n a a r huis terugkeren.
E e n vriend van mij, wijlen d e H e e r J. D . Koeslag,
die destijds belast w a s met d e keuring van gewassen
te velde, stelde veel belang in d e v r a a g , welk gevaar
er van d e bijen te duchten is, als verschillende rassen
van een bepaald g e w a s betrekkelijk dicht bij elkaar voor zaadwinning w o r d e n
geteeld. In N o o r d - H o l l a n d h a d d e n plaatselijke T u i n b o u w v e r e n i g i n g e n voorschriften gegeven, d a t d e verschillende koolsoorten ten minste 200 m tussenruimte moesten hebben, maar het w a s toen nog niet bekend of deze afstand
voldoende groot w a s om o n g e w e n s t e kruisingen te voorkomen.
In 1922 nam ik de volgende proef:
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O p 1 3 - I V - ' 2 2 w e r d e n op een veldje bloeiende knollen, dat 300m 2 groot
w a s , 90 bijen van een gele verfstip voorzien en op een veldje, d a t v a n het;
eerste 350 m verwijderd w a s , en een oppervlakte v a n 180 m 2 had, w e r d e n
75 bijen wit gemerkt.
D e beide veldjes w e r d e n de gehele d a g , bij afwisseling, bekeken. Iedere
keer w e r d een a a n t a l gemerkte bijen w a a r g e n o m e n , doch witte en gele bijen
vertoonden zich alleen op de veldjes, w a a r o p ze gemerkt w a r e n .
In 1923 heb ik dezelfde proef genomen met 2 veldjes knollen, die 180 m
van elkaar verwijderd w a r e n , doch ook in dat jaar v e r t o o n d e n de proefbijen
zich alleen op h u n eigen veldjes.
H e t volgende j a a r w e r k t e ik met 2 veldjes mosterd, die 150 m van elkaar
af lagen en met 2 veldjes reseda, die 100 m tussenruimte h a d d e n .
D e afstand v a n 150 m tussen d e mosterdveldjes w a s blijkbaar voldoende
om te voorkomen, d a t dezelfde bijen op de beide veldjes vlogen, m a a r op de
resedaveldjes bleken 1 of 2 bijen een afstand van 100 m geen beletsel te
vinden om op beide veldjes te vliegen. W e l w a s het p e r c e n t a g e van de bijen,
die zich niet aan hun veldjes hielden, zeer laag, maar een enkele bij kan in
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bepaalde omstandigheden heel wat ongewenste kruisingen tot stand brengen.
In het jaar 1927 heb ik deze proeven nog eens ter hand genomen en wel
met 4 veldjes mosterd, elk groot 30 m 2 , die tenminste 100 m van elkaar af
lagen. Het resultaat was volkomen in overeenstemming met de proeven van
1924; een afstand van 100 m is geen waarborg, dat twee veldjes niet door
dezelfde bijen worden bevlogen.
In de voorafgaande lezing sprak de Heer Sneep zijn twijfel uit over
de kleine afstand, waarop in de practijk verschillende bloemkoolrassen
van elkaar worden geteeld, n.1. soms op 50 m. Ik zou die vrees graag
nog wat willen aandikken, want ik ben er absoluut van overtuigd, dat
in vele gevallen over die kleine afstand stuifmeel-uitwisseling door
bijen tot stand zal worden gebracht.
Bij mijn proeven werkte ik met kleine veldjes? 30 m2 waren de kleinste.
In het veredelingsbedrijf zal men echter vaak te doen hebben met grotere
of met kleinere velden.
In het algemeen mag verwacht worden, dat bij grotere velden de
neiging der bijen om naar een ander terrein te trekken> kleiner wordt?
in grote velden vertoont de bij een grote mate van plaats-vastheid.
Maar in het tegengestelde geval, als de veldjes heel klein zijn, zal de
kans, dat dezelfde bijen zich nu eens hier en dan. weer daar zullen
vertonen, steeds groter worden. Hoe kleiner de veldjes, hoe groter de
neiging der bijen om zich over een groter oppervlak te verplaatsen.
Maar ook een groot veld kan in bepaald opzicht klein zijn, namelijk
als het gewas pas begint te bloeien. In zo'n geval heeft een bepaalde
bij een grotere oppervlakte van een bepaald gewas nodig om haar
voedselverzamelingsinstinct uit te vieren dan bij volle bloei.
Een gevaar in het veredelingsbedrijf kan ook het bestrijden van ziekten of van schadelijke insecten zijn. Verschillende insecticiden werken
in zekere mate afschrikwekkend voor bijen, b.v. D . D . T . en H.C.H.
Ik acht het dan ook zeer waarschijnlijk, dat bijen, die een bepaald
veldje bevliegen, dat veldje in de steek laten en naar een ander veldje
trekken, dat 200 m verder ligt, als het eerste bestoven wordt met
D . D . T . of H.C.H, en het andere niet.
Overbrenging van stuifmeel, die door de kweker niet gewenst wordt, is
echter niet alleen te duchten van de honingbij, maar van alle andere insecten,
die zich op de betreffende bloemen vertonen.
Hiervan zijn de echte bloemenbezoeksters, die tevens een goed behaard
lichaam hebben, de gevaarlijkste.
Van de wilde bijen, d.w.z. van de niet-in-kolonies-levende, geloof ik niet,
dat er moeilijkheden te verwachten zijn. Ook de hommels lijken mij heel erg
plaats-vast. Er zijn in de literatuur gegevens bekend, dat er geen verspreiding
van stuifmeel te vrezen is bij kleine veldjes rode klaver (30<—40 planten), als
deze 50 m of meer van elkaar verwijderd liggen. Zelf heb ik eens gewerkt
met gemerkte hommels op Phacelia; van de 20 gemerkte hommels, die ik op
een klein veldje merkte, vertoonde er zich echter dezelfde dag 1 op een
veldje, dat 125 m verder lag.
W a t er in dit opzicht van vliegen, vlinders, kevers en andere insecten te
verwachten is, is mij volkomen onbekend.
Uit datgene, wat mij echter van het gedrag van bijen en hommels gebleken
is, moet echter geconcludeerd worden, dat hét telen van gewassen buiten,
minder dan 200 m van elkaar verwijderd, vermeden moet worden, als kruising niet mag optreden.
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Bijenvolkjes in isolatiehokken
Zoals de Heer Sneep U zoeven heeft verteld, wint men op het I.V.T. zaad
van groepen planten, die men heeft uitgeplant in kleine kastjes van ± 3
bij 4 m.
Tot nu toe gebeurde het bestuiven van deze gewassen met de hand. Dit
jaar zou met dit bestuivingswerk worden belast de Heer A. Kraai, die een
enthousiast beginnend-imker is en die deze winter bij mij kwam met de vraag,
of hij dat bestuivingswerk niet door bijen kon laten doen. Zijn bazen hadden
daar wat van gezien in Denemarken en als dat daar kon, kon het hier ook wel.
De Heer Kraai en ik hebben toen de zaak van alle kanten bekeken en we
hebben gezamenlijk een werkplan opgesteld, dat door hem is uitgevoerd.
En ik wil voorop stellen, dat dit werk is verricht met veel liefde en belangstelling voor bijen en hommels. W a s de Heer Kraai niet zo geïnteresseerd
geweest in deze insecten, dan zouden de bereikte resultaten ongetwijfeld
veel slechter geweest zijn.
Toen de verschillende koolsoorten in het begin van Mei in de kleine kastjes
in bloei kwamen, werd er in ieder kastje een klein bijenvolkje geplaatst.
Deze volkjes waren gemaakt door normale bijenvolken in tweeën of drieën
te delen. Zo'n bijenvolk bezet in die tijd 7 of 8 ramen en het is een kleine
moeite om die over kleine kastjes, waarin maar 3 ramen kunnen, te verdelen.
Niet ieder volkje krijgt dan een koningin mee, maar voor dit speciale doel is
dit van weinig betekenis. Een koningin kweken ze zelf wel.
In de kastjes konden de bijen de koolbloemen bevliegen en bovendien
suikerstroop verzamelen, dat in een schotel ter beschikking werd gesteld.
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Bijenkastje in één der isolatiehokken op de proeftuin „De Goor" van het I.V.T. te Wageningen
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De eerste dagen vliegen nogal wat bijen zich dood tegen de ruiten, maar
dit wordt spoedig minder.
Al heel gauw werd geconstateerd, dat de bijen ijverig op de bloemen vlogen
en zelfs met vrij veel stuifmeel aan de poten naar hun kastjes terugvlogen.
Veel verschil tussen de volkjes, die een koningin hadden en andere, die
moerloos waren, was er niet.
Het beste en rustigste werkte zelfs een heel klein volkje, met zeker niet
meer dan een kleine handvol bijen, die een onbevruchte koningin hadden en
waarvoor geen enkele imker een cent zou hebben willen geven.
Deze kastjes kan men weken achter elkaar in zo'n isolatiehok laten staan,
meestal wel tot aan het einde van de bloei. Als men een beetje imkerservaring
bezit, is het heel goed mogelijk om na de bloei zon volkje een week buiten
te zetten, teneinde een bevruchte koningin te krijgen, waarna het weer voor
gebruik gereed is. Die volkjes zijn dan ook op het I.V.T. niet alleen gebruikt
voor koolsoorten, maar later ook voor witlof, andijvie en radijs.
Dit voorjaar is de Heer Kraai begonnen met 3 bijenvolken en in September,
toen het bestuivingswerk was afgelopen, had hij nog 3 normale volken en
4 kleine. De kleine volkjes waren er niet alle even goed aan toe, maar kunnen
toch zeker geschat worden op de waarde van 1 normaal volk. Aan suiker
hebben deze volken gezamenlijk ± f 9.— gebruikt, zodat de materiaalkosten
buitengewoon laag zijn.
De resultaten, de zaadzetting in de kastjes, waren echter zeer goed en
veel beter dan men met handbestuiving zou hebben kunnen bereiken. Deze
laatste zou ongetwijfeld veel duurder geweest zijn, zodat het gebruik van
bijen het I.V.T. niet alleen een goede zaadopbrengst gegeven heeft, maar
ook op arbeidsloon heeft bezuinigd.
Op een gevaar bij het gebruik van bijenvolkjes moet nog even gewezen
worden; men moet uitkijken en zien, wat er buiten bloeit, voor men de volkjes
bij de te bestuiven gewassen in de kastjes plaatst. W a n t er is een kans, dat
bijen, die de ene dag buiten op vloeg-bloeiende kool gevlogen hebben, de
volgende dag in het kastje ongewenste bestuiving tot stand brengen. Maar
die kans is klein, omdat de bijen gedurende de nacht hun behaard lichaam
zeer grondig van stuifmeel reinigen.

Hommels in kruisingskastjes
Op het I.V.T. wint men ook zaad van planten, die paarsgewijze uitgepoot
worden in glazen hokken, die gemaakt zijn van 4 rechtopstaande éénruiters.
De afmetingen van deze hokken zijn zo klein, dat het zeer bezwaarlijk moet
worden geacht om daarin kleine bijenvolkjes te zetten. Daarom hebben de
Heer Kraai en ik geprobeerd het bestuivingswerk, dat in die hokken gedaan
moest worden, te laten uitvoeren door hommels.
W a t men in het voorjaar buiten ziet vliegen, zijn hommelkoninginnen, die
zelfstandig, dus buiten kolonie-verband, in de grond hebben overwinterd.
In April beginnen deze hommelkoninginnnen een nest te maken. Tegen het
einde van de bloei van de late appels worden in zo'n nest de eerste, meestal
heel kleine, werkstertjes geboren. Deze worden spoedig gevolgd door werksters van normale grootte. In de tweede helft van Juni verschijnen er in het
nest, behalve werksters, ook mannetjes en, even later, jonge koninginnen.
Die jonge koninginnen laten al heel gauw het nest in de steek, vliegen wat
rond, paren en verbergen zich dan in de grond. Tegen het najaar gaat dan
het nest, met al zijn nog aanwezige bewoners, te gronde.
Hommels leven alleen van nectar en stuifmeel; het zijn wat brommerige
diertjes, die echter nooit iemand hinderen en die in de natuur en in de land35

en tuinbouw uiterst nuttig werk verrichten. Zij bevliegen namelijk bij voorkeur planten met diepe bloemen en aan hun bestuivingswerk hebben wij het
te danken, dat de natuur nog enigszins de natuur blijft.
Als wij dus in het voorjaar een hommelkoningin doden, lopen wij het gevaar een hele toekomstige kolonie op te ruimen en dit moet zoveel mogelijk
voorkomen worden.
De meeste hommelkoninginnen, die we in het voorjaar te zien krijgen, zijn
echter ongeneeslijk ziek. Z e zijn meestal aangetast door op aaltjes gelijkende
wormen (Sphaerularia bombi), die in zo'n grote getale in hun lichaam voorkomen, dat hun eierstokken verschrompelen, zodat ze niet in staat zijn zich
voort te planten en dan ook geen nest maken. Deze zieke hommels bevliegen
op normale wijze de bloemen, maar de meeste tijd brengen ze door met zoeken. Z e zoeken laag over de grond, gaan telkens zitten, kruipen tussen de
planten en in allerlei holletjes, vliegen wat verder en zetten daar haar gezoek
voort. Als men tussen April en het einde vàn Juni zo'n hommel ziet, is er
90 % kans dat het een zieke hommel is. Deze zieke hommels leven lang en
zijn dus de aangewezen exemplaren voor bestuivingswerk in kleine hokken
in het voorjaar.
Een tweede groep hommels, die voor ons doel bruikbaar zijn, vormen de
mannelijke hommels. Bij deze insecten zijn de mannetjes even goede bloembezoekers als de werksters en koninginnen; zij zijn alleen wat trager in hun
bewegingen. In natuurlijke omstandigheden verlaten de mannetjes al op jeugdige leeftijd het nest en gaan dan zelfstandig verder leven. Z e zijn dus in
staat om vrij lang buiten kolonieverband in leven te blijven en daarom mag
van hen verwacht worden, dat ze in kleine ruimten goede bestuivers zullen zijn.
De werksters der hommels zijn veel meer op het leven in het volk aangewezen en daarom moet van haar verwacht worden, dat ze het niet zo lang
buiten het volksverband zullen uithouden.
Er is nog een laatste categorie hommels, die bijzonder geschikt lijkt om in
bestuivingskastjes dienst te doen. Dit zijn de koekoekshommels (Psithyri).
Dit zijn insecten, die heel sterk op hommels gelijken, maar die er in levenswijze erg van afwijken. Zij parasiteren n.1. op de hommels en wel in deze zin.
dat de vrouwelijke exemplaren hun eitjes in hommelnesten leggen, waarna
de jongen door de hommels worden grootgebracht.
De heer Kraai heeft de hele zomer door 1 of meer hommels in zijn kastjes
aan het werk gehad. Veel werk was voor hem hieraan niet verbonden, daar
de hommels hun werk zeer goed deden en de meeste exemplaren lang in
leven bleven. Hij heeft er zelfs bij gehad, die het 18 dagen volhielden.
De beste resultaten leverden de zieke voorjaarskoninginnen.
Het is mij gebleken, dat ook een leek deze groep hommels gemakkelijk kan
vinden en verzamelen. Z e komen op alle plaatsen voor en zijn de hele dag
te vinden en het vangen in een jampot is heel gemakkelijk. Er zijn echter
plaatsen, waar ze zich meer ophouden dan op andere en het is eenvoudig een
kwestie van opletten om deze te vinden.
Ook de mannetjes hommels hebben goed voldaan, doch leefden in de regel
enkele dagen korter dan de zieke koninginnen.
De koekoekshommels voldeden niet zo goed aan de verwachtingen; die
wilden wel werken, maar leefden in afgesloten ruimten te kort.
Alleen tegen het einde van het seizoen, in Augustus, voldeden de hommels in de kastjes niet zo goed meer. W a t hiervan de oorzaak is, weten we
nog niet.
In het algemeen mogen we echter zegaen, dat de hommels uitstekend aan
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hun doel hebben beantwoord en dat ze de mens, bij het bestuivingswerk in
zeer kleine ruimten, zeer veel werk uit handen kunnen nemen.
Op één ding wil ik echter nog de aandacht vestigen; hommels zijn niet zo
zindelijk op hun lichaam als de bijen. Zij zijn ook veel minder bloemvast,
d.w.z. vliegen gemakkelijk van de ene plantensoort naar de andere. In de
praktijk moet men er dus van uitgaan, dat hun haarkleed allerlei stuifmeelsoorten kan bevatten en dat zij, om het gevaar van ongewenste bestuivingen
te voorkomen, voor het gebruik gewassen moeten worden. In water zwellen de stuifmeelkorrels op en barsten.
Dit wassen is echter heel gemakkelijk. Men doet de diertjes in een jampot
met wat water en spoelt ze dan flink af. Dan keert men de pot in het bestuivingskastje om en loopt dan ook weinig kans, dat het beestje er vandoor
gaat. Even later zijn ze dan weer kurkdroog.
Het wil mij dus voorkomen, dat er dit jaar aan het I.V.T. ervaringen met
bijen en hommels als bestuivers zijn opgedaan, die, hoewel nog niet helemaal
volmaakt, toch de verwachting wettigen, dat we in enkele jaren in staat zullen
zijn, veel handenwerk aan deze insecten over te laten.
Naschrift
Daar gebleken is, dat in sommige kringen de gevaren van kruisbevruchting,
speciaal bij bloemkool, onderschat worden en dat enige toehoorders bepaalde
gedeelten van bovenstaande voordracht verkeerd interpreteren, lijkt het gewenst, de aandacht nog eens te vestigen op het vetgedrukte gedeelte op
pagina 33.
Discussie
h Hus: Kwamen de door LI gemerkte gele en witte bijen uit dezelfde korf?
Dr Minderhoud: Dit zijn willekeurige bijen geweest, die ik toevallig op de
veldjes heb aangetroffen. Er is niets kunstmatigs mee gebeurd en daardoor is
de kans uiterst gering, gezien het grote aantal bijen en het grote aantal volken,
dat in de omgeving aanwezig was, dat dit bijen waren uit een bepaald volk.
Ir Hus: Ik vraag dit, omdat mij verteld is, dat in een korf of bijenkast het
stuifmeel gemengd wordt. Het kan dus wel zijn, dat een bij steeds op het
veldje A vliegt, doch als hij dan een volgende dag op veldje B vliegt, toch
nog stuifmeel van A meedraagt en er zo dus toch nog kruisbestuiving mogelijk zou zijn.
Dr Minderhoud: U redeneert dus als volgt. Een gedeelte van het volk vliegt
op veldje A en een ander deel op veldje B. Deze bijen brengen dan het stuifmeel mee in de korf en dan gaan in die wriemelende massa de bijen over
elkaar heen lopen, het lijkt wel een pot met pieren; dan zouden dus de bijen,
die van veldje A komen de uitvliegende bijen, die naar veldje B vliegen met
stuifmeel van A insmeren. Als dit inderdaad in het groot zou optreden, dan
zouden wij, als wij een groot aantal stuifmeelklompjes onderzoeken, die zich
aan de poten van de bijen bevinden, een aantal met gemengd stuifmeel moeten
aantreffen. Immers, het stuifmeel, dat de bijen aan hun haarkleed meedragen,
brengen ze bij elkaar in hun klompjes. Als men nu een massa van die klompjes
onderzoekt, dan vindt men inderdaad verontreinigingen door ander stuifmeel,
maar het aantal verontreinigingen in zo'n klompje is buitensporig gering. In
die millioenen korrels, die er in zo'n klompje zitten, vindt men hier en daar
een enkele korrel, die er niet thuis hoort. Dit percentage vreemde korrels is
echter zo gering, dat wij daar in de practijk weinig effect van kunnen verwachten. Ik geef echter toe, dat de mogelijkheid van kruisbestuiving op deze
manier bestaat. Die mogelijkheid bestaat echter ook, als wij de veldjes een
37

paar kilometer uit elkaar leggen, want het ene deel van de korf vliegt op het
ene veld, het andere deel op het andere en dus kan de vermenging ook dan
plaats hebben.
De heer de Wilde: Ik geloof toch wel, dat dit van belang is bij de bestuiving van fruitteeltgewassen in kassen en warenhuizen.
Dr Minderhoud: Als dit inderdaad een belangrijke rol zou spelen, dan
kwam er van de nuttige werking van bijen geen spaan terecht. Het is natuurlijk theoretisch mogelijk, maar practisch speelt het werkelijk geen rol.
Dr Banga: Speelt de hoeveelheid voedsel, die de bijen op een bepaald veld
aantreffen, nog een rol bij het gevaar van verbastering?
Dr Minderhoud: Inderdaad, want een groot veld is in een bepaald stadium
eigenlijk een klein veld, nl. in het begin van de bloei. Dan vindt men op een
groot veld een kleine hoeveelheid bloemen verspreid over een groot oppervlak. Dit is echter een gebied vol voetangels en klemmen en men moet ieder
gewas in verband met de omstandigheden afzonderlijk bekijken; het is moeilijk
hier een algemene regel voor te geven.
Voorzirrer: U hebt het gehad over de afstanden bij de bloemkoolteelt en U
hebt gezegd, dat bij afstanden van 50 à 100 meter aangenomen mag worden,
dat enkele bijen van het ene perceel op het andere zullen overvliegen. In dit
verband zou ik U willen vragen of het aannemelijk is, dat een bij, met vreemd
stuifmeel besmet, meer dan één bloem van zo'n veldje besmet. Of mag men
aannemen, dat dit gevaar na het bezoek van één bloem verdwenen is?
Dr Minderhoud: Dat weet ik niet. Ik kan daar wel een beetje over doorpraten, maar cijfers kan ik U daarover niet noemen. Dit gevaar zal in ieder
geval in de namiddag veel groter zijn dan in de ochtend. Als een bij veel
stuifmeel ontvangt bij de ene bloem en dan van de andere weer stuifmeel krijgt,
dan zit dit laatste veel losser aan haar pakje. Het stuifmeel zit over het algemeen vrij stevig aan het pakje en het beest is voortdurend in de weer om zich
schoon te maken en het stuifmeel naar haar klompjes te brengen achter de
poten. Daarom acht ik de kans, dat dit overbrengen van vreemd stuifmeel in
de ochtend gebeurt, vrij gering, want dan ontvangt het beest veel stuifmeel,
maar in de namiddag, als er weinig stuifmeel op haar pakje komt, is die kans
veel groter. Van het nieuwe veldje komt er dan weinig stuifmeel bij en dan is
de kans, dat er stuifmeel van het oude veldje op de stempels komt, veel groter
geworden.
Voorzitter: Ik vroeg het met het oog hierop, dat men wel kan zeggen, dat
het gewenst is de veldjes een grotere onderlinge afstand te geven, maar dit
is in de practijk niet zo gemakkelijk uitvoerbaar. Wij weten, dat de bloemkoolteelt in het Westland op een beperkt gebied door een massa kwekers wordt
uitgeoefend en het is daarom niet zo eenvoudig theoretische afstanden te
handhaven. Het is daarom belangrijk, als wij er iets van aan de weet konden
komen, hoe groot het werkelijke gevaar is. Men zal dan moeten kiezen: dit
risico op de koop toe nemen of zeggen, dat dit uitgesloten is, omdat de
kwaliteit dan onbruikbaar zou worden.
Dr Minderhoud: Dat kan betrekkelijk gemakkelijk gebeuren door de bijen
in te smeren met zetmeelkorrels. Met stuifmeel zou dat moeilijk zijn, omdat U
dat niet zo gemakkelijk uit elkaar kunt houden. Het gaat hier alleen weer
om de kwestie: terrein, mensen en geld.
Voorzitter: U hebt gesproken over 13 soorten hommels. Komen zieke koninginnen bij al die species voor of slechts bij enkele?
Dr Minderhoud: Bij allemaal. Er is misschien één soort, die dit niet heeft,
maar daar is weer een gelukkige omstandigheid, dat die zeer algemeen is en
als er daar dus een paar van verdwijnen, dan is dat nog niet zo erg.
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Dv Banga: U hebt gezegd, dat als men D.T.T. strooit, de bijen er niet meer
willen komen. Is die afschrikkende werking van D.D.T. nu zo sterk, dat men
een ras, dat kruis- en zelfbestuiving heeft, zou kunnen brengen tot uitsluitend
zelfbestuiving?
Dr Minderhoud: Wij hebben in de iemkerspraktijk met D.D.T. en H C H
heel weinig te maken en vinden bovendien heel grote verschillen. Als men b.v.
gebieden heeft als de Noord-Oost polder en Groningen, waar zeer veel koolzaad voorkomt, en daar D.D.T. uitstrooit op een veld, dan vliegen alle bijen
naar de andere velden. Die liggen dan zo vlak in de buurt, dat dit slechts
een kleine verplaatsing is. Als U echter een veld met koolzaad neemt in de
Wageningse Eng, dan vindt U in de hele buurt geen ander veld met koolzaad en dan komen de bijen weer op dat veld terug, eenvoudig omdat ze niets
anders hebben.
De heer Barten: Komt het veel voor, dat er verschillend stuifmeel in de
klompjes zit?
D r Minderhoud: Dat komt zelden voor. Het is een grote uitzondering, als
men bijen aantreft met een z.g. gemengd klompje. Dit gebeurt wel eens een
enkele keer, als in de Betuwe de klaproos in bloei staat.
Voorzitter: Kan men voor kruisbestuiving ook vliegen gebruiken?
Dr Minderhoud: Er is een vlieg, die men hier vooral in de herfst vindt: die
dikke brommer met die gele vlekken. Deze bezoekt veel bloemen. De vliegjes,
die leven op in ontbinding verkerend vlees, zijn daarentegen niet erg actief.
Een andere vlieg, die men ook op het ogenblik vindt — en die ook veel
bloemen bezoekt — is de Eristalys, die gemakkelijk te vangen is.
Summary
Bees and bumble-bees as pollination agents in small cages.
Experiments, performed during 4 years with bees, lead to the conclusion
that plots of cruciferae not smaller than 30 m 2 and at least at 125 m distance
from each other, are not visited by the same group of bees, so that no crossing between plants of different plots is to be feared.
Bumble-bees displayed a similar behaviour.
In small glasshouse departments with a bottom surface of 3 by 4 m a very
good pollination and fertilization was obtained for cabbage by keeping small
bee colonies in the departments.
In small glass cages with only 2 plants of cabbage, radish, endive or chicory,
a very satisfactory pollination was obtained by putting bumble-bee queens,
attacked by Sphaerularia bombi, or male bumble-bees into the cages, together
with the plants.
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Inleiding excursie ,,Boomkwekerij"
door
Ir J. FLOOR
(Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen, Wageningen)
Zo dadelijk gaan wij de tuin in, waar ik U onze proeven zal laten zien en
daarbij de nodige toelichting zal geven. U krijgt dan als het ware een momentopname van ons onderzoek. Dat onderzoek staat echter niet stil, integendeel,
het gaat steeds verder volgens tevoren opgestelde richtlijnen. Daar wil ik U
thans iets van vertellen, want, als U niet alleen ziet, wat we doen, doch tevens
ook weet, welke doeleinden wij nastreven, dan pas krijgt U een volledig beeld
van ons onderzoek.
Men kan ons onderzoek kort samenvatten door te zeggen, dat het veredelingsonderzoek is, dat het verkrijgen van betere onderstammen dan de bestaande beoogt.
Om het gestelde doel te bereiken maken wij een speciale studie van de
techniek der vegetatieve vermeerdering, want, naarmate we vorderingen maken met deze techniek zal ook het sortiment van planten uitgebreid worden,
dat vegetatief vermeerderd kan worden en daarom voor nader onderzoek op
zijn waarde als onderstam in aanmerking komt. Verder maken we ook een
studie van verschijnselen van onverenigbaarheid van ent met onderstam. Daarbij zal speciale aandacht besteed worden aan maatregelen, welke een gebrekkige verenigbaarheid kunnen verhelpen. Er zijn namelijk tal van planten, die
voortreffelijke eigenschappen hebben als onderstam, doch niet gebruikt kunnen worden als zodanig, vanwege een gebrekkige verenigbaarheid. Mocht het
evenwel gelukken dit bezwaar te ondervangen, dan is daarmede het uitzicht
geopend op het verkrijgen van betere onderstammen.
Achtereenvolgens mogen enkele korte opmerkingen volgen over vegetatieve
vermeerdering en kwesties betreffende verenigbaarheid. Het onderzoek omtrent
vegetatieve vermeerdering kan weer onderverdeeld worden in een studie van
scheut- en twijgstek, wortelstek en afleggen.
Allereerst twijgstek. Practische toepassingen zoeken wij vooral bij de vermeerdering van pruime-onderstammen, omdat wij anders aangewezen zijn op
afleggen, wat een bewerkelijke methode is en niet altijd zulke goede resultaten
oplevert. Verder zijn er ook proeven gaande met het stekken van peren. De
uiteindelijke bedoeling daarvan is het verkrijgen van vegetatief vermeerderbare pere-onderstammen en ook het beproeven van peren op eigen wortel.
Wortelstek. Practische toepassingen van deze methode werden gevonden
in de vermeerdering van Crab C en de kerse-onderstam F 12/1. Verder trachten wij ook peren te vermeerderen door wortelstek. De bedoeling hiervan is
de volgende. Volgens recente opvattingen komen ook bij fruitgewassen verschillen voor, welke aangeduid worden met de termen jeugd- en ouderdomsstadium. Vruchtdragende rassen, welke als zodanig in het ouderdomsstadium
verkeren, kunnen, volgens Amerikaans onderzoek, weer teruggebracht worden
in het jeugdstadium door vermeerdering uit wortelstek. Stek, dat in een dergelijke conditie verkeert kan dan weer gemakkelijker tot wortelvorming gebracht worden dan te voren.
Afleggen. Een practische toepassing van deze methode zoeken wij allereerst
bij pruime-onderstammen. Indien het mogelijk is op deze wijze een behoorlijke
productie te verkrijgen zullen vele boomkwekers hieraan waarschijnlijk de
voorkeur geven boven vermeerdering door stekken. Afleggen is een methode,
waarmede gemanoeuvreerd kan worden. Men kan bijvoorbeeld een betere wor40

telvorming verkrijgen door de jonge scheuten met koperdraad te omwinden.
Het is ook mogelijk om de scheuten te ringen en op de gemaakte wonden groeistof toe te dienen alvorens aan te aarden. Wij hebben aanwijzingen, dat op
die manier ook peren tot wortelvorming gedwongen kunnen worden. Het is
de bedoeling in de aangegeven richting te trachten een vermeerderingsmethode
te vinden voor noten, vooral omdat het enten van noten onder glas nu eenmaal
een kostbare geschiedenis is.
Naast de studie van de vegetatieve vermeerdering wordt een onderzoek ingesteld naar factoren, welke de verenigbaarheid bepalen van ent met onderstam. Twee mogelijkheden om een gebrekkige vereniging te verhelpen hebben
daarbij onze speciale aandacht. Eén daarvan heeft te maken met het reeds
genoemde jeugdstadium, de andere met voedingskwesties.
Oculeren of enten wij een fruitras op een onderstam, dan verkeert, volgens
bestaande inzichten, de ent in het ouderdomsstadium en de onderstam in het
jeugdstadium. Het is dus een combinatie van jeugd- met ouderdomsstadium.
Verenigen wij ouderdomsstadium met ouderdomsstadium, zoals het geval is
bij omenten, dan leert de ervaring, dat de vereniging van ent met onderstam
veelal minder goed is dan in combinaties van jeugd- met ouderdomsstadium.
Het voorgaande doet vermoeden, dat een extra goede vereniging verkregen
zal kunnen worden door jeugdstadium te combineren met jeugdstadium. Indien
dit juist is, houdt dit tevens in, dat op deze wijze een gebrekkige vereniging
verbeterd kan worden. Het zal dan echter nodig zijn de entvariëteit eerst weer
terug te brengen in het jeugdstadium door deze te vermeerderen uit wortelstek.
Een tweede mogelijkheid om een gebrekkige vereniging van ent met onderstam te verhelpen heeft, naar het schijnt, te maken met voedingskwesties. Een
halve eeuw geleden heeft een Fransman proeven genomen met wat hij noemde
gemengde enten. Naast de entvariëteit liet hij daarbij ook de onderstam een
scheut vormen en behouden. Zodoende lukte het om combinaties van ent en
onderstam te verenigen, die tevoren als onverenigbaar beschouwd werden.
Onze proeven van dit jaar vormen een bevestiging van deze ervaring. Wij
zullen daarom dit onderzoek voortzetten en daarbij een open oog hebben voor
de practische toepassingen, welke in deze richting mogelijk zijn.
Met het voorgaande werd een globaal overzicht gegeven van de doeleinden,
welke wij nastreven. Thans nodig ik U uit om in de tuin te zien, wat wij
bereikt hebben.
Allereerst werd de onderstammencollectie getoond. Goede onderstammen,
welke nog niet of sporadisch in de practijk voorkomen, worden voortgekweekt
voor verdere verspreiding. Van Crab C en Brompton zijn dit jaar reeds beperkte hoeveelheden beschikbaar voor dit doel.
Vrij algemeen komt hier te lande onder de naam Common Mussel een afwijkend type voor. De verschillen tussen dit type en de echte Common Mussel
werden gedemonstreerd. Laatstgenoemd type heeft een karakteristieke golving
van de bladrand, zoals dat te zien is aan de afbeelding in het determinatieboekje over pruime-onderstammen. Het afwijkend type heeft daarentegen een
vlak blad. Verder zijn er nog enkele kleine verschillen, welke moeilijk te omschrijven zijn.
Dit jaar waren onze aflegbedden van pruime- en kerse-onderstammen voor
het eerst in productie. De beworteling van Myrobolan B, Brompton, St. Julien
A, Black Damas C en F 12/1 werden getoond. Bijgaande foto's geven een indruk van de verkregen resultaten bij Brompton en F 12/1. Voorwaarde voor
succes is een tijdige en juiste wijze van aanaarden. Nog vóór de knoppen be41

ginnen te zwellen moet
er reeds een dun laagje
fijne grond op de neergebogen twijgen gebracht worden. Dit moet
een aantal malen herhaald worden, telkens,
nadat de uitlopende
knoppen door de grond
heen gekomen zijn. Zodoende wordt bereikt,
dat 4—5 cm van de basis van de scheut geheel
in het donker groeit en
dus volkomen gebleekt wordt. Van groot belang is ook, dat de laatste aanaarding geschiedt met vochtige grond en dat er zorg voor gedragen wordt,
dat de aanaardbedden hoog en breed zijn. Op deze wijze wordt zo goed mogelijk voorkomen, dat later in het seizoen de wortelvorming stagneert door gebrek
aan vocht. Op zeer goed vochthoudende grond is laatstgenoemde maatregel
minder urgent, doch als regel is het wel degelijk noodzakelijk voor het verkrijgen van de beste resultaten. Voor mooi gaven onze aflegbedden eigenlijk
een te sterk gewas. Dit komt, omdat wij werken op oude tuingrond, die altijd
sterk bemest werd. In de komende jaren zullen wij in ieder geval geen stikstof
meer behoeven te geven. Het is bekend, dat een goede kalivoorziening de wortelvorming ten goede komt.
Men noemt in de practijk wel eens als bezwaar van het afleggen een zeer
ongelijkmatige groei met op de kromming van de neergebogen tak al te sterk
groeiende scheuten, welke in de regel geen wortel vormen. Wij hebben dit
bezwaar kunnen ondervangen. Vóór het neerleggen der takken werd het wortelgestel aan één zijde ondergraven om het zo schuin te kunnen zetten, dat de
neergelegde tak slechts een geringe kromming maakt.
In een stekproef met Myrobolan B en St Julien A werd voor beide onderstammen een bewortelingspercentage verkregen van ongeveer 70 %. Als stekhout werd genomen zijtakken van moerplanten. De stekken werden
gesneden in de herfst,
nog voor het blad er af
was. Daarna werd het
opgekuild in zand. Een
groeistofbehandeling
werd niet gegeven. In
het voorjaar werd de
stek gestoken en onder
horren geplaatst. Door
schaduw te geven wordt
een te sterke verdamping tegengegaan in de
periode, dat de stekken
nog geen wortel gevormd hebben. In plaats
van horren kan men zich
behelpen door takken
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tussen de stekken te
zetten.
Een klein proefje met
Crab C gaf als aanwijzing, dat dit type op een
lonende wijze vermeerderd kan worden door
wortelstek. Een grote
proef werd opgezet met
wortelstek van de kerseonderstam F 12/1. 100
wortelstekken van 10 cm
lengte en een diameter
van ± 1cm werden verticaal in de grond gezet met de top even beneden het oppervlak. Deze proef
leverde slechts 4 planten op.
In een andere proef werden in de eerste helft van April ruim 1400 wortelstekken van F 12/1 in bakken gezet met een mengsel van zand en turfmolm.
De stekken werden met de top iets boven het stekmedium gezet, zodat onder
invloed van het licht gemakkelijker adventief-knoppen gevormd konden worden. 84 c/c van het totaal aantal wortelstekken liep uit. Met het uitplanten in
de volle grond werd gewacht, tot een scheutlengte van ongeveer 5 cm was
bereikt. De plantjes werden ook weer onder horren gezet. De stekken, die
vóór midden Mei geplant waren, sloegen aan voor bijna 70 c/o (zie foto), die
daarna geplant werden voor bijna 35 %. Uit de verkregen resultaten hebben
wij afgeleid, dat het beter is om de stekken ongeveer een maand vroeger te
steken, al naar gelang de weersomstandigheden. Verder bleek het wenselijk
om uit te zien naar een werkwijze, welke het overplanten overbodig maakt.
Tenslotte werd nog het een en ander bezichtigd van proeven, welke ingezet
zijn, doch nog niet tot een practisch resultaat gevoerd hebben. Zo wordt getracht walnoten te vermeerderen door een bepaalde vorm van aanaarden.
Ook wordt er gewerkt aan de vermeerdering van de voortreffelijke pruimeonderstam Pershore. Het is ons dit jaar reeds gelukt voldoende planten op te
kweken voor verdere proefnemingen.
Verder werd nog melding gemaakt van een oculeerproef. Gewoonlijk worden in het voorjaar de onderstammen boven de oculaties getopt. In plaats
daarvan zal de top van de onderstam neergebogen worden en wel zodanig,
dat de neergebogen top het wortelgestel blijft voeden, terwijl toch de opgaande
voedingsstroom geheel ten goede komt aan de oculatie. Bij citrus en cacao kan
zodoende een gelijkmatiger en belangrijk sterkere groei van de oculaties verkregen worden. Nagegaan zal worden, of misschien ook niet bij onze fruitgewassen een soortgelijk gunstig effect bereikt kan worden door de ombuigmethode.

öummary
Rootstocks.
A program of research on propagation, stock-scion incompatibility and
breeding of rootstocks for fruit trees is outlined and brief notes on a demonstration of practical results are given.
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De taak van het Proefstation voor de Boomkwekerij te
Boskoop
door

Dr E. F. Jacobi
(Rijkstuinbouwconsulent te Boskoop)
Organisatie
Het proefstation is een vereniging van boomkwekers.
Bijna alle verenigingen van boomkwekers, of die, waarin boomkwekers een belangrijke rol spelen (in totaal
tien), zijn lid en hebben één of twee vertegenwoordigers
in het bestuur. Ruim 380 kwekers uit het centrum Boskoop en ongeveer 70 uit de rest van het land zijn verder
lid. Zij betalen contributie naar bekweekte oppervlakte,
terwijl de vereniging ook jaarlijks subsidie van het Be'
drijfschap voor Sierteeltproducten ontvangt. Naast deze
gelden van het vak worden subsidies van Rijk, Provincie, Gemeenten en anderen ontvangen, terwijl de verkoop van overtollige
producten aan de leden ook enkele duizenden guldens per jaar opbrengt.
De twee wetenschappelijke onderzoekers worden door het Rijk betaald en
hebben de leiding bij het onderzoek, terwijl de Rijkstuinbouwconsulent te Boskoop ambtshalve Directeur is. Naast hun onderzoektaak krijgen de wetenschappelijke krachten min of meer vanzelf een voorlichtende taak, door het
houden van voordrachten en het schrijven van artikelen over hun werk. De
directe, persoonlijke voorlichting heeft in hoofdzaak door de assistenten van de
Tuinbouwvoorlichtingsdienst plaats. Deze zijn met het onderzoek en de bereikte resultaten geheel bekend, daar zij als middelbare krachten, die met de
practijk volledig op de hoogte zijn, een zeer belangrijke rol spelen bij het onderzoek. Bepaalde onderzoekingen zijn in handen van leraren aan de Rijkstuinbouwschool te Boskoop. Door deze organisatie wordt een sterke binding
verkregen tussen onderzoek, onderwijs en voorlichting.
De taak v a n h e t p r o e f s t a t i o n is d r i e l e d i g :
a. De Schooltuin met de collectie's van bomen, heesters, coniferen, vaste
planten, zaaibloemen en bolgewassen maakt het de leerlingen van de Rijkstuinbouwschool mogelijk, een gedegen plantenkennis op te doen.
b. De Proeftuin houdt zich bezig met het onderzoek naar alle urgent geachte problemen op boomkwekerijgebied (zie onder).
c. De Sortimentstuin bevat sortimenten van verscheidene geslachten van
siergewassen. Een bepaald sortiment wordt zo volledig mogelijk verzameld,
op naam gebracht en elke variëteit beoordeeld op zijn sierwaarde. Z o nodig
wordt ook een collectie in getrokken staat in de kas nagegaan. Dit werk wordt
gedaan door de keuringscommissie van de „Vereniging voor Boskoopse culturen" of door enkele bestuursleden. Na een beoordeling gedurende 3 tot 5
jaar verschijnt een keuringsrapport (te vergelijken met een rassenlijst). Verder
worden de collecties gebruikt voor het uitgeven van soortecht voortkwekingsmateriaal, de beoordeling van nieuwigheden en kunnen de kwekers bij twijfel
hun eigen product op naam brengen.
V e r h o u d i n g t o t h e t I n s t i t u u t v o o r de V e r e d e l i n g v a n T u i n b o u w gewassen
Deze verhouding is niet officieel geregeld, waaraan tot nu toe ook geen
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behoefte bestaat. Als beide instellingen het belang van de boomkweker voorop
stellen en er regelmatig contact is, zijn er ook geen moeilijkheden te verwachten. Bepalend voor de plaats van een onderzoek moet zijn: waar kan dit met
de grootste kans van slagen gebeuren. In verband met het verschil in grondsoort is het doen van proeven bij elkaar soms van belang. Door samenwerking zal steeds het beste resultaat bereikt kunnen worden.
O n d e r z o e k o p de P r o e f t u i n t e B o s k o o p
W a t in onderzoek genomen is of zal worden hangt geheel af van de problemen, die uit de practijk naar voren gebracht worden. Deze komen van de
gewone leden, bestuursleden en assistenten van de voorlichtingsdienst. Elk
jaar wordt een proefplan door het bestuur samengesteld en ter goedkeuring
aan de algemene vergadering voorgelegd. Het proefplan voor 1949 omvat 17
verschillende onderwerpen. Het heeft geen zin deze hier alle te vermelden.
Voor de boomkwekers buiten het centrum Boskoop zijn de volgende van betekenis:
Het stekken van onderstammen van appel en pruim, waarbij de invloed van
groeistoffen, tijd van snijden van "het hout, wijze van stekmaken enz. worden
nagegaan. Op verzoek van de Ned. Heide Mij heeft dit ook plaats met Robinia en Fraxinus, terwijl met Tilia vulgaris ook proeven zijn genomen.
Proefveldjes te Oudenbosch dienen om de beste kalktoestand voor boomkwekerijgewassen op zandgrond na te gaan, terwijl ook de chemische onkruidbestrijding betekenis kan krijgen. Proeven over zaad en zaaien zijn dit jaar
begonnen.
Zeer belangrijke resultaten voor vele takken van tuinbouw leverde het
onderzoek naar de bestrijding van de Taxuskever of Lapsnuittor (Othiorrhynchus sulcatus) op, welk onderzoek Juni 1948 begon en vermoedelijk eerdaags
kan worden afgesloten.
De resultaten van het werk worden ieder jaar in een jaarboek gepubliceerd,
dat aan alle leden wordt toegezonden.
Discussie
De heer Elzinga: M. d. V. De heer Jacobi sprak er over, dat de proeven op
de proeftuin Boskoop gedeeltelijk werden bepaald door de boomkwekers en
dat zij daar dus proeven moesten doen, die de boomkwekers konden begrijpen.
Hij zei verder, dat op het Instituut vaak proeven werden gedaan, waarvan de
boomkwekers zouden zeggen: Jullie zijn gek, dat jullie dit doen! Ik vind dit
een beetje wonderlijk uitgedrukt ten opzichte van het I.V.T.
Dr Jacobi: Ik heb het inderdaad zo gezegd. Ik heb het kort willen maken en
ik heb hier werkelijk een beetje gechargeerd. Het is dus zo, dat bij ons gebeurt, wat de boomkwekers willen, maar U moet dit niet te letterlijk opvatten,
want bij de vergaderingen zitten ook onze onderzoekers en ik zelf. Bovendien
hebben wij nauw contact met „Den Haag", zoals men dat noemt, direct met
Ir de Bakker en via hem met Ir v. d. Plassche. Wij pakken dus dingen aan, die
wij gezamenlijk overleggen en die urgent zijn voor de boomkwekerij. Denkt
U nu niet, dat er bij ons alleen maar practische proeven staan, want ook
grotere problemen worden door ons aangepakt, die zuiver laboratorium-onderzoek zijn en waarvan de boomkweker niets weet en niets snapt, maar die tot
resultaten kunnen leiden, die hij wel begrijpt.
Het I.V.T. kan echter wel een onderwerp aanpakken, waarvan het denkt,
dat het in de verre toekomst wel eens van belang zou kunnen worden voor de
boomkwekers.
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Voorzitter: Ik ben de heer Elzinga heel dankbaar voor zijn vraag, want die
leefde bij mij toch ook heel erg sterk. Al ben ik dan geen boomkweker, toch
kon ik mij niet voorstellen, dat de heer Jacobi het zo bedoelde als hij het zei,
want, eerlijk gezegd, daar hebt U geen gezicht voor. Uit Uw antwoord heb ik
echter kunnen opmaken, dat als de boomkwekers in Boskoop zich afvragen of
wij nu gek zijn, dit alleen komt, omdat zij het niet begrijpen.
Dan hebt U de directeur van het I.V.T. geschilderd als een zeer eigenmachtig mens, die kon doen, wat in zijn kraam te pas kwam, maar zo is het
toch niet helemaal. ,,Den Haag" komt er ook nog bij te pas en de mijnheer uit
Den Haag geeft ook leiding in ons bestuur.
Ir Plantenberg: M. d. V. Ik zou graag van de heer Jacobi vernemen op
welke boomkwekersverenigingen het proefstation Boskoop zich momenteel
baseert, zowel die binnen als buiten Boskoop.
Dr Jacobi: Ik hoop, dat ik ze op kan noemen en ik zal in ieder geval mijn
best doen. Ik zal in Boskoop beginnen:
Ver. van Boskoopse Culturen;
Afd. Boskoop van de Kon. Ned. Mij. v. Tuinbouw en Plantkunde;
Drie standsorganisaties in Boskoop;
Bond van Boomkwekers;
Ned. Dendrologische Vereniging.
Meer weet ik er op het ogenblik niet uit mijn hoofd, maar er zijn er nog drie.
De Bond van Boomkwekers werd net lid op het moment, dat er een kleine
ontploffing plaats vond, anders hadden wij ze allemaal gehad. Er zijn op het
ogenblik nog een aantal verenigingen, die nog geen lid zijn, maar die wij
expres met rust laten, omdat zij bezig zijn zich te consolideren. Het zijn allemaal organisaties, die direct of indirect met de cultuur te maken hebben.
Me]. Ir Kronenberg: (vrijwel onverstaanbaar door getimmer) Op de aardbei
wordt nogal vaak de lapsnuittor gezien en o.a. is deze in Bergen op Zoom veel
gesignaleerd. Kunt U ook zeggen of deze schadelijk is voor de grote fruitsoorten en of U onderzoekingen in die richting doet?
Dr Jacobi: Inderdaad is die lapsnuittor een geduchte vijand, doch in Boskoop
is hij minder lastig dan elders. Hij blijkt vooral in de druiven te zitten, in de
aardbei en in de bloemisterij. Het beest is tot nog toe niet goed te bestrijden
geweest en de bestrijdingsmethode stamt nog uit de tijd van de Batavieren:
men legde plankjes neer en 's ochtends keerde men die om en trapte de kevers
dood. Wij hebben toen eerst onderzocht voor welke vergiften de kever gevoelig
is, want voor alle gewone insecticiden bleek hij gevoelig. Wij hadden geluk
met 666 en met parathion, die waren voor hem dodelijk. In die richting was
echter niet veel te bereiken, want als wij de planten daarmede bespoten, holde
de kever naar de buurman, waar de planten niet bespoten waren. Van de
bespoten planten vrat hij eenvoudig niet meer. Toen is er door middel van de
buitenlandse contacten van Boskoop, om precies te zijn door één van onze
Amerika-reizigers, een Amerikaans middel meegebracht en daar stond de
analyse op. Dat was zoete appelafval met natrium-fluoor-silicaat 3 %. Het
enige, wat wij toen konden doen, was constateren, dat in Nederland geen
zoete appelafval te krijgen is. Toen hebben wij een stuk of 6, 7 verschillende
middelen geprobeerd en wij vonden, dat dat een heel geschikt middel was: gedroogde winterwortelen, die echter f 2.— per kg moesten kosten. Dit middel
was dus onbruikbaar, omdat het te duur was. Tenslotte zijn wij terechtgekomen op appelperskoek, een afvalproduct van de appelsapfabricage. Dat bleek
prima bruikbaar en dat is nu de draagstof, waarin het natrium-fluoor-silicaat
Wordt verwerkt. Hij eet dit liever dan welk ander voedsel ook, dat je hem
biedt (misschien zijn er in de bloemisterij nog enkele heerlijke plantjes, waar46

aan hij de voorkeur geeft); hij eet hiervan graag en sterft dan binnen enkele
uren. Dit middel komt nu in de handel en zal voor redelijke prijs verkrijgbaar
zijn. Buiten moet de toediening met een kwart kilo per are herhaald worden.
De larve is voor 666 en parathion gevoelig. Wij zoeken uit, hoever men op de
veengrond moet gaan met 666; voor de zandgrond moet dat maar iemand uitzoeken, die daar beter toe in staat is. Het 666 heeft het geweldige voordeel,
dat men het in de bakken met zaai- of pootgoed door de grond kan werken
en als pas drie maanden later de infectie plaats zou vinden, gaan toch nog alle
larven dood, omdat het middel dan nog werkzaam is. Parathion is meer een
middel voor direct gebruik, waardoor men de larven in de potkluit kan doden.
Ir Bos: Ik heb gehoord, mijnheer Jacobi, dat U bij de onderstammen met
pruimen en appelen veel met houtstek hebt gewerkt. Hebt U ook niet met
scheutstek gewerkt?
Dr Jacobi: Ja, maar toen kwamen een paar boomkwekers ons vertellen, dat
wij gek geworden waren en toen zijn wij daarmede opgehouden. En wel om
twee redenen: in de eerste plaats had je een jaar langer nodig om er een behoorlijk plantje van te maken en in de tweede plaats vielen de resultaten heel
erg tegen.
Dr Banga: M. d. V. Ik stel het buitengewoon op prijs, dat Dr Jacobi zo
vriendelijk is geweest hier in ons midden zijn standpunt uiteen te zetten. Hij
heeft ons in de eerste plaats verteld, wat de functie was van zijn proefstation
en in de tweede plaats heeft hij verteld, hoe hij zich voorstelt, dat de samenwerking, die wij reeds hebben, zich verder zal ontwikkelen. De wijze, waarop
Dr Jacobi dit ziet, verheugt mij buitengewoon en ik geloof, dat wij het ook zo
zien; in ieder geval is dit het meest superieure standpunt, dat mogelijk is. Ik
ben ervan overtuigd, dat wij op die grondslag ongetwijfeld een prettige en
aangename samenwerking zullen hebben. (Applaus).
Summary
The task o£ the Boskoop Experimental Station for Arboriculture.
The Experimental Station is managed by an association of nurserymen; its
Board is composed of practical nurserymen. The subscription of the members
varies according to the acreage of their nurseries. Subsidies are granted by
local, provincial and state authorities. The two scientific workers are paid bv
the Government; the County Horticultural Adviser at Boskoop is Director by
virtue of his office. The assistants of the Advisory Service assist in making
the experiments.
The Experimental Station makes collections and looks after plants to the
benefit of the teaching work at the Royal Horticultural School, investigates
all problems urgent in arboriculture and has a garden where collections of
important genera are tested; material true to name for propagation can be
procured, if requested.
There is a regular cooperation with the Institute of Horticultural Plant
Breeding to ensure the greatest possible effect for the nurserymen.
The research work at the Experimental Station includes a great many
projects, as propagation by cuttings of plants that do not easily root, e.g.
treatment with hormones, experiments to find the best pH for nurserystock,
killing of weeds by chemicals, plant diseases, etc. Every year the results of the
work are published in an annual report.
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W a t moet het Nederlandse zaadvak doen om tegen het
buitenland opgewassen te zijn
door

N. Veldhuyzen van Zanten
(Directeur N.V. Sluis en Groot's Kon. Zaadteelt en Zaadhandel,
Enkhuizen)
Wanneer wij ons afvragen, wat de Nederlandse Tuinbouw Zaadteelt en
Zaadhandel in de tegenwoordige tijd moet doen om tegen de buitenlandse
concurrentie opgewassen te zijn, dan dienen wij ons rekenschap te geven van
de geleidelijke ontwikkeling, die in deze branche zich voltrekt.
Wanneer wij teruggaan tot vóór de eerste wereldoorlog dan blijkt het, dat
de productie en de distributie van groentezaden reeds internationaal van betekenis was en dat Nederland daarbij een behoorlijke plaats innam. Weinig
was echter nog bekend over de eigenschappen van onze tuinbouwproducten
en met betrekkelijk weinig moeite werd een voor die tijd redelijk product geproduceerd, dat in vele gevallen een tamelijk grote mate van variabiliteit vertoonde en in het beste geval door positieve massaselectie in stand werd gehouden. Dat wil niet zeggen, dat er niet eens sporadisch stamselectie werd
toegepast om hierdoor te trachten nieuwe vormen af te zonderen, doch de
onbekendheid van de vakman met de erfelijkheidsleer maakte, dat zulke uitzonderingen eigenlijk plaats vonden, zonder dat men zich van het principe
bewust was. Ook was het aantal producenten nog klein in vergelijking met
thans en eveneens was de verkoop nog in een beginstadium van een gemoedelijk contacten leggen en verder, verkopen per prijscourant. In het licht van
heden beschouwd zouden wij deze situatie min of meer primitief noemen, maar
onze voorouders hebben hiermede pionierswerk verricht en mogen gerust als
vooruitstrevenden van hun tijd worden genoemd.
Tengevolge van de eerste wereldoorlog heeft het zaadvak een geweldige
structurele wijziging ondergaan. Het aantal van hen, die zich op de zaadteelt
toelegden, heeft zich destijds aanmerkelijk uitgebreid en de concurrentie bij de
afzet nam dermate toe, dat regelmatig reizen in het buitenland noodzakelijk
werd.
Daarnaast vielen afzetgebieden weg. zoals het grote Russische rijk en werden nieuwe productiegebieden geopend, waaronder de Verenigde Staten van
Noord-Amerika, Japan, Australië en Nieuw Zeeland en in ons werelddeel
Hongarije en Bulgarije. Ook de Bloemzaadteelt, die vóór 1914 in Duitsland
reeds belangrijk was en hier toen nog maar in de kinderschoenen stond, nam
geleidelijk toe in omvang en betekenis.
In het begin van de twintiger jaren begon langzamerhand de betekenis van
intensievere selectie en de betekenis van de erfelijke eigenschappen voor onze
cultuurgewassen tot sommige kwekers door te dringen en sindsdien heeft men
een edele wedloop kunnen constateren tussen de zaadkwekers voor verbetering van rassen door toepassing van meer intensieve positieve massaselectie,
door stamselectie en door kruising.
Dit heeft zeer veel bijgedragen tot de vestiging van een goede reputatie
van onze in Nederland gekweekte zaden in het buitenland. Ook de vele getuigschriften, door Nederlandse zaadkwekers met hun rassen in die jaren
verkregen in de Wisley Trials in Engeland en in de All American Selections
in de U.S.A., getuigen daarvan. Practisch kon men nog weinig bespeuren van
enige vorm van samenwerking met de wetenschap, waar de practijk in die
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periode nog wantrouwend en afwijzend tegenover stond. Omgekeerd was
ook de opvatting van de wetenschap van het werk van de practijk nog niet
van zodanig gehalte, dat men hierbij van waardering mocht spreken.
Tot zelfs kort vóór de 2e wereldoorlog was dit gebrek aan wederzijdse
waardering nog overheersend, hoewel in de jaren 1935—1940 hier en daar
reeds enige toenadering zich begon baan te breken. Opvallend was het in die
jaren, dat de grote exporteurs van zaden reeds een intensief verkeer onderhielden met verschillende buitenlandse proefstations en belangstellend kennis
namen van hun publicaties. Zoals reeds werd opgemerkt begon in de jaren
1935—1940 ook hier een kentering te komen, mede door de noodzakelijkheid
voor de kweker om zijn inzicht in de eigenschappen van de plant te verdiepen.
Zo werd dan de tijd rijp ervoor, dat de practijk, het tuinbouwonderwijs en de
tuinbouwvoorlichting elkaar vonden en in steeds toenemende mate gezamenlijk
gingen zoeken naar de oplossing van problemen. Onze Directeur van de
Tuinbouw, Ir A. W . v. d. Plassche, heeft deze ontwikkeling aan zien komen
en begrepen en met wijs beleid gezocht naar oplossingen om de tegenstellingen te overbruggen. •— Ik herinner U aan het beëindigen van de strijd op
keuringsgebied. — Voorts werden nieuwe organen in het leven geroepen,
waarin men op de ingeslagen weg verder kon werken, zoals het I.V.T. en
andere stichtingen op tuinbouwgebied, elk met een speciale taak.
Tijdens de laatste wereldoorlog is er wel enige stagnatie opgetreden, maar
dit heeft de doorwerking van die samenwerking toch niet kunnen verhinderen.
Na de oorlog zagen wij alweer belangrijke structurele veranderingen. Enerzijds een geweldige toename van zaadproductie in de U.S.A., anderzijds een
verarmd en verscheurd Europa, dat zeker 2 à 3 jaar nodig heeft gehad om
in verschillende landen het oude productiepeil weer te bereiken. Landen als
Hongarije, Polen en Bulgarije vielen als productielanden vrijwel geheel uit.
Aanvankelijk ook W e s t Duitsland, dat nu echter weer snel begint op te komen als zaadproducerend land. Ik meen te mogen zeggen, dat Nederland één
van de eerste landen in Europa was, die de zaadproductie ook kwalitatief
weer op een behoorlijk peil had. Hoe staat het met de afzet van zaaizaden?
De eerste drie naoorlogse jaren bleek er aan vele zaden een tekort te bestaan
in vrijwel alle landen. Vandaar, dat onze zaden toen een goede markt vonden,
niettegenstaande vele monetaire en andere moeilijkheden. Het vorige jaar
begon dit echter te kenteren en er waren reeds verscheidene tekenen waar te
nemen van het bereiken van het verzadigingspunt. Dit jaar zijn wij positief de
grens overschreden en blijkt er in een aantal landen een teveel aan zaaizaden
te bestaan. Dit overzicht geeft U een beeld van de handelspositie bij tuinbouwzaden tot op dit moment.
De historische ontwikkeling van het Nederlandse Zaadvak, zoals ik U die
heb geschetst, leek mij nodig om tot de beantwoording van de vraag te komen,
wat wij moeten doen om tegen het buitenland opgewassen te zijn. Deze vraag
is dunkt mij niet zo moeilijk in theorie te beantwoorden. Wij hebben niet anders nodig dan een prima georganiseerde productie en een prima georganiseerde distributie. •— Hiermede zou ik kunnen volstaan en voor een ieder
open laten de vraag te beantwoorden, wat wij daaronder moeten verstaan.
Ik verwacht echter niet, dat U daarmede tevreden zoudt zijn. .—
Wanneer ik daar dan nog even op in wil gaan, moet ik mij wel zeer beperken, omdat dit vraagstuk zóveel aspecten heeft, dat het niet mogelijk is
om enigszins volledig te zijn. Ik volsta dan ook met slechts enkele grepen.
Bij productie en distributie heb ik beide keren het woord organiseren genoemd. Ik beschouw dat als een primair begrip in het zaadvak. Ons product
is aan jaargetijden gebonden; dit bepaalt als vanzelf de orde van zaaien en
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oogsten. Elk gewas of groep van gewassen heeft een eigen selectieschema
een eigen cyclus voor zaadwinning, eigen eisen voor schoning en drogen enz.
Vandaar die primaire eis van orde, orde en nog eens orde. Zonder orde in
ons bedrijf zullen wij nooit tegen het buitenland zijn opgewassen.

Productie
Hieronder versta ik dan:
Ie. Instandhouding van rassen (selectie).
2e. Vermeerdering van rassen tot handelszaad.
3e. Verbetering van rassen (veredeling).
De productie moet zich richten naar de vraag. Het heeft geen zin om zaden
te kweken, waarnaar geen vraag is. Weinigen zijn er, die mij dit willen bestrijden, maar velen zijn er. die daar niet naar handelen.
Om tegen het buitenland opgewassen te zijn zullen wij dus moeten streven
naar evenwicht tussen vraag en aanbod.
Instandhouding van rassen (selectie). Besteedt zoveel mogelijk zorg aan Uw
op de vraag gerichte productie van rassen.
De goede bestaande rassen door doelmatige selectiemethoden op een hoog
peil in stand houden, dat is onze taak en lang geen gemakkelijke. De vraag
naar uniformiteit, oogstzekerheid en resistentie stelt hoge eisen aan het selectiebedrijf. Verreweg de meeste van onze groentegewassen worden door massaselectie in stand gehouden en gelukkig kunnen wij daarmee nog heel wat bereiken. Toch moeten wij ons steeds afvragen, of er groenterassen zijn, waarbij
het economisch verantwoord is om door meer geperfectionneerde stamselectiemethoden de waarde daarvan op te voeren. Ook dit is nodig om tegen het
buitenland opgewassen te zijn. Hiermede komen wij op het terrein van de
veredeling, waarbij dan nog komt het nagaan, of door kruisingen nieuwe
rassen kunnen worden gevonden, die in gebruikswaarde de bestaande kunnen overtreffen.
Zowel bij de selectie als bij de veredeling zijn de problemen zo gecompliceerd, dat wij de leiding van onze wetenschappelijke instituten onmogelijk
meer kunnen missen. De schat van ervaringen, in de toegepaste wetenschap
opgedaan door onze landbouwhogeschool, door onze stichtingen voor wetenschappelijk onderzoek en door vele onderzoekers, worden zowel door publicaties als door onderwijs en voorlichting in populaire vorm aan onze practici
ter kennis gebracht. Hiervan dienen wij terdege kennis te nemen, willen wij
met ons selectiewerk en onze veredeling niet op achter komen en tegen het
buitenland opgewassen blijven.
Het zou mij te ver voeren om problemen te gaan behandelen, die bij selectie
en veredeling zich voordoen. Enkele daarvan zijn vanmorgen reeds behandeld
door Dr Banga, Ir Sneep en Dr Minderhoud en hedenmiddag hebt U een
indruk gekregen op de proeftuin, hoe ontzaglijk veel omvattend deze problemen zijn.
Nu nog iets over de distributie, de afzet van zaaizaden. Hoewel de zaadproductie in Nederland voor de Nederlandse groentekweker van enorm groot
belang is,vindt toch het overgrote deel van de in Nederland gekweekte groenteen bloemzaden haar afzet in het buitenland. Dit zijn niet aileen de in Nederland gangbare rassen, maar ook vele, die hier niet worden gevraagd.
Om bij deze export van zaden nu tegen het buitenland opgewassen te zijn,
zullen wij moeten kunnen concurreren in kwaliteit en prijs. Voor deze beide
eisen verwijs ik U naar wat ik over de productie heb gezegd.
Gelukkig is ons klimaat en de bodemgesteldheid gunstig voor de teelt van
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velerlei groente- en bloemzaden en bezit ook ons volk de karaktereigenschappen, die voor een nauwkeurige verzorging nodig zijn. Daarnaast zullen wij de
buitenlandse afzetgebieden nauwkeurig moeten bestuderen om op de hoogte
te blijven van de vraag in verschillende delen van de wereld. Ook dit is zeer
belangrijk om tegen de buitenlandse concurrentie opgewassen te blijven.
Tenslotte is het persoonlijk contact met buitenlandse afnemers en een doelmatige reclame noodzakelijk.
Resumerende zou ik het aldus willen samenvatten:
Ie. Hebt strenge orde bij al wat gij op dit gebied doet.
2e. Houdt vraag en aanbod in evenwicht.
3e. Brengt Uw zaadproductie, Uw selectie en veredeling op een zo hoog mogelijk peil.
4e. Werkt daartoe samen met de wetenschappelijke instellingen, neemt kennis en verwerkt hun ervaringen.
5e. Exporteert alleen rassen met een hoge gebruikswaarde en daarom zaden
met behoorlijke kiemkracht, tegen concurrerende prijs.
6e. Houdt persoonlijk contact met Uw afnemers en ondersteunt dit met doelmatige reclame.
Wanneer gij dit doet, zult gij tegen het buitenland zijn opgewassen. Hiertoe
is nodig: de samenwerking, het geduld, de energie, de volharding, het inzicht
en het koopmanschap van vele Nederlanders en gelukkig mag ik constateren.
dat al deze eigenschappen in voldoende mate in ons volk tegenwoordig zijn
om de toekomst van de Nederlandse Zaadteelt en Zaadhandel met optimisme
te beschouwen.
Discussie
Dr Banga: Ik mag U wel bedanken voor de zeer interessante voordracht.
Het is voor ons als veredelaars leerzaam om ons werk weer eens in groter
verband te zien; daardoor voelen wij weer meer, waarvoor wij werken en
welke kant wij uit moeten werken. De heer Jacobi heeft gechargeerd over
de mate van vrijheid, die wij hebben, maar ook wij zijn gebonden aan practische economische problemen en wat de heer Veldhuyzen van Zanten naar
voren heeft gebracht, doet ons beter voelen, waar deze problemen liggen.
Ik zou nu de vergadering willen vragen of men iets te zeggen heeft naar
aanleiding van de voordracht van de heer Veldhuyzen van Zanten.
/r C. Rietsema: De inleider heeft gezegd, dat hij niet zegt, wat hij denkt;
ik hoop echter, dat hetgeen hij gezegd heeft, ook inderdaad door hem gedacht
wordt. De inleider heeft niet gesproken over de richting, waarin het zich zou
moeten ontwikkelen en ik zou graag een gedachte in het midden van deze
vergadering willen brengen. Is het niet zo, dat een bepaald zaadbedrijf gespecialiseerd moet zijn op enkele artikelen, op een bepaald aantal artikelen,
waaraan hij als het ware zijn bedrijf ophangt? Och, eigenlijk is het wel zo,
dat de meeste handelshuizen dat ook wel doen; het ene huis is gespecialiseerd
op dit artikel, het andere op een ander. Ik geloof echter juist, dat dit zwaartepunt verdiept moet worden, dat die specialisatie een heel belangrijk ding zal
zijn om onze hele positie op de voorgrond te schuiven, ook wat betreft de
buitenlandse handel. Ik zou graag Uw oordeel hierover willen horen.
De heer V. v. Zanten: Laat ik beginnen met mogelijke misverstanden uit de
weg te ruimen inzake dat niet zeggen, wat men denkt. W a t ik hier voorgedragen heb, heb ik niet alleen gedacht, maar ook gemeend; het zou echter
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kunnen zijn, dat er wel bepaalde vragen waren, waar ik wel wat over dacht,
maar waarover ik niets zou willen zeggen. Daar hoort echter deze vraag
zeker niet bij. Ik wil hier met genoegen op antwoorden.
Wij hebben juist vandaag verschillende keren iets gehoord over meer
geperfectionneerde veredelingsmethoden en wij hebben ook wel gemerkt, dat
men in zaadhandelaars- en zaadtelerskringen meent, dat het ook wel die kant
uit moet gaan, maar dat zij nog niet goed zien hoe zij dat verwezenlijken kunnen. Dat komt niet alleen door het gebrek aan apparatuur, maar in hoofdzaak
door het gebrek aan weerklankbord; dat wij te weinig inzicht hebben in de
natuur om te kunnen beoordelen, welke reacties wij kunnen verwachten bij
bepaalde methoden. Wij hebben op onze bedrijven gebrek aan mensen, die
de beginselen kunnen hanteren en verwerken. Daardoor zal dit werk niet zo
snel opgang maken, als wij gaarne zouden wensen; dit moet allemaal nog
groeien. Dat het groeiende is, staat wel vast. En nu komt de vraag van de
heer Rietsema erop neer of wij niet bescheiden zouden beginnen. Maar zelfs
al zouden wij vandaag alle mensen daarvoor ter beschikking hebben en alle
apparatuur, dan zou het nog niet mogelijk zijn om het gehele rassensortiment
bij groenten, bloemen en dergelijke aan verfijnde veredelingsmethoden te onderwerpen. Dat zou ook niet economisch verantwoord zijn. Wij moeten wel
beginnen met een keuze te maken naar de gewassen, welke een zodanige verspreiding hebben, dat deze methoden daarop kunnen worden toegepast. En
dan is de volgende vraag van de heer Rietsema: ,,of er wel een bedrijf is, dat
alles tegelijk kan doen."
Ik moet hierop antwoorden: dit is onmogelijk en ook niet nodig. De bedrijven zullen zich, als zij dit gaan doen, toeleggen op die producten, waarvan
zij de grootste afzet hebben, d.w.z. de lijsttrekkers van dit bedrijf, maar ook
de lijsttrekkers voor het gehele Nederlandse product. Men heeft immers wel
eens kunnen merken, dat wanneer men b.v. in Denemarken een sluitkool had,
die mooi uniform was, de buitenlanders aan onze mensen vroegen: „Hoe staat
dat eigenlijk bij jullie? Wij geloven, dat die Denen een betere selectie hebben
dan jullie en dat zal dan wel voor al het zaad zo zijn!" Als enkele producten
speciaal in het oog vallen, dan heeft dit betekenis voor het gehele vak en
het gehele land. Ik geloof, dat wij het in die richting moeten zoeken, dat men
in de bedrijven zich zal moeten beperken tot enkele belangrijke exportproducten; naarmate er dan meer komen, die dit gaan doen, kan er ook meer
spreiding komen en dat komt dan het geheel ten goede. Dan kon het wel eens
zo zijn, dat als wij een eind in deze richting gevorderd zijn, wij de heer Barten
uitnodigen en tegen hem zeggen: Hoe was het ook weer met die uitwisseling
van zaaizaden?
Ir v. d. Plassche: M. d. V. Ik wou beginnen met de voorzitter van het Instituut hartelijk dank te zeggen voor de vriendelijke woorden, waarmede hij mij
aan tafel welkom heeft geheten. Ik stel het bijzonder op prijs vanavond in Uw
midden te mogen zijn. Uw voorzitter heeft mij de vader van het Instituut
genoemd en ik zou U dus met kinderen kunnen aanspreken en als vader zou
ik U een vraag willen stellen.
U bent begonnen met het onderwerp, dat U behandelde, zeer in het algemeen te stellen door te wijzen op de overvloed, die er over de hele wereld
aan zaden is. Daarin staat het zaadvak niet alleen en wij beginnen deze geluiden al van verschillende kanten te horen. Men gaat zich over de hele
linie al weer zorgen maken over een teveel. In zekere zin is dit teleurstellend,
want in en kort na de oorlog hebben wij heel andere geluiden gehoord. Toen
had men het over de nauwere internationale samenwerking op een gezondere
grondslag als vroeger en een van de grote voordelen daarvan zou zijn, dat er
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een betere verdeling zou plaats vinden over de hele aarde, waardoor het niet
meer zou voorkomen, dat op bepaalde plaatsen gebrek was en op andere overvloed, waardoor men tot inkrimping van de productie noodgedwongen moest
overgaan en wel, omdat de prijzen niet meer in overeenstemming konden worden gebracht met de kosten. Men heeft aan een wereldorganisatie hard gewerkt, maar men moest toch tot de conclusie komen, dat men niet geslaagd is.
Alhoewel dit heel teleurstellend is, moeten wij het toch als een feit accepteren,
dat er weer overschotten zijn, dat men weer voor een overproductie zit. Men
verwacht in ons land wel iets van de nieuwe bedrijfsorganisatie en ik zal de
laatste zijn om te ontkennen, dat die nuttig kan zijn en dat men hem niet kan
missen, maar de ervaring van de afgelopen jaren tijdens de crisis voor de
oorlog en in de jaren na de oorlog heeft bewezen, dat de mens eigenlijk wel
een heel moeilijk te hanteren wezen is en dat het helpen en beschermen van
de mensen wel een heel ondankbaar werk is, waarbij allerlei verkeerde reacties opkomen. Ik geloof dan ook niet, dat wij ons op het standpunt moeten
stellen, dat de bedrijfsorganisatie er in zal slagen om de productie- en afzetmogelijkheden met elkaar in overeenstemming te brengen. Tenslotte, dat hebben
wij de twee laatste jaren wel gemerkt, is er iets, dat de mensen niet kunnen
beheersen — en dat zullen zij ook in de toekomst niet kunnen — en dat is de
natuur, die onze berekeningen wel eens in de war kan sturen. Men kan dan
tenslotte tot het standpunt overhellen, een wel zeer realistisch standpunt, dat
wij nu eenmaal zitten met die overproductie, wij hebben het en een ander
heeft het ook, en nu zal de strijd om het bestaan wel uitmaken, wie dit zal
overleven en het werk verder kan ontwikkelen.
Dat wil men echter niet. En wat zijn dan de wapenen, die men kan hanteren?
Ik zou dan willen wijzen op wat onze Minister ook naar voren heeft gebracht.
Hij heeft eens gezegd — en hij herhaalt het nog steeds — dat wij twee krachtige wapens hebben en dat zijn: de goede kwaliteit en de lage productiekosten. Dat is de nuchtere werkelijkheid, waarop de mens over de hele wereld
het allerbeste reageert. Ik geloof, dat U juist hebt aangestipt, dat onze bedrijven goed moeten zijn en U hebt dit uitgedrukt in het woord ,,orde". Dit
is een heel mooi woord, want orde zal tot gevolg hebben, dat men ordelijk
produceert en dat men dus tot een goede productie komt. U hebt naast ,,orde"
sterk de nadruk gelegd op de goede kwaliteit. Wij moeten ons echter in
Nederland ervan bewust zijn, dat wij het niet alleen kunnen en wie de wereld
bereist zal weten, dat men ook elders niet stil zit. Zo'n oorlog brengt naast
veel ellende en narigheid ook altijd vooruitgang, prikkelt de mensen tot studie;
overal heeft men de nieuwe literatuur en daar wordt in gestudeerd ook; dit
prikkelt de mensen tot eigen onderzoek en men kan gerust aannemen, dat men
overal bezig is. Daardoor zal men zich niet moeten laten afschrikken, maar er
wel de conclusie uit trekken, dat men zelf ook actief moet zijn.
En nu is Nederland op dit gebied zeker geen achterlijk land. Wij hebben
ons de laatste jaren voor de oorlog op dit gebied reeds zeer ingespannen en
met betrekking tot het veredelingswerk hebben wij in het Instituut vele dingen
tot stand gebracht. Wij moeten echter het véle, dat nog moet gebeuren, niet
onderschatten en in gesprekken met betrokkenen komt men altijd tot de conclusie, dat dit nog maar een gedeelte is van wat er gedaan moet worden in de
naaste toekomst, vooral als men bedenkt hoe groot het gebied en hoe groot
de moeilijkheden op veredelingsgebied zijn. Het Instituut heeft hiervoor de
goede grondslag — ik ben blij, dat U dit heeft uitgesproken — door het
nauwe contact en de goede samenwerking na te streven met de practijk en
met de handel.
Indertijd hebben wij ons afgevraagd, wie voorzitter van dit Instituut moest
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zijn. Moest dit een ambtenaar zijn en moest ik dit dan wezen? Ik was al voorzitter van tal van commissies en ik had al zoveel voorzitterschappen, dat ik
gezegd heb: laten wij de proef maar nemen met iemand, die in het volle bedrijfsleven staat. Zoals U ook weet, wij hadden daar een bedoeling mee en
nu kom ik tot het eigenlijke onderwerp, dat ik naar voren wilde brengen en
waarover ik ook een vraag wil stellen.
Men weet, dat als men veel moet doen, men er ook voor betaald moet
worden en dan moeten er ook de middelen voor zijn. Dat fourneren van die
middelen wordt langzamerhand een probleem en dat moeten wij ons goed
realiseren. Als wij mettertijd dit verder willen ontwikkelen, dan moet er in de
middelen voorzien worden. Als U naar de industrie kijkt, dan zult U merken,
dat de vooruitgang gebeurd is niet in de kleinere bedrijven, maar meer in een
centralisatie van grote bedrijven, b.v. Philips. Die bedrijven zijn op industrieel
gebied dusdanig groot, dat ze daar zelf aan onderzoek kunnen doen, zelf een
laboratorium kunnen hebben en zelf mensen kunnen aanstellen en deze zelf,
uit de aard der zaak, financieren. Het moet mogelijk zijn, dat een bedrijf een
zekere hoeveelheid geld gebruikt voor de verdere ontwikkeling en verbetering
van zijn productie. Wij hebben ook wel bedrijven, die op het gebied van landen tuinbouw werkzaam zijn, die een dusdanige omvang hebben, dat zij zich
dat kunnen veroorloven; maar wij hebben ook gezien, dat deze bedrijven het
centrum van onderzoek zoeken in de Instituten. Tot nu toe is de Overheid
niet in gebreke gebleven om daar geld voor te betalen, maar de Overheid zit
ook voor grote moeilijkheden. Er wordt gestreefd naar bezuiniging, naar het
in evenwicht brengen van de inkomsten en de uitgaven en men is nu op een
punt gekomen, dat men zegt: ja, je hoeft niet te betogen, dat het werk nuttig
en nodig is, maar wij kunnen er op dit ogenblik niet meer aan geven dan
zoveel. Als dan dit werk voor het bedrijfsleven van zoveel belang is, haar
voortbestaan en haar verbetering daarvan afhangt, dan moet dit tot uiting
komen in de vorm van meer bijdragen van dit bedrijfsleven. Ik geloof, dat dit
kan en dat dit onder het oog moet worden gezien.
Een vraag, die ik dan ook aan U als voorzitter van het Instituut moet stellen,
is deze: acht U de tijd niet aangebroken, dat ook van de zijde van het bedrijfsleven meer bijdragen moeten komen? Men moet dit immers zien als de
weg om tot verbetering van het product te komen en die verbetering zal de
grondslag moeten geven om ons op de wereldmarkt te handhaven. Ik dank
U wel.
De heer V. v. Zanten: Er komt een ondeugende gedachte in mij op. Ik dacht
n.1.: ja, als wij tezamen een gezin vormen dan heeft de vader meestal de zorgen
voor dat gezin, tenminste totdat de kinderen volwassen zijn. Nu vraag ik mij
af: zijn wij dat al. •
Maar dit nu buiten beschouwing gelaten, ik heb zojuist niet gesproken over
wat men in het buitenland doet; het is bekend, dat men daar niet stil zit; er
wordt zeer veel gedaan in het buitenland en daarvan heeft wel getuigd, wat
Dr Banga ons verteld heeft over de selectiemethoden bij kool, die het I. V. T.
doet en die helemaal niet nieuw zijn, maar uit het buitenland tot ons gekomen
zijn. Ook het systeem van de practijkproeven is geïmporteerd uit het buitenland. Wij kunnen van het buitenland nog veel leren. Maar gelukkig zijn hier
in Nederland nog voldoende mensen, die de karaktereigenschappen bezitten
om de zaadteelt, de selectie en de veredeling te helpen bevorderen en die karaktereigenschappen vindt men in verschillende landen in mindere mate; misschien ben ik in mijn ideeën daarover wat achter, maar neem b.v. eens het
volkskarakter van de Italianen. Ik heb wel gehoord, dat de mensen daar hard
werken, maar zij hebben een luchthartige opvatting van het leven, die zich
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minder eigent tot minutieus selectie-werk; hun aard is niet geschikt voor het
uitzoeken, tellen, wegen en meten, niet 20 geschikt tenminste als die van de
doorsnee-Nederlander. Een ander uiterste vindt men in Amerika, waar men
zo gemechaniseerd denkt. Er zijn echter een heleboel dingen in dit werk, waarvoor wij geen machine hebben. Men vindt daarvoor de eigenschappen in ons
volk van nijvere mensen en voor de veredeling vormen deze een gunstige
bodem. Als dan tevens de bodemgesteldheid en het klimaat nog meewerken,
dan moet het mogelijk zijn, dat ook Nederland mee kan komen in de wereld.
Dat bereiken wij niet met stilzitten, maar met noeste vlijt en grote inspanning.
En dari nog iets over de financiële kwestie. Wij zijn zeer erkentelijk voor
alles, wat de Regering en voor wat U als haar vertegenwoordiger in deze gedaan heeft vanaf 1936, het moment, waarop U deze zaak hebt aangepakt.
Dit is uitgegroeid tot een groot Instituut, waar grote kapitalen mee gemoeid
zijn. Wanneer de bouwplannen doorgang vinden, dan wordt hier een belangrijke kapitaalinvestering gedaan ten bate van de Nederlandse tuinbouw. Ik ben
het zonder meer met U eens, dat er ook een gedeelte behoort te worden bijgedragen door de Nederlandse tuinbouw en wij hebben daarover ook al een
gesprek gehad met U en eveneens met Ir de Bakker. Het is misschien niet zo
eenvoudig om het klaar te krijgen, omdat de bedrijven op zichzelf vaak heel
klein zijn en groot in aantal. Een heleboel van deze bedrijven weet maar zo
bitter weinig van het werk van het Instituut af. Wanneer wij Veredelingsdagen
houden, dan zien wij naar verhouding tot het aantal bedrijfsgenoten een zeer
miniem aantal aanwezig en het zijn steeds dezelfden, die belangstelling tonen
en medeleven. Deze zaal kon 10 maal zo groot zijn, als er een beetje belangstelling uit de zaad- en boomkwekerswereld was, want wij hebben duizenden
leden. Dit neemt niet weg, dat wij ernaar moeten streven, dat een zeker deel
van de exploitatiekosten voor rekening van de bedrijfsgenoten gebracht moet
worden en dan zie ik de mogelijkheid daartoe alleen maar zo, dat wij met
concrete cijfers komen, dat wij in klein comité nagaan, wat de exploitatiekosten zijn, wat de kapitaalinvestering, wat de loonelementen zijn, die tot nu
toe door het Rijk betaald werden en wat dies meer zij. Dan moeten wij nagaan, welk gedeelte daarvan behoort te worden overgeheveld. Wanneer wij
daarover concrete cijfers hebben en de kopstukken van de verschillende sectoren zitten dan bij elkaar, dan moeten wij ons afvragen, wat nu een billijke
toewijzing zal zijn voor elke sector, berekend naar draagkracht, omzet, waarde
van het product. Wanneer wij
daarover eenstemmigheid konden
bereiken, dan konden wij op papier een toewijzing vaststellen
voor de onderdelen: de zaadtelers, boomkwekers, fruittelers,
groentenorganisaties enz. en dan
kunnen op grond van die verdeling de afgevaardigden in hun
besturen trachten iets te bereiken. Dan komen wij met iets concreets. Als men alleen maar met
de wenselijkheid komt, dan zijn
de mensen niet thuis, maar als
wij met concrete voorstellen komen, dan geloof ik, dat er een
De Directeur van deTuinbouw, Ir A. W . v.d. Plassche,
kans is.
in gesprek met de Voorzitter, de heer N. Veldhuyzen
""-"'• ..-""^•••••.,.V'":-/7•.'..;

" 'f'"'-'

van Zanten.
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Ir v. d. Plassche: Ik ben het volkomen met U eens; dat is de manier om fi
te komen.
De heer Barten: Ja, M. d. V., de heer V. v. "Zanten heeft verschillende
goede eigenschappen van het Nederlandse volk opgesomd en om nu in de
termen van een kwekersdag te blijven, zou ik ook nog op een dominante
factor van het Nederlandse ras willen wijzen, n.1. het individualisme. Ik geloof
n.1., dat wij ras-individualisten zijn en nu heeft de heer V. v. Zanten het
probleem, dat ook door de heer Rietsema aangesneden is: hoe kunnen wij tot
een zekere specialisering komen, naar mijn mening toch wat omzeild.
Hij heeft enige welwillende opmerkingen geplaatst over wat ik daar vorig
jaar over gezegd heb. Ik zou dat „welwillend" graag tussen aanhalingstekens
willen plaatsen, maar in ieder geval wil ik graag aannemen, dat het goed bedoeld was; mocht het niet goed bedoeld zijn geweest, dan neem ik hem dat
nog niet kwalijk, want wij kennen elkaar wel zo'n beetje. Wanneer dan de
heer V . v. Zanten terecht opmerkt, dat wij voor een intensievere methode een
kostbaar apparaat nodig hebben, waartegenover bij groentezaden staat, dat er
over het algemeen maar betrekkelijk geringe economische draagvlakken zijn
en wanneer wij dan ook nog deze figuur hebben, dat een grote groep van
zaadkwekers met dezelfde artikelen bezig is, waardoor het economisch draagvlak per firma nog zoveel verkleind wordt, dan is dit toch een probleem, dat
voorafgaat aan dat andere van: hoe komen wij tot intensievere methodes en
tot verbetering van de apparatuur teneinde te zorgen, dat het buitenland ons
niet voorbij streeft en ons de loef afsteekt.
De heer V . v. Zanten heeft gezegd, dat iedereen zal beginnen met dat
artikel, waarvan hij de grootste omzet heeft; ja, dat ligt min of meer voor
de hand, maar het is mogelijk, dat er 10 firma's in Nederland zijn, die in datzelfde artikel hun grootste omzet hebben. Dan zouden wij dus krijgen, dat in
dit artikel 10 maal hetzelfde gedaan wordt, terwijl het broodnodig is, dat
ook andere artikelen ter hand genomen worden. Noch nationaal, noch economisch zou dit te verantwoorden zijn, mede omdat men veel kosten gaat maken,
die veel beter aangewend zouden kunnen worden, wanneer er een zekere arbeidsverdeling tot stand kon worden gebracht. Ziet de heer V. v. Zanten, in
aanmerking nemend ons rasindividualisme, nog andere mogelijkheden dan
deze: ieder neemt maar wat hij meent, dat voor hem van belang is en wanneer
het hem lukt, dan zal het wel een soort algemene reclame worden voor alle
andere artikelen! Ik dank U.
De heer V. v. Zanten: Verwacht U op deze vraag een antwoord: ja of nee?
De heer Barten: Het is een vraag en dus wordt er een antwoord op verwacht.
De heer V. v. Zanten: Ja, Mijnheer Barten, dit is een materie, die voor mij
helemaal niet twijfelachtig is. Ik acht de mogelijkheid niet uitgesloten, dat men
vrijwillig tot een samenwerking zou kunnen komen. Ik zou echter onder geen
beding bereid zijn om een kunstmatige samenwerking in het leven te roepen
tussen een 15 of 20 personen, waarvan elk dan een stukje van de gehele taak
toegewezen zou krijgen. Dit is zeker zuiver individualistisch gedacht: wie het
het best denkt te kunnen doen, moet het dan ook maar proberen. En als hij
dan iemand naast zich ziet, waarvan hij denkt, dat die het net zo goed of nog
beter kan, dan is het zijn belang om te trachten een fusie tot stand te brengen.
Theoretisch zou het het beste zijn, als ieder een eigen ras kreeg, maar daar
komt in de practijk niets van terecht. Er zijn van de tien kopers altijd wel vijf,
die zeggen: ja, maar van die wil ik het niet hebben. Het kan wel zijn, dat de
economische verhoudingen zo zullen zijn, dat men gebonden is om uit te zien
naar partners, waar men zoveel vertrouwen in stelt, dat men ermee gaat
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samenwerken; dat zou ik niet vreemd vinden, zelfs waarschijnlijk. Maar wat
kunstmatig tot stand zou komen, is niets en wat onder dwang zou ontstaan is
ook niets. Nu weet ik wel, dat die dure apparatuur en de toepassing ervan
voor de grootbedrijven betere kansen biedt dan voor de kleinere, maar ik
vraag mij af, of daar dan niet een andere oplossing voor is, door b.v. in een
bepaald ambtsgebied iemand neer te zetten, die deze materie voldoende beheerst om aan de eenvoudige kweker voorlichting te geven en hem te adviseren, ook bij het inzetten van de apparatuur. Eventueel zouden laboratoriumapparaten ter beschikking gesteld kunnen worden of men zou onderzoekingen
door het Instituut kunnen laten verrichten, zodat men op deze wijze de groep
kleine kwekers met geringe draagkracht ook nog kon helpen om op dezelfde
wijze als de grote bedrijven aan de concurrentie het hoofd te kunnen bieden.
Ik geloof, dat het opvoedend zou werken om b.v. een geneticus in Hoorn te
plaatsen, die niet anders te doen zou hebben dan de mensen te animeren om
bepaalde producten zo goed mogelijk te maken en hen te adviseren om samen
te werken met het I. V. T., dus als schakel te dienen tussen het Instituut en
de kleine mensen, opdat hetgeen verworven is ook hun deel zou kunnen
worden.
De heer Rijk Zwaan: M. d. V. De heer v. d. Plassche heeft wel een zeer
gevoelig punt aangeraakt en het was misschien beter, dat wij dit bespraken in
een kleine kring. Nochtans wil ik er hier enkele woorden over zeggen. Het
gaat om de geldelijke steun voor het Instituut, die van de kant van het vak
moet komen. Ik ben het daarmede niet eens. Terecht noemt de heer Barten
als een van de karakteristieke eigenschappen van het Nederlandse volk het
individualisme: wij willen het zelf graag doen, dat ligt in onze aard. Maar er
is nog iets anders: de buitengewoon zware belastingdruk, die ons van Rijkswege wordt opgelegd. Ik vind het veredelingswerk juist daarom zo mooi,
omdat het zo duur is en wij het kunnen schrijven op de rekening onkosten en
daardoor zelf kunnen beschikken over penningen, die wij anders aan de fiscus
zouden moeten betalen. Nu gevoel ik als goed Nederlander heus wel, dat ons
landsbestuur veel geld nodig heeft en het zou onredelijk zijn, uit welke politieke oogmerken dan ook, om dit te betwisten. Elke regering heeft veel geld
nodig. Maar als wij het begrip aan de dag leggen, dat er voor de Regering
veel geld nodig is, dan vragen wij ook een beetje begrip voor ons als individuele kwekers en zaadtelers, n.1. dat het ons langzamerhand onmogelijk
gemaakt wordt om ons bedrijf in stand te houden en uit te breiden, zoals het
toch hoort. Als er dan nog een bedrag van ons gevraagd wordt naast de grote
heffing, waaronder wij reeds gebukt gaan, voor een Instituut, dat misschien
in de toekomst voor ons concurrerend zal gaan optreden — al ben ik daar
niet zo erg bang voor, want daarvoor zijn de verhoudingen veel te goed —
dan vind ik, dat wij als individuen aardig belast gaan worden en daarom heb
ik dit gezegd.
Dr Banga: Ik geloof, dat er enig misverstand heerst bij de heer R. Zwaan.
Hij vreest de mogelijkheid, dat wij het geld van de particuliere ondernemers
zouden gebruiken om de concurrent te worden van deze ondernemers. Dat is
toch niet de bedoeling. De heer R. Zwaan kan ons lang genoeg kennen om te
weten, dat dit ook geenszins het geval is. Maar deze ochtend is juist, ook door
U, meneer Zwaan, duidelijk gedemonstreerd, dat U om Uw werk te kunnen
doen, een grondslag nodig hebt. Die grondslag moet uitgezocht worden, daar
moet veel research-arbeid aan worden besteed, research-arbeid, die U in Uw bedrijf zeker niet verrichten kunt. Als wij U die grondslag verschaffen, dan kunt
U Uw werk verder doen. De opvatting, die U nu verkondigd hebt, klopt dus
helemaal niet. Als U in de toekomst wilt blijven bestaan, dan moet de grond57

slag van kennis, waarop U moet werken, door ons worden gegeven en daarvoor
is geld nodig. Dit ziet men over het algemeen ook wel in. Het Rijk doet een
heleboel, geeft grote bedragen, maar een deel van de exploitatiekosten zal toch
door de tuinbouw mee gedragen moeten worden. Ik wil niet zeggen, dat dit
uitsluitend door de selectiebedrijven moet worden gedaan, integendeel, de gehele tuinbouw moet hierin deelnemen. En ik geloof ook, dat er een redelijke
kans is, dat dit gebeuren zal.
De heer V. v. Zanten: Ik kan de omschrijving van Dr Banga geheel onderstrepen. Ik ken de heer Rijk Zwaan al heel wat jaren en hij is wel eens groter
geweest dan in deze laatste beschouwing, want toen vond ik hem Holland op
zijn smalst. Hij meent het wel goed, maar hij heeft de begrippen niet helemaal
zuiver gezien. Ja, Mijnheer Rijk Zwaan, voor wat hoort wat; als het Instituut
een basis kan leggen, die ons heel wat meer zou kosten als wij het zelf doen
— zelfs als wij het zouden kunnen doen — dan moet het ons wat waard zijn
om daar verder op voort te kunnen bouwen. Dat is niet meer dan billijk; en
dat draagt ook licht, als het over een breed vlak wordt uitgesmeerd en niet
alleen opgebracht moet worden door de zaadkweker. Ook de groentekweker,
ook de fruitkweker, ook de boomkweker draagt daaraan bij. Wanneer de
gehele tuinbouw hier de schouders onder zet, dan is met betrekkelijk geringe
kosten per individu heel wat te bereiken en dan is de afdeling Tuinbouw bij
de Landbouw (met een grote L) gemakkelijker te verdedigen, als wij kunnen
aantonen, dat het niet alleen een hobby is van een bepaald departement, maar
dat het in een behoefte voorziet en ook de practijk er geld voor over heeft
om de behoefte mede te helpen in stand houden. Het is al een belangrijk ding,
dat de kapitaalinvesteringen geheel door het Rijk zullen worden gedaan en
eveneens de salariëring; daardoor is al een groot gedeelte van de totale kosten
weg en wanneer nu de exploitatiekosten, behalve lonen en salarissen, over het
vak zouden moeten worden verdeeld, dan moet dit ook mogelijk zijn. Het zal
alleen enige strijd kosten om de outsiders van het nut daarvan te overtuigen,
maar dat is onze taak en ook de Uwe. Ik hoop, dat U een vurig propagandist
van het I. V. T. zult worden.
De heer Rijk Zwaan: Mag ik nog een paar woorden zeggen. Het gaat natuurlijk niet aan om te zwijgen, als je gekenschetst wordt als Holland op zijn
smalst. De heer V. v. Zanten heeft zelf al gezegd, dat wij elkaar wel zo'n
beetje kennen en hij weet dus ook, dat ik niet zo krenterig ben. Er zijn hier
echter maar weinigen uit het zaadvak vertegenwoordigd en wij weten hoe het
in het zaadvak over het algemeen gaat. Daarom vond ik, dat hier een woord
over gesproken moest worden door mensen, die het goed menen met het
I. V. T. en dat dit beter was dan als er straks achteraf over gekletst zou worden. Ik hoop, dat de heer V. v. Zanten nu begrepen heeft, dat ik mij niet op
zon smalle plaats heb willen begeven.
De heer V. v. Zanten: Dat heb ik dan nu inderdaad begrepen. U wilt dus
wel doorgeven, als U dergelijke stemmen hoort, hoe dit opgevat moet worden.
Summary
What must Dutch Seedgrowers do to be able to cope with seedgrowing in
foreign countries.
A survey is given of the development of Seed production and Seed distribution by the Dutch Seedgrowers during the past 40 years.
He stresses the importance of applying scientifical methods for plant bree58

ding in order to supply strains of the highest standard in regard to uniformity,
quality and yield.
He emphasises the importance to maintain the strictest order during the
whole production and distribution process.
He recommends an accurate study of foreign markets, a personal contact
with the customers abroad and reasonable prices.
Thus the Dutch Seedgrower will match his colleagues in other countries.
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Mogelijkheden voor samenwerking in het veredelingswerk
bij fruit
door'
D r O. Banga
(Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen,
Wageningen)
Inleiding
Uit een oogpunt van rassenbeproeving en rassenveredeling biedt in het bijzonder groot fruit, zoals appel, peer, pruim, kers, noot de moeilijkheid, dat
a) een grote tijd verloopt, voordat een jong geplante of gezaaide boom voldoende ver ontwikkeld is om te kunnen worden beoordeeld en
b) de bomen bij uitplanting veel ruimte vragen.
Derhalve, of we vergelijkende proeven willen aanleggen om de waarde van
verschillende bestaande rassen te leren kennen, of nieuw gewonnen zaailingen
uitplanten met de bedoeling er een nieuw ras uit te selecteren, we staan voor
precies dezelfde voorwaarde, n.1. dat we gedurende lange tijd arbeid moeten
verrichten op grote percelen grond zonder dat daar spoedig revenuen tegenover komen te staan.
Dit maakt het kweken van nieuwe rassen in groot fruit voor ieder, die het
als betrekkelijk kort-levende zakenman moet bekijken, weinig aantrekkelijk.
Dr I. Rietsema kwam in zijn voordracht voor de Veredelingsdagen in 1947
tot de conclusie, dat een kweker van b.v. nieuwe appelrassen al niet ongelukkig moet zijn, wil hij door een 20-jarige veredelingsarbeid evenveel verdienen als een gewone boomkwekersknecht over die 20 jaar aan loon trekt. Toch
kwam hij ook tot de conclusie, dat veredelingswerk in groot fruit t.o.v. de
samenleving als zodanig wel degelijk economisch verantwoord en ten zeerste
gewenst is. Deze twee gezichtspunten tezamen leidden hem tot de conclusie,
dat het kwekerswerk in groot fruit feitelijk alleen mogelijk is, als het met overheidsgelden of gelden van grote verenigingen wordt uitgevoerd.
In vele opzichten wordt deze conclusie door de praktijk bevestigd. W a n t wat
we in ons land aan particulier kwekerswerk op het gebied van het groot-fruit
zien, is in hoofdzaak incidenteel liefhebberswerk. Er is maar een dood-enkele
aan te wijzen, die werkelijk veel van zijn energie aan dit soort kwekerswerk
geeft.
En ik geloof derhalve, dat groot opgezet kwekerswerk, met systematische
selectie van kruisingsouders, doelbewuste hercombinatie van eigenschappen,
invoering van ziekteresistentie, herhaalde terugkruisingen e.d. dingen inderdaad de taak van overheidsinstellingen zal moeten zijn.
Is daarmee vastgesteld, dat er voor de privé-kweker in groot-fruit geen
enkele kans meer is, aan het veredelingswerk deel te nemen? Volstrekt niet.
Er zijn in de eerste plaats mogelijkheden voor selectiewerk, dat naar verhouding geringe kosten vraagt en in de tweede plaats zijn er wellicht mogelijkheden voor samenwerking tussen particuliere kwekers en overheidsinstellingen.
Selectiewerk, dat betrekkelijk g e r i n g e k o s t e n v r a a g t
Wanneer we eerst de vraag onder het oog willen zien, welke vormen van
selectiewerk er zijn, die betrekkelijk geringe kosten vragen, dan kom ik in de
eerste plaats tot het opmerken, vermenigvuldigen en beproeven van mutaties.
De ervaring leert, dat in allerlei gewassen af en toe mutaties voorkomen. In
enkele gevallen kunnen dit verbeteringen van een bestaand ras zijn. Als per60

sonen, die veel planten onder ogen krijgen, zich oefenen op het vinden van
afwijkende, betere individuen, dan kunnen zij gewoon onder het werk door
soms heel aardige vondsten doen. Deze kwestie zal straks worden besproken
door Mejuffrouw Ir H. G. Kronenberg en Ir P. de Sonnaville. Daarom zal
ik er niet verder op ingaan, maar mij meteen wenden tot een tweede mogelijkheid: het uitzoeken en vegetatief vermenigvuldigen van zeer goede exemplaren van gewassen, die tot heden in hoofdzaak d.m.v. zaad werden vermeerderd.
Hierin is ons al de weg gewezen door de laanboom-specialisten. Laanbomen
staan overal in het land verspreid, langs de wegen, bij gebouwen en in parken. De populatie, waaruit moet worden geselecteerd, staat als het ware te
wachten op de sélecteur, die de beste bomen er uit zal zoeken. De lange tijd,
die nodig is om te komen van zaailing tot beoordeelbare boom, veroorzaakt
hier geen kosten, want de bomen staan er toch. De nadruk valt alleen op de
vraag, of de mooie exemplaren, die men uitzoekt, vegetatief kunnen worden
vermenigvuldigd. Men moet dus een groot aantal mooie bomen uitzoeken,
hiervan vermeerderingsmateriaal nemen en zien, wat er in de boomkwekerij mee
kan worden gedaan. Het is natuurlijk mogelijk, dat een aantal van de uitgezochte bomen alleen maar mooi was, omdat deze bomen toevallig onder bijzonder gunstige omstandigheden hebben gegroeid. Maar als men maar genoeg
mooie bomen opzoekt, zullen er vast wel onder zijn, die qua genotype goed zijn.
Onder de fruitgewassen zijn er niet zoveel meer, die door zaaiing worden
vermenigvuldigd. Maar de okkernoot is er toch nog een van. Wij kunnen
hierbij hetzelfde programma volgen als bij de laanbomen. Enkele particuliere
boomkwekers zijn hiermee reeds begonnen. Verder interesseert zich de
N.A.K.-B. voor deze zaak en is het Proefstation voor de Boomkwekerij te
Boskoop aan een onderzoek naar de mogelijkheden van de vegetatieve vermenigvuldiging van de noot begonnen. Het I.V.T. heeft de noot eveneens al
enige jaren op zijn programma. In 1948 is het begonnen met een onderzoek
naar de methoden voor de vegetatieve vermenigvuldiging en met het verzamelen van buitenlandse rassen. In 1948 en 1949 zijn door Ir C. J. Gerritsen
overal in het land goede notebomen opgespoord. En zo hebben we nu op het
ogenblik ± 50 monsters noten in ons bezit, die nader op hun eigenschappen
zullen worden onderzocht. De N.A.K.-B. heeft feitelijk hetzelfde gedaan, n.1.
ook bomen opgespoord en monsters noten verzameld.
Het ligt in de bedoeling binnenkort een poging te doen al deze personen
en instellingen, die in de noten-selectie geïnteresseerd zijn, in een commissie
te verenigen en gezamenlijk een programma van noodzakelijke werkzaamheden
en een werkverdeling op te stellen. Behalve de genoemden is ook Prof. Houtzagers in de noot geïnteresseerd vanwege de waarde van het hout.
En hiermee zijn we meteen op het tweede punt aangeland, n.1. dat van de
samenwerking van de overheidsinstellingen onderling en van deze met de
particuliere kwekers.
S a m e n w e r k i n g bij h e t v e r e d e l i n g s w e r k
Als we het voorbeeld van de noot aanhouden, moeten we vaststellen, dat
het doel is, dat in Nederland een rendabele notencultuur moet worden mogelijk gemaakt en dat voor het bereiken van dat doel alle vruchtbare krachten moeten worden samengebundeld.
Dat zou als volgt in zijn werk kunnen gaan:
Stap 1: Er wordt een commissie van verschillende soorten deskundigen, zowel
ambtelijke als particuliere, gevormd.
Stap 2: Deze commissie beoordeelt de nu reeds door het I.V.T. en de
N.A.K.-B. uitgezochte bomen.
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Stap 3: Er worden onderzoekingen ingesteld naar de mogelijkheid van vegetatieve vermenigvuldiging van de uitgezochte bomen, naar de kwaliteit van de noten en naar die van het hout.
Stap 4: Van de voorlopig goed bevonden bomen worden moederbomen opgezet voor enthout-productie. Hiervan kan onder N.A.K.-B. controle enthout worden afgegeven.
Naar mijn mening is het beter, eerst de onder 3 genoemde onderzoekingen
te verrichten en pas daarna tot verspreiding van enthout onder keuring over
te gaan, dan omgekeerd.
W o r d t direct reeds gekeurd enthout van oppervlakkig goedgekeurde bomen
verspreid, dan zitten de boomkwekerijen hiermee de eerstvolgende jaren meteen
vol en zal het moeite kosten later het werkelijk goede materiaal er in te
krijgen. Dan zal in verschillende gevallen blijken, dat of de boomkweker ôf de
fruitteler een flinke strop heeft gehaald. Bij een gewas als de noot duurt het
verscheidene jaren, voordat men er een goede boomgaard van heeft. Daarom
lijkt het mij het verstandigst liever een jaar meer voor de voorbereiding te
nemen, dan overijld te handelen.
De onderzoekingen zullen door de daarop berekende instellingen moeten
worden gedaan, zoveel mogelijk met medewerking van geïnteresseerde boomkwekers. Voor het verzamelen van monsters noten, eventuele houtmonsters
en enthout is ook de medewerking van de eigenaars van de uit te zoeken
bomen onmisbaar.
Op deze wijze wordt geheel Nederland één operatieterrein voor het verkrijgen van goede noterassen. W a t daarbij aan het particulier initiatief kàn
worden overgelaten, móet daaraan m.i. worden overgelaten. W a n t ten eerste
is er voor overheidsinstellingen een zee van veredelingswerk, dat door particulieren eenvoudig niet binnen de mogelijkheden valt, en ten tweede ben ik
overtuigd, dat er voor het boomkwekersvak een betere toekomst is weggelegd,
als het zich wèl voor kwekerswerk interesseert dan indien het dit niet doet.
In het meer gecompliceerde veredelingswerk is natuurlijk eveneens samenwerking nodig. Maar waar wij heden speciaal willen behandelen de meer
eenvoudige wegen voor rassenverbetering zal daarop nu verder niet worden
ingegaan. W e l wil ik het verder nog even hebben over het beproeven van nog
weinig bekende rassen, daar dit voor ieder praktijkmens van direct belang is.
Vergelijkende rassenproeven
Ik kom dus nu tot het vraagstuk van het deugdelijk beproeven van rassen
van fruitgewassen. Als er één vraagstuk is, waarbij duidelijk tot uitdrukking
komt, dat Nederland te klein is voor verdeeldheid, dan is het wel dit.
Rassenproeven van fruit nemen veel ruimte en staan lang. Als wij op de
proefterreinen van het I.V.T. alle enigszins belovende rassen van alle fruitgewassen in vergelijkende proeven willen zetten, dan zitten we in tien jaren
vol en kunnen verder toekijken hoe de bomen groeien, maar veel nieuws
kunnen we dan verder niet beginnen. Daarom streven wij er naar samenwerking met de Rijkstuinbouwconsulenten, met belanghebbende en belangstellende organisaties en met grote fruittelers te zoeken, teneinde overal in het
land, waar dit geschikt is, rassenproeven uit te kunnen leggen. Om dit te
kunnen doen is het noodzakelijk, dat wij met de betreffende consulentschappen en andere instellingen in dit opzicht één lichaam vormen. Zowel de betreffende consulent als wij moeten van de resultaten van z o n proef kunnen
profiteren. Het zou niet aangaan, dat een van de betrokken instanties in dit
opzicht monopolistische tendenzen zou willen ontwikkelen.
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Hiervoor zullen we een oplossing moeten zoeken. In dit opzicht zal heel
Nederland als één proeftuin moeten kunnen gelden. Anders komen we er met
het fruit, vooral het groot fruit, niet uit.
Tot heden verzamelen we veel gegevens over rassen door het maken van
een vindplaatsregister,- het bekijken van de bomen ter plaatse en het verzamelen
van ervaringen van anderen. Maar met nieuwe rassen, die in Nederland nog
niet verspreid zijn, is dit niet mogelijk. Daarvoor moeten proeven worden uitgelegd, op verschillende plaatsen. Natuurlijk zal er ook heel wat op de proeftuin van het I.V.T. worden uitgezet. Maar dit is niet voldoende.
Er zal een coördinatie moeten komen tussen alle instellingen, die zich met
rassenproeven bezig houden. En ook de voorlichting over nieuwe rassen zal
er bij winnen, als er wat practische coördinatie in wordt gebracht.
Het gebeurt nu nog herhaaldelijk, dat ergens een nieuw ras wordt geprezen,
voordat men het voldoende heeft beproefd.
De boomkwekers willen graag haantje de voorste zijn en zetten er gauw een
(massa van op. En als dan een jaar of wat later blijkt, dat het ras tegenvalt,
dan zitten ze weer met de gebakken peren, dan raken zij de bomen ervan
niet meer kwijt. Dat is natuurlijk ook een gevolg van hun eigen overijldheid.
Maar het was toch beter, als in zo'n geval eerst de resultaten van goede vergelijkende proeven eens waren afgewacht. Dat is beter voor de fruitteler, voor
de boomkweker en ook voor de ambtelijke instanties, van wie het voortijdig
enthousiasme is uitgegaan.
Samenvatting
1. Rassenbeproeving in groot fruit is duur door de lange inbeslagneming van
relatief grote stukken grond. Coördinatie van de rassenproeven op alle
fruit-proeftuinen in Nederland is derhalve de voor de hand liggende oplossing.
2. Daar rassenveredeling om dezelfde reden duur is, is ruim opgezet veredelingswerk in groot fruit voor particulieren in de regel onaantrekkelijk.
Voor hen blijven echter twee wegen, die minder duur zijn, open:
a. het letten op gunstige mutaties (zie twee volgende voordrachten).
b. het uitzoeken en vegetatief vermenigvuldigen van goede exemplaren
van gewassen, die tot heden door zaaiing werden vermeerderd.
3. Als voorbeeld van het onder 2b genoemde geval wordt uiteengezet, wat
op het moment t. a. v. de walnoot wordt ondernomen. Hierbij wordt samengewerkt door een aantal instellingen en een aantal privé kwekers.
Discussie
De heer Karthaus: Ik heb hier enige monsters van de tien beste noten, die
naar mijn idee in mijn bedrijf staan. Ik heb 15 bomen en die zijn weer uitgezocht uit de beste bomen, die ik in Europa heb kunnen vinden. Tien ervan heb
ik gekregen als zaailingen en 5 kwamen van verschillende kwekerijen. Nu ziet
U, dat de noten, die ik hier heb, zeer verschillend zijn, terwijl ze toch precies
eender zijn behandeld. Zodra ze ontbolsterd waren, zijn ze twee keer gewassen
en nu zijn er drie noten, die voldoende blank zijn om direct zo in de handel te
worden gebracht. De kleinste van de drie is de meest vruchtbare; dan is er
een met een heel goed gewicht, nl. 15 gram, terwijl de derde tot nu toe de
grootste opbrengst heeft gegeven. De noot met de grote opbrengst doet op het
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v.r.n.l. de heren Ir C. Koopman, N. Veldhuyzen van Zanten,
Dr O. Banga en lr C. Rietsema.

ogenblik 4 cent per stuk, terwijl die met het zware gewicht 5 cent doet. De
opbrengst van de noot van 4 cent is echter zo groot, dat hij meer geld opbrengt dan de andere. Dit loopt nog pas over drie jaar, dus ik kan nog niet
zeggen, wat beter is, maar dit geeft aan, dat het nu urgent is om te weten,
wat men wil. U ziet hierbij ook zeer bruine noten, die toch dezelfde behandeling hebben ondergaan. Die moet men dus gaan bleken, want in de beste fruitwinke! van Nijmegen geven ze voor noten, die in fruitmanden verwerkt worden en mooi blank zijn, 1cent meer. Ik zou er op aan willen dringen, dat precies
zal worden aangegeven, wat we op het gebied van de noten in Nederland nu
moeten nastreven.
Dr Banga: Ik heb hier gesproken over de commissie en dit is nu een van de
dingen, die wij daar moeten behandelen. Wij hebben reeds voorbereidende
stappen gedaan en Ir Gerritsen is er op uit geweest om te zoeken naar alles,
wat er over noten te vinden is, zowel in de practijk als in de literatuur. Hij
maakt een gebruikswaarde-analyse van de noot en op die basis zullen wij een
en ander in de commissie bespreken.
Als U een onmiddellijk advies wilt hebben over Uw noten, kan de heer
Gerritsen misschien wel enkele dingen ervan zeggen. Maar pas na bespreking
in de commissie zullen wij een afgerond beeld van de zaak hebben en zullen
wij de vruchtbaarste adviezen kunnen geven.
Ir Koopman: Dr Banga heef er de nadruk op gelegd, dat er voor het veredelingswerk bij fruit zoveel ruimte nodig is en dat dat een van de hoofdzaken is, waarom samenwerking gewenst is. Verder heeft hij zich beperkt tot
het noemen van enkele punten, waar veredeling mogelijk is. Ik geloof, dat er
meer mogelijkheden zijn dan er op het ogenblik benut worden. Allen, die in
het fruit werken, weten hoe ontzaglijk veel werk er verzet moet worden om
het fruit op de markt te brengen: 10 à 12 keer sproeien is heel normaal. W a n neer men ziet, hoeveel al dit werk kost, wat het van ons verlangt, dan spreekt
het toch wel heel duidelijk, dat het gewenst zou zijn, als wij fruit hadden,
waarvoor al die moeite niet nodig zou zijn. En een van de ziekten, die wel de
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grootste rol speelt, is de schurft. Wanneer wij in het vervolg een ras waardig
zullen keuren om in onze rassenlijst te worden opgenomen, dan zal het vrij
van schurft moeten zijn. Hier is nu een punt, waar samenwerking vrij gemakkelijk mogelijk zou zijn, doch ook nodig, wanneer wij een 50- à 100.000 zaailingen moeten gaan opkweken en daarvan willen overhouden die rassen, die
waard zijn verder gekweekt te worden. Dan beperkt men tevens sterk de
ruimte, die nodig is om deze rassen verder te kweken. Ik wou alleen hier even
het licht op laten vallen.
Dr Banga: Ik onderschrijf volkomen, wat de heer Koopman zegt. Wij hebben
tot nu toe veel tijd besteed aan het bekijken van de rassen, opdat wij het
materiaal kennen en de problemen, die zich voordoen. Wij komen nu echter in
de phase, waarin wij ook bij het fruit meer direct het veredelingswerk gaan
aanpakken en daarbij zal ook het kweken op ziekteresistentie een belangrijke
factor zijn. Bij klein fruit zijn wij daarmede al bezig.
Ir Rietsema: Ik wil hier nog tegenover stellen het volgende voorbeeld. Na de
oorlog was iedereen bereid een moord te doen voor een sigaret en zo zijn wij
nu bereid een moord te doen voor „lekker" fruit en „lekkere" groente. Nu is
„lekker" vaak heel iets anders dan resistentie tegen ziekten; het lekkere fruit
is dikwijls heel weinig vitaal en weinig resistent. Als wij dan ook al te zeer
zouden gaan in de richting van onvatbaarheid tegen ziekten, dan bereiken wij,
dat onze tong gaat protesteren. Ik geloof, dat het niet in het belang van ons
vak en van onze bevolking is, wanneer daar al te zeer de nadruk op wordt
gelegd. Wij hebben hier het voorbeeld bij de aardappels. Wij hebben steeds
weer gezegd, dat de aardappel productief, vitaal en sterk moet zijn. Maar het
is er dan ook naar gegaan. Die aardappels werden wel geconsumeerd, dat
ging goed tot Januari, maar dan zei men, dat men toch maar liever rijst wilde
hebben! Neem het artikel erwten. W a a r is de lekkere grauwe erwt? Die is
verdwenen, doordat wij genoodzaakt zijn geweest om steeds hoger productieve
erwten te kweken. Ik zou toch graag nog eens lekkere erwten met gebakken
spek willen eten.
Voorzitter: Lekker is maar een vinger lang. De heer Koopman heeft blijkbaar niet zulke culinaire verlangens en wil graag nog een wederwoord zeggen.
Ir Koopman: De heer Rietsema heeft hiermede wel heel duidelijk in het licht
gesteld, hoe moeilijk het veredelingswerk is. Hij poneert de stelling, dat het
niet goed mogelijk is om ziekteresistentie te combineren met kwaliteit. Dit wordt
nu wel heel dikwijls verondersteld, maar zolang het niet bewezen is, neem ik
het nog niet aan. Mijn ervaring is, dat het wel mogelijk is. Het veredelingswerk is zo moeilijk, omdat het zoveel kantjes heeft en het is nu juist de grote
kunst om al die kantjes aan elkaar te lijmen; mogelijk acht ik het wel. Ik geloof,
dat het de kwekersplicht is om aandacht aan de ziekteresistentie te besteden,
zonder daarbij de andere factoren te verwaarlozen. In dit opzicht ben ik het
dus met de heer Rietsema volmaakt niet eens. Ik wil er hier niet verder op
ingaan, maar ik wilde toch wel de gedachten even aan het werk zetten over de
mogelijkheden, die er op dit terrein liggen. Ik wil hier nog een klein voorbeeld
aanhalen van de aardappel. Wij zijn bezig bladrolresistente rassen te kweken.
Bij de Vitofta is dat al goed gelukt en het enige bezwaar is, dat de kopers niet
meer terug komen, omdat ze het met die resistente aardappel nu verder zelf wel
kunnen. Toch moeten wij dit doen, want het buitenland zit ook niet stil en als
wij het niet doen, dan komen wij achterop. Dat de synthese van alle mogelijke
factoren niet gemakkelijk zal zijn, dat ben ik met de vorige spreker eens.
Dr Banga: Wij hadden kort geleden Dr von Sengbusch op bezoek, de
Duitse kweker, die de Zoete Lupine heeft gekweekt. Op het ogenblik kweekt
hij ook in enkele groentegewassen en zo kwam hij ook te spreken over het
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punt, waarop de heer Rietsema gewezen heeft. Hij zei, dat wij in de toekomst
ook een selectie op smaak moeten doorvoeren. Dat is echter niet ieders werk.
Daarom moet men beginnen met proevers te selecteren. Als men iemand heeft
gevonden, die fijn kan proeven, is het nog lang niet zeker, dat hij ook hele
series van een gewas achter elkaar kan proeven. Meestal neemt het proefvermogen af, nadat men enkele monsters heeft geproefd. Er zijn echter mensen, die zulk een tong hebben, dat zij hele series kunnen verwerken en toch
goed blijven proeven. Als men zulke mensen inschakelt bij de selectie, dan zou
men ook op de smaakfactor kunnen selecteren.
Voorzitter: Dames en Heren. Het is wel bewezen, dat men het niet in alles
met elkaar eens behoeft te zijn om toch goed met elkaar te kunnen samenwerken. Uit deze discussie krijg ik de indruk, dat men het niet met elkaar eens
is en aan de andere kant toch weer wel. Ik bedoel hiermede, dat men aan de
grote samenwerking allemaal wel wil medewerken, maar dat er op onderdelen
toch verschil van inzicht blijft bestaan. Dat moet ook om het beste uit te
zoeken, want als wij het allemaal geheel met elkaar eens zijn, dan is er geen
wrijvingspunt meer, waaruit de waarheid naar voren komen kan. Ik geloof,
dat in dit opzicht de suggesties van Dr Banga zeer nuttig zijn. Ons land is niet
zo groot, dat er van die heel grote bedrijven zijn, die het allemaal zelf kunnen
doen, zodat wij in Nederland gemeenschappelijk het werk van het oplossen
van de fruitveredelingsproblemen zullen moeten doen, teneinde het beste product in ons land tot stand te brengen.
De heer van Heyst: Mijn vader heeft indertijd alle mogelijke dingen geplant en o.a. ook een heel blok met noten. Die plantte hij op een perceel
komgrond, terwijl men noten beter op een goede dijk langs de rivier kan
planten. Hij zocht daarvoor uit een noot, die hij gekregen had uit Orleans; dat
was de Noyau à coque tendre, een dunschalige noot dus en die achtte hij een
grote verbetering, omdat de mensen dan de noot tussen duim en vinger konden
kraken. Er bleek echter nog iets en wel, dat de kraaien er zo fel op waren,
dat de noten, vóór men ze kon oogsten, al lang op waren. Ik heb deze
noten er dus al heel gauw uitgegooid en andere geplant, die ik wel kon gebruiken. Ik heb de noten enigszins uit de verte gevolgd en ik weet, dat de
N.V. W e d . de Jong in Goes zich in de oorlogsjaren bezig gehouden heeft
met de vermeerdering van noten en dat het haar ook gelukt is, terwijl men
toch uiteindelijk niet met noten is doorgegaan. Er zijn misschien redenen, waarom de Ned. fruittelers totaal geen belangstelling nebben voor noten, maar ik
heb de mensen in East Mailing wel eens attent gemaakt op bomen, die ergens
in de wereld stonden, omdat men daar wel belangstelling voor noten had. Die
wijsheid kwam niet van mezelf, maar ik had die uit een Duits blad. Een paar
jaar geleden was er een excursie in Engeland en toen heb ik de excursie even
in de steek gelaten om te gaan kijken bij Gordon-Buet in Colchester. Dit zijn
heel pientere fruittelers, doch zij zijn niet zo heel erg toegankelijk voor bezoekers; ik heb zelf de eerste keer ook heel wat moeite gehad om er binnen te
komen. Zij hadden daar in 1947 heel wal jonge bomen en zij hadden zich
begeven in rassen, die groeiden bij Orleans in Frankrijk. Die tamelijk jonge
bomen hingen al aardig vol en waren dus gauw in productie gekomen.
Voorzitter: Ik dank U nog wel voor Uw toelichting. Wij zullen nu van dit
onderwerp afstappen en ik wil U verzoeken Uw collectie peren te laten zien
en daarvan iets te vertellen.
De heer van Heyst: In de eerste plaats heb ik hier een stoofpeer, waarvan
mijn grootvader een aantal rijen had gepoot. Nu kan men er geen enkele rij
meer van vinden, maar hier en daar staat nog een enkele boom. Dat is de z.g.
Witte Cozijn, die een heel fijne stoofpeer is, maar weinig productief en weinig
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vitaal. Men heeft hem dan ook maar liever van het toneel laten verdwijnen.
Nu heb ik een andere stoofpeer gevonden in Appeltern langs de Maas en dat
is de Blanke Cozijn. Deze is heel productief en schurft komt er niet op voor,
hoewel ze toch gewoon meebespoten worden. Nu praat mijn vrouw ieder jaar
over die peer: dat is net een taartje! en omdat die peer helemaal uit Appeltern
moet komen, heb ik voor ieder van de kinderen zo'n boom moeten planten. Ik
heb er nu 5 en als men dan later ook een op mijn graf plant, dan hebben ze
er ieder een. Ik zal Dr Banga die Blanke Cozijn eens sturen om te proberen.
Dan heb ik nog een paar peren, die aan de Westkust van Amerika een belangrijke rol spelen. Dat is de Beurré d'Anjou, die ik geprobeerd heb in Zeeland, maar die daar niet is gegaan. Het kan echter wel, want in de jaren
1933—'34, toen de Clapp's Favourite volkomen aan de grond zat en een cent
of zeven opbracht, heb ik een jong perceel met deze peer geënt en die bomen
hebben het goed gedaan. Zoals gezegd, dit is een belangrijke peer voor de
Pacific Coast.
Dan heb ik nog een andere peer, ook van de Westkust van Amerika, die
hier ook voorkomt, dat is de Beurré Bosc, een bruine peer, die voor de export
nogal gewild is.
Dan is er nog een peer, die uit Australië komt. Hij is niet mooi van vorm,
tamelijk bultig, maar ook de Argentijnen hebben die peer in hun teelt opgenomen. Ik mag hier nog bij vertellen, dat ik deze.peer ook geënt heb op kwee
en dan wordt het een miserabel ding. Ik heb hem echter ook als een hoogstam
en dan is hij zo buitengewoon vruchtbaar, dat, als hij niet goed gestut wordt,
hij in elkaar zakt. Dit is de Packham's Triumph.
En dan heb ik hier nog een peer, waarvan een Rijkstuinbouwconsulent gezegd heeft: Hoe kom je aan dat ding? Dit is een heel fijne, late winterpeer.
Hij komt alleen in Engeland voor. De naam is Comte de Lamy.
Summary
Possibilities for cooperation in fruit breeding.
1. Variety trials in hardy fruit are expensive because of the long occupation
of comparatively large areas of land. A free cooperation in order to coordinate the variety trials of all experimental fruit gardens in the Netherlands
would be a solution of this difficulty.
2. In general large scale breeding work in hardy fruits is not attractive for
private plant breeders, for the same reason of expensiveness. There are,
however, two ways left for them, which are less expensive:
a. looking for favourable mutations (see next two speeches).
b. selecting and vegetatively propagating good individuals of plants which
up to now are propagated by means of their seeds.
3. As an example of the case mentioned under 2b, the recently undertaken
work in walnuts is explained. Some institutions and some private nurserymen
are cooperating now in this work.
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Variaties in rassen van klein fruit
door
I r H e s t e r G. K r o n e n b e r g
(Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen, Wageningen)

In het algemeen worden de verschillende klein- | | | ^ B ^ ^ ^ ^ R B H B Y H B J
fruitgewassen vegetatief vermeerderd door stekken, H ^ H ^ ^ V ^
X^^^^H
uitloperplanten of wortelscheuten. Deze wijze van ^ ^ ^ ^ ^ ^ A
^^^^^B
vermenigvuldiging geeft op zichzelf geen grote pro- ^ ^ ^ ^ k
^^^^B
blemen, zij het, dat hij bij het ene gewas en het ene l ^ ^ ^ ^ ^ ^ H P /
"'«•n^B
ras gemakkelijker gaat dan bij het andere.
It^^^^^T '
J^'''^B
Ook de constantheid van het ras vormt meestal | ^ ^ ^ H ^ f
.'/ ^ H
geen punt van overweging, wanneer men zorgvuldig B^^^/^VPf). ' / . ^ H
te werk gaat, en voorkomen wordt, dat vermenging H ^ H K i i vv*' S •*' ' J B V
met andere rassen optreedt. Elk ras, dat vegetatief • • v A a H É f e É H ^ i l B V J
vermenigvuldigd wordt, kan immers in principe tot • ^ ^ ^ ^ ^ H B E ä S j s l ^ ^ ^ l
in het oneindige als kloon worden in stand gehouden,
indien besmetting door ziekten kan worden uitgesloten.
In deze mening verkeerden we aanvankelijk ook. wat de aardbeien betreft.
Daarin kenden we slechts één mutatie, namelijk het voorjaarsbont in de Madame Moutot. Verdere verschillen in opbrengst en groeikracht schreven we
voorlopig, in afwachting van nader onderzoek, op rekening van ziekten, speciaal virusziekten, vooral ook naar aanleiding van overeenkomstige ervaringen
in Engeland, waar het onderzoek van virusziekten bij de aardbei reeds belangrijke resultaten had opgeleverd. De selectie werd in het begin dan ook hoofdzakelijk beschouwd als een gezondheidsselectie, waarbij onder andere de aardappelselectie in ons eigen land tot voorbeeld was.
Intussen is het bij de selectie van aardbeien gebleken, dat er ook variaties
van andere aard kunnen optreden, hetzij door het ontstaan van zaailingen en
misschien ook door mutatie.
Het is weer de aardappel, waar we overeenkomstige problemen vinden in
een verder ontwikkeld stadium. In de praktijk kent men daar reeds lang het
optreden van mutaties. Sinds het onderzoek van Prof. Dorst is de betekenis
ervan duidelijk gebleken. In een voordracht op de laatste Landbouwweek heeft
Ir Brust naar voren gebracht, dat met mutaties bij de selectie en de keuring
van aardappels ernstig rekening moet worden gehouden. (Meded. N.A.K.-L., 6,
(1949), 30—33). Zeer ervaren keurmeesters ontdekken vaak kleine, nauwelijks
opvallende, niet eerder herkende afwijkingen van het normale type in volkomen
gezonde velden. Onderlinge vergelijking van een zeer groot aantal monsters
op contrôlevelden van de N.A.K.-L. bevestigde het bestaan van een aantal verschillende typen in sommige aardappelrassen. Daarbij merkte men het volgende op:
Ie. Het ene aardappelras muteert veel gemakkelijker dan het andere. Vooral van het ras Bintje was het aantal gevonden typen zeer groot. Slechts weinig
mutaties vond men in enkele andere rassen, zoals Noordeling en Industrie.
2e. Indien eenmaal één mutant in een stam is gevonden, blijkt deze stam
volgens de ervaring van veel stamselecteurs practisch niet meer op peil gehouden te kunnen worden, hetzij tengevolge van nieuwe mutaties, hetzij door moeilijk herkenbare virusziekten.
Deze ervaringen tonen wel duidelijk aan, hoe mutaties in een vegetatief
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vermeerderd gewas van betekenis kunnen zijn. Over de rol, welke ze spelen
bij het grote fruit, verneemt II in de lezing van Ir de Sonnaville het een en
ander.
Bij het klein-fruit is het aantal ontdekte gevallen, waarin met zekerheid mutatie in het spel is, nog slechts zeer gering. Moeten we daaruit de conclusie
trekken, dat mutaties bij deze groep van gewassen minder voorkomen dan bij
de reeds genoemde? Dit lijkt me zeer voorbarig. Men krijgt namelijk sterk de
indruk, dat het aantal gevonden afwijkingen in een gewas sterk toeneemt,
naarmate er intensiever in wordt geselecteerd en gekeurd en ook, naarmate het
gewas meer of minder in de belangstelling staat. Het grote aantal bekende
mutaties in gewassen als aardappel, appel, citrusvruchten en ananas wijst enigszins in deze richting.
Volgens Crane en Lawrence zou de kans op mutatie in een gewas samenhangen met het aantal chromosomen. Bij diploïde gewassen zou deze namelijk
geringer zijn dan bij polyploïde.
Polyploid bij klein-fruit zijn de grootvruchtige aardbeien (2n = 56) en de
bramen (2n = o.a. 28,35 of 42). In het bijzonder bij de bramen kunnen nog
wel eens mutanten optreden. Diploid zijn frambozen (2n = 14) en bessen
(2n = 16). Van bessen worden enkele mutanten vermeld. In hoeverre deze
polyploïden-theorie opgaat, durf ik niet te zeggen. De verschillen in mutabiliteit tussen verschillende rassen van eenzelfde gewas worden er echter niet
mee verklaard.
II. Voorkomende afwijkingen in het klein-fruit.
Zoals reeds gezegd werd, komen er toch ook in het klein-fruit afwijkingen
voor. Enkele zijn met zekerheid als mutaties te beschouwen, van andere is de
wijze van ontstaan onzeker.
A. B e k e n d e g e v a l l e n v a n m u t a t i e .
Geval 1. Voorjaarsbont van aardbeien. Zowel hier te lande als in Amerika
komt in enkele aardbeirassen een merkwaardige vorm van bontbladigheid voor.
Het bont openbaart zich vroeg in het voorjaar, bij koud weer in April-Mei;
wanneer het warmer wordt, meestal reeds in de loop van Mei, neemt de mate
van bontheid af; de lichtgroen gekleurde weefselvlekken worden meer normaal groen; de zuiver witte weefselpartijen sterven af en worden necrotisch.
Eenmaal bonte planten vertonen het bont elk voorjaar opnieuw, hoewel de
intensiteit sterk afhankelijk is van het weer. Ook tevoren altijd groene planten
kunnen plotseling muteren tot bonte. Slechts bepaalde rassen verkeren in deze
instabiele bladgroen-toestand, die gemakkelijk tot voorjaarsbont overgaat. In
Nederland is dit het geval bij Madame Moutot; ook van Oberschlesien werden
enkele gevallen van voorjaarsbont geconstateerd. In Amerika vertoont de
Blakemore hetzelfde verschijnsel. De eigenschap gaat met zaad op de nakomelingen over. Uit een zelfbestuiving van Moutot werden 49 % bonte planten
verkregen; ook enkele kruisingen met Moutot (op een uitzondering na steeds
als moederplant) gaven een groter of kleiner percentage bonte planten. In
hoeverre de andere planten uit zo'n populatie eveneens de instabiele bladgroentoestand bezitten, weet ik niet, maar rekening moet daarmee zeker worden gehouden.
Tot nog toe is er nog nooit iets van een virus-karakter van deze afwijking
gebleken; algemeen wordt aangenomen, dat dit voorjaarsbont een mutatie is.
Geval 2. Een ander geval van mutatie wordt vermeld in de zwarte bes Daniel's
September, een ras, dat ongeveer 10 dagen later rijp is dan de Baldwin. In
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Engeland deed men hiermee in de National Fruit Trials te Wisley de ervaring
op, dat er soms op de oorspronkelijke struiken takken kunnen ontstaan, waaraan de vruchten ongeveer 10 dagen vroeger rijp zijn. Blijkbaar is de eigenschap
van late rijping hier niet voldoende gefixeerd en treedt deze mutatie gemakkelijk op. Ook in Nederland troffen we op een bedrijf struiken van beide
typen aan. Voor de selectie en de keuring in de kwekerij is dit een heel onaangename eigenschap, daar we nog geen aanwijzingen verkregen, dat deze mutatie aan boomkwekerijmateriaal te herkennen is. Indien het ras hier ingang
zou vinden, zal het nodig zijn de selectie en de keuring in de boomkwekerij te
verbinden met een geregelde controle van de vrucht.
Geval 3. Bramen hebben als cultuurgewas één groot bezwaar, namelijk hun
stekels. Vandaar, dat altijd uitgekeken is naar doornloze-bramen.
In Amerika is daarnaar door Dacrow regelmatig gezocht, en niet zonder
succes. Hij vond ongedoornde bramen van allerlei slag: productieve en steriele;
constante vormen en vormen, waarvan de wortelopslag weer gedoomd was.
Het bleek hem, dat de productieve, doornloze vormen bijna altijd periclinaalchimaeren waren, bestaande uit een buitenlaag van doornloos weefsel rondom
een inwendig gedeelte van het oorspronkelijke gedoomde weefsel. Alleen door
afleggen van de scheuten was de ongedoornde vorm in stand te houden; uit
wortelopslag en wortelstek ontstonden steeds gedoomde scheuten, daar de
knoppen hiervan uit de diepere weefsellagen gevormd worden. De verkregen
zaailingen van doornloze planten waren eveneens gedoomd.
Ook vond hij soms doornloze mutanten, die bij alle manieren van vermenigvuldiging hun doornloze toestand behielden; klaarblijkelijk bestonden deze
helemaal uit het gemuteerde weefsel. Op een enkele uitzondering na waren ze
geheel of grotendeels steriel.
Darrow vond sterke aanwijzingen, dat doornloosheid genetisch gekoppeld
is aan steriliteit; productiviteit en doornloosheid zouden alleen samen op een
plant kunnen voorkomen, wanneer uitsluitend de opperhuid uit doornloos weefsel bestaat en het daar binnen liggende deel, waaruit ook de eicellen en de
stuifmeelkorrels ontstaan, niet gemuteerd is.
Terzijde zij opgemerkt, dat men thans op het John Innes Horticultural Institution in Engeland uit kruisingen een ongedoornd ras heeft gewonnen, de
Merton Thornless (uit een F a van Rubus rusticanus var. Inermis x R. thyrsiger). Verdere ervaringen met dit ras zijn me nog niet bekend.
Geval 4. Een andere mutatie, in de literatuur vermeld, is het voorkomen van
behaarde en gladde kruisbessen op eenzelfde struik. (Chittenden 1927).
Geval 5. Voor rode bessen vermelden Crane en Lawrence mutatie van een
witte bes uit een rode; zeldzamer komt ook het omgekeerde voor. Eveneens
vermelden ze het ontstaan van een tak met rose bessen op een rode bessenstruik.
B. E n k e l e m i n d e r d u i d e l i j k e

gevallen.

Geval 6. Deutsch Evern-selecties in de Bommelerwaard. In de Bommelerwaard
is men in 1936 onder leiding van Ir J. D. Gerritsen begonnen met stamselectie
in Deutsch Evern. Uit een groot aantal klonen bleken er 2 steeds het meest
productief te zijn, n.1. stam 13 en stam 19. De andere lagen hier meer of minder
ver onder. Het zou voor de hand liggen deze opbrengstverschillen aan virus
toe te schrijven. Verschillende feiten pleiten daar echter tegen.
Ten eerste vonden we nog nooit duidelijke symptomen van geelrand-virus
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in de Bommelerwaard, terwijl ook de bewuste klonen er volkomen gezond uitzien en ten tweede werd de overbrenger van virus, de aardbei-knotshaarluis,
pas verleden jaar voor het eerst in de Bommelerwaard gevonden.
Een voorlopig onderzoek op virus op het Laboratorium voor Mycologie heeft
tot dusverre noch in stam 13, noch in stam 19 een der bekende viren kunnen
aantonen.
Dit doet steeds meer vermoeden, dat de aangetroffen variaties in de Deutsch
Evern-klonen in de Bommelerwaard niet toegeschreven moeten worden aan de
aanwezigheid van virus, maar aan een andere oorzaak: hetzij dat het zaailingen, hetzij dat het mutaties zijn van de Deutsch Evern. Morfologisch te onderscheiden van de gewone Deutsch Evern zijn ze niet.
Geval 7. Jucunda. Een geval, waar we met een duidelijker afwijkend type te
maken hebben, is opgetreden in de Jucunda.
Kloonselectie met dit ras wordt onder andere reeds geruime tijd uitgevoerd
in N. Brabant, waar reeds een aantal jaren afzonderlijke stammen worden
vermeerderd.
Nu deed zich daar dit jaar in een bepaalde Jucunda-stam een opvallend
verschijnsel voor: het gewas had zich goed, gezond ontwikkeld; de bloei was
zeer goed geweest, maar de vruchtzetting bleef geheel of zo goed als geheel
uit. In plaats van te gaan „strijken" onder het gewicht van de uitgroeiende
vruchten, bleven de vruchtstelen stijf rechtop staan en zetten niet, of vormden
hoogstens wat misvormde, slecht gezette vruchtjes, „kattenogen" of „baarden"
genaamd. Het resultaat was misoogst. W e vermoeden, dat deze stam door de
een of andere oorzaak niet voldoende goed stuifmeel heeft kunnen vormen
om zichzelf te bestuiven.
In Brabant bleek duidelijk, dat daar een afwijkend type van Jucunda in het
spel was; soms vlak er naast, op hetzelfde veld, stonden planten van een andere
herkomst of stam, die een zeer goede oogst gaven tot 150^200 kg per are.
Het onvruchtbare type was bovendien te herkennen aan een iets afwijkend
blad, dat iets grover getand was en wat onregelmatig golvend van oppervlak.
Hoewel deze stam reeds meerdere jaren gebruikt was, waren nog nooit dergelijke onvruchtbaarheidsverschijnselen opgetreden.
Op enkele velden werd dit jaar opgemerkt, dat de bloei van de onvruchtbare
kloon later was geweest dan van de andere Jucunda. Exacte gegevens hierover
staan ons helaas niet ter beschikking. Enkele andere ervaringen steunen het
vermoeden, dat in het algemeen een late Jucunda-bloei dit jaar misschien zeer
ongunstig geweest is. In Wageningen bijvoorbeeld, waar een proef met Jucunda's van verschillende herkomst lag op enige afstand van andere rassen,
trad eenzelfde slechte vruchtzetting in de gehele proef op.
Op de vochtige zandgrond is de bloei daar steeds laat; ook door de noordelijker ligging zal de bloei op zichzelf in Wageningen al later geweest zijn
dan in Brabant. Te Zaltbommel, waar dezelfde proef lag op droge kleigrond
en waar de oogst 4 dagen vroeger begon dan in Wageningen, trad geen slechte
vruchtzetting op.
Daar de mogelijkheid bestaat, dat er een verband is tussen de onvruchtbaarheid van de laatbloeiende Jucunda's en de weersgesteldheid, hebben we contact gezocht met het Meteorologisch Instituut in de Bilt. Een nader onderzoek
zal hiernaar worden ingesteld, zodra de gegevens over het phaenologisch onderzoek van fruitgewassen binnen zijn.
(In Brabant meent men, dat juist tijdens de late bloei van de bewuste Jucunda-stam het weer bijzonder koud en regenachtig geweest zou zijn. Te W a geningen viel het begin van de Jucunda-bloei omstreeks 9 Mei, in een periode
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van zeer koel, vochtig en regenachtig weer met bedekte lucht; later steeg de
temperatuur enigszins, maar een voor de bestuiving helder, zonnig weer bleef
uit. Tijdens de volle bloei vielen enige dagen zeer grote hoeveelheden regen).
Dit verschijnsel bij de Jucunda doet denken aan een in 1932 in Engeland
beschreven gedeeltelijke zelfsteriliteit in het aardbeiras Oberschlesien. Van
1930—1935 werd hierover een onderzoek verricht door Swarbrick op het
Proefstation te Long Ashton. Later werd daarover niet meer gerept en pas in
een publicatie van het Ministery of Agriculture in 1947 wordt voor Oberschlesien weer een kruisbëstuiver aanbevolen.
Hier te lande hebben we nooit klachten gehoord over een gedeeltelijke zelfsteriliteit van de Oberschlesien. In Kennemerland zou hij zelfs een betere bestuiver zijn voor de vrouwelijke Frau Mieze Schindler dan de Jucunda. Het is
mogelijk, dat deze zelfsteriele Oberschlesien een type vormt uit het overigens
fertiele ras.
Geval 8. Een ander voorbeeld van een niet meer te reconstrueren vermenging
vinden we bij het frambozeras Preussen. Direct bij de introductie in Nederland
schijnt dit ras vermengd geweest te zijn met een geheel ander type. Hoewel het
er spoedig uit geselecteerd is, blijken toch ook gemengde partijen in omloop
te zijn gekomen.
Op verschillende plaatsen is het als zelfstandig ras uit de Preussen geselecteerd en onder verschillende namen verhandeld, namelijk: als Deutschland in
Duitsland (vóór 1933), als Verbeterde Pruisen in Zundert (1929) en als
Ir Leendertz in Scherpenzeel (1939). Dit ras lijkt absoluut niet op Preussen
en het lijkt dan ook meer waarschijnlijk, dat we hier te maken hebben met een
geval van vermenging door een andere zaailing dan met een mutatie. Te bewijzen is het niet meer.
Geval 9. In de Betuwe treft men geregeld bepaalde vermengingen aan in het
ras, dat daar het meest geteeld wordt, de Verbeterde Hornet. De herkomst
van deze vermengingen is al evenmin vast te stellen.
Conclusie.
Bij klein fruit blijkt het slechts in sommige gevallen mogelijk te zijn de aard
van de opgetreden variaties te indentificeren. Zodra de afwijkende vorm niet
meer organisch met de moederplant verbonden is, wordt dit zeer moeilijk,
meestal zelfs onmogelijk.
Soms is het, in verband met de wijze van vermeerdering, van belang te weten,
of de mutatie het karakter van een periclinaal-chimaere heeft, zoals bij de
doornloze bramen, waar de oorspronkelijke vorm met wortelopslag terugkeert.
In eerste instantie gaat het er om, of de gevonden afwijking een verbetering
is of niet. Uit de genoemde gevallen blijkt, dat slechts bij uitzondering sprake
is van een verbetering; voorbeelden hiervan vonden we bij de braam en de
aardbei. Het lijkt niet onmogelijk, dat ook andere gunstige mutanten ontdekt
kunnen worden, indien er maar naar gezocht wordt.
Het herkennen van werkelijke mutanten kan soms zeer bemoeilijkt worden
door het optreden van ziekten en door de invloed van bepaalde groeiomstandigheden.
Verschillende klein-fruitgewassen zijn in sterke mate onderhevig aan virusziekten. Het herkennen van de symptomen hiervan is noodzakelijk, wanneer
men naar andere afwijkingen wil gaan zoeken.
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III. Het vinden van mutaties in de praktijk.
Hoe komen we eventuele mutaties op het spoor?
Ie. Een eerste vereiste is veel van het gewas te zien, zodat men er goed in
thuis is en een scherp oog krijgt voor iedere optredende afwijking. Sélecteurs
en keurmeesters, die geregeld kritisch door het gewas lopen, zijn hiervoor de
beste speurders.
2e. Een punt, dat de aandacht eist, is de vermeerdering van plantmateriaal op
afzonderlijke
vermeerderingsvelden.
Daarbij wordt in de regel geen productie van vruchten toegestaan. Een
strenge gezondheidsselectie wordt er namelijk door belemmerd en de ontwikkeling van plantmateriaal wordt geremd. De geïsoleerde ligging, vereist voor
de gezondheidsselectie, op open, winderige terreinen, maakt het gewas bovendien niet geschikt voor beoordeling op productiviteit en de afgelegen ligging is
zeer onpractisch voor het geregeld oogsten, wegen en afvoeren van de oogst.
Daarenboven leveren op de grond vallende vruchten nog het risico op van het
ontstaan van zaailingen.
Het gevolg is, dat de plantenkweker bij zijn gezondheidsselectie niet automatisch zijn planten in vruchtdragende toestand ziet. Hier heeft de aardappelselecteur een grote voorsprong, daar hij gezondheidsselectie en de beoordeling
van de knolopbrengst kan combineren.
Indien de sélecteur van klein-fruit werkelijk het beste wil uitselecteren en
optredende mutaties in de vruchteigenschappen wil ontdekken, is hij gedwongen de vegetatieve vermenigvuldiging te scheiden van de beoordeling van de
vruchtenopbrengst. De vermeerdering moet geschieden in een gezonde omgeving, waar het gewas gevrijwaard is voor virusoverbrengende luizen; de beoordeling van de vruchten vereist een luwere omgeving, onder omstandigheden,
waar de productiviteit tot zijn recht komt. Bij de aardbeiselectie wordt een
dergelijke werkwijze reeds in practijk gebracht.
3e. Uiteraard heeft ook de N.A.K.-B. hier een taak.
De keurmeesters verwerven door hun geregeld keuringswerk in de boomkwekerij en op de vermeerderingsvelden een zeer scherpe kijk op de verschillende gewassen. Bij aardbeien is de noodzaak gevoeld, naast de keuring van
het plantmateriaal op de vermeerderingsvelden ook de vruchtdragende planten
te beoordelen, in het bijzonder de geselecteerde stammen, waarvoor men de
mogelijkheid heeft opengesteld in de hoogste keuringsklasse, AA, gekeurd te
worden. Verleden jaar is daarmee een begin gemaakt. Van de aangemelde
klonen worden daartoe op 4 uiteenliggende plaatsen in het land vergelijkingsproeven opgezet. Deze worden enige malen per jaar door een kleine commissie beoordeeld; door een keurmeester wordt de opbrengst gewogen. Na
afloop van de oogst wordt tenslotte op grond van alle verkregen gegevens een
eindconclusie opgesteld. Dit jaar werden op deze wijze 7 stammen Deutsch
Evern en 4 stammen Jucunda goedgekeurd.
Het bijeenbrengen van plantmateriaal voor deze proeven stelt hoge eisen
aan de organisatie en is heel wat minder eenvoudig dan bij aardappels, die in
zakken gestopt kunnen worden, enige tijd bewaard en op een afgesproken dag
geplant. Voor een dergelijke proef met aardbeien moeten alle planten op eenzelfde dag worden opgenomen en onder gelijke omstandigheden zo spoedig
mogelijk weer worden geplant, in de zomer vooral liefst nog op dezelfde dag.
Kleine verschillen in planttijd en behandeling der planten kunnen grote verschillen opleveren in ontwikkeling en productie.
Ondanks de hieraan verbonden complicaties lijkt deze landelijk opgezette
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vergelijking voor de aardbeistammen, op verschillende plaatsen in het land,
de beste methode om de stammen te beoordelen en om eventueel optredende
afwijkende typen te ontdekken.
In hoeverre een dergelijke werkwijze ook voor andere kleinfruit-gewassen
nodig zal worden, zal de ontwikkeling van de selectie en keuring moeten uitwijzen.
Discussie
De heer Bierma: Ik heb met grote belangstelling naar Mej. Kronenberg geluisterd, vooral ook, omdat zij tot het inzicht komt, wat enkele ervaren sélecteurs
al lang hebben, dat mutatie een veel grotere rol speelt in onze cultuurgewassen,
dan men over het algemeen heeft aangenomen. In de eerste jaren paste men
bij de aardappels selectie toe om te trachten het gewas zo ziektevrij mogelijk
te krijgen, maar de vakmensen merkten al heel gauw, dat men daarmede het
bestaande ras niet op het oorspronkelijke peil hield. Daarom is men tot stamselectie overgegaan. Er zijn nu sélecteurs, die jarenlang in onze cultuurgewassen stamselectie hebben toegepast. Zij hebben daardoor talrijke mutaties opgemerkt, althans voorzover zij er een bepaald oog voor hadden. Dat moet
men wel hebben, want als men b.v. van het ras Jucunda de tweejarige nakomelingschap van een stam groepsgewijze üitplant, dan krijgt men geen twee
gelijke groepjes. Zo sterk komt mutatie voor en men kan dat zien, mits men
er goed op ingesteld is en men het ras in zijn groei van het begin af volgt.
In het algemeen is ons practisch leven zo ingesteld, dat als een nieuw ras
betekenis lijkt te krijgen, men er in het algemeen niet eerder in gaat werken
dan nadat men het gevoel heeft, dat het eigenlijk al niet meer in zijn oorspronkelijke staat verkeert. Ik meen, dat als men een nieuw ras kweekt, dat
betekenis voor de toekomst kan krijgen, men er van begin af aan op moet
letten, dat men het oorspronkelijke ras in stand houdt. Wanneer men pas
later daarmede begint, kan men door selectie het ras misschien wel gezond
houden of krijgen, maar door de steeds veelvuldig optredende mutaties krijgt
men het ras toch niet in zijn oorspronkelijke staat terug.
Mej. Kronenberg: Inderdaad is het bij nieuwe rassen zaak om ze van het
begin af goed in de gaten te houden. Jucunda dateert al van 1856 en heeft dus
volledig gelegenheid gehad om te muteren. Wij zijn de laatste jaren begonnen
met stamselectie in Jucunda. Dit is dus een geval, waarin wij verschillende
types zullen kunnen verwachten.
De heer Karthaus: Ik heb met aardbeien gewerkt in 1914—15—16 en daarna
ben ik o.a. de Mad. Moutot hoe langer hoe meer gaan planten. Ik heb de
planten uitgezocht met de grootste vruchten, wel van 50 tot 100 gram. Ik heb
toen een plant gekregen, waar een vrucht aan zat van 145 gram, terwijl aan
diezelfde plant ook nog vruchten zaten van 80 tot 110 gram. Dat is geweest
na de vorige oorlog en in die tijd is de aanplant van aardbeien zo'n rage geworden, dat ik en nog 5 andere kwekers bij mij in de buurt de planten zijn
gaan selecteren en in de handel hebben gebracht als de verbeterde Madame
Moutot. Die heeft toen geweldige opgang gemaakt, maar na 3 jaar was de zaak
voor ons voorbij, de planten waren voor ons waardeloos en enige jaren daarna,
het zal wel geweest zijn tussen 1826 en '28, konden wij van de Madame Moutot
geen enkele vrucht van 100 gram meer halen, ook zelfs niet van 80, noch van
70 gram. Ondanks alle selectiepogingen heb ik geen enkele Mad. Moutot meer
kunnen vinden, die die grootte had. Dat is niet alleen met deze aardbei het
geval geweest. In 1917 heb ik uit de Triomphe de Gand geselecteerd de Roem
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van Neerbosch. De vrucht was 7 cm lang en had onder bepaalde omstandigheden een paarsrode kleur. In die tijd was de prijs voor de iets vervroegde
aardbei op de Nijmeegse veiling ongeveer een rijksdaalder per pond (let wel,
per pond) en voor de Roem van Neerbosch kreeg ik f 5.— tot f 7.50 per pond.
Deze soort is voor de keuring geweest van de Mij. en heeft het certificaat
Eerste Klasse gehad, maar in 1927, ongeveer tegelijk met de teruggang van de
Mad. Moutot, is ook deze aardbei verdwenen. Ik heb nog een paar jaar getracht
hem er boven op te krijgen, maar het is mij niet gelukt en op het ogenblik is
er geen plant meer te vinden, die die vrucht heeft.
De heer Smeding: Ik heb de Jucunda 45 jaar kunnen volgen en wanneer ik
nu de Jucunda van vandaag vergelijk met die, welke ik vroeger hielp plukken,
dan merk ik een heel groot verschil. Twintig jaar geleden was dit nog een
aardbei, die niet het scherpe type had, dat hij tegenwoordig heeft, maar de
vorm was meer hanekamachtig. Ook was de opbrengst hoger.
Nu zou ik echter naar aanleiding van het muteren van de Oberschlesien
gaarne nog dit opmerken. Toen wij de eerste planten kregen is het ons opgevallen, dat er verschillen in voorkwamen. Wij hebben ze nauwkeurig waargenomen; er waren er, die wat steiler waren, die uitlopers van een iets andere
kleur hadden en waarvan de vruchten kleiner waren. Ik heb dit eerst beschouwd als mutatie, later heb ik gedacht aan verschillen in zaailingen, omdat
men bij het verkopen van aardbeien de vruchten er afhaalt en er dus zo zaailingen tussen kunnen komen. Misschien, dat U dit ook hebt waargenomen en
dat U daarover iets vertellen kunt.
Mej. Kronenberg: Ik heb altijd al gewenst om ook eens op grote schaal de
verschillende herkomsten van de Oberschlesien te vergelijken, maar daar heb
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Tijdens de excursie op de „Santacker" te Eist. Bezichtiging van aardbeizaailingen o.l.v.
Mej. Ir H. G. Kronenberg
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ik nog geen gelegenheid toe gehad. De Oberschlesien is langs verschillende
kanalen uit Schlesien binnengekomen. In Beverwijk is hij geïmporteerd door
de veilingen en daar heeft men hem Moulin Rouge genoemd. Het is moeilijk,
zo niet onmogelijk, daar nog goede gegevens over te krijgen. Ik heb ook wel
de vage indruk, dat er in de Oberschlesien verschillen zitten. Ik weet ook van
een tuinder, die een in gunstige zin iets afwijkend type heeft.
Ir Rietsema: Ik heb een veld planten van Oberschlesien gehad, die in Beverwijk gekocht waren. Dat hele veld was volkomen steriel. Er kwam niet één
aardbei aan.
Summary
Variations in small fruit varieties.
Rather little is known to-day of mutations in small fruits, in contrast to
some other vegetatively propagated crops, as potatoes, apples, plums or citrus
fruits. But the more important a crop is, the more mutations seem to have been
found. So it may only be a question of looking out for them. The fact that the
N.A.K.-L., during its inspectionwork of potato fields, has noticed so many
mutations in potatoes, suggests that it may be worth while to look out for them
during the strawberry field inspection too.
Five cases of mutations so far found in small fruits are discussed: June
Yellows in strawberries; sports of the black currant Daniel's September with
early ripening shoots; thornless sports of blackberries; the occurrence of haired
and smooth gooseberry fruits; and sporting of red currants from red into white,
vice versa, and from red into pink.
Other cases, of which the true nature is not yet known, are the following:
Selection of the strawberry Deutsch Evern in the Bommelerwaard produced
some clones which were more productive than others; differences in degree
of infection with one of the known viruses probably are not the cause.
One Jucunda-clone was greatly self-sterile this year, though formerly it was
not; possibly it might be a similar case as the self-sterility in Oberschlesien in
England, described by Swarbrick in 1932.
In some raspberry varieties sometimes more than one type is found; probably
a mixture of seedlings with the original variety.
The speech is concluded with a discussion of the ways to find important
mutations. Selection of clones and studying them in variety trials has been
practised during some years now with strawberries.
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Mutaties in het grote fruit
door
Ir P . de Sonnaville
(Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen,
Wageningen)
Het leek mij heel nuttig om een en ander over
mutaties voor U uiteen te zetten. Mutaties hebben
n.1. een practische betekenis voor de fruitteelt, maar
hebben tot op heden weinig belangstelling van de
fruittelers gehad. In Amerika is dit anders en verzamelt men de mutaties met grote ijver. Het opsporen van mutaties kan goed door fruittelers geschieden, mits zij hun rassen maar goed kennen.
Een goede samenwerking met de Tuinbouwvoorlichtingsdienst zou in dit geval van veel nut kunnen zijn.
W a t zijn mutaties? Het zijn plotselinge veranderingen van de plant, welke erfelijk zijn (indien deze
veranderde weefsels de geslachtscellen vormen). Deze afwijkingen blijven
door enting bijna altijd behouden.
Mutaties komen bij het fruit veel voor, maar de meeste worden niet opgemerkt of worden veronachtzaamd. Shamel en Pomeroy vermeldden in 1936
in U.S.A. reeds 391 mutaties bij de appel, 93 bij de peer, 120 bij de kers en
26 bij de pruim.
Aan de hand van allerlei voorbeelden wil ik U een indruk geven, wat voor
mutaties er zo al gevonden zijn.
Het meest geteelde appelras van de wereld is Delicious. Van dit ras zijn
minstens 57 mutaties bekend. De bekendste is waarschijnlijk de Starking, die
omstreeks 1920 gevonden werd in de boomgaard van Lewis Mood bij Mullica
Hill. Een bepaalde boom vertoonde een tak met vruchten, welke 2 à 3 weken
vroeger dan normaal reeds geheel rode vruchten droeg. De andere eigenschappen zoals vorm en smaak enz. waren gelijk, uitgezonderd dat de houtkleur iets donkerder was, evenals de basis van de bladstelen.
Richared is een andere bekende Deliciousmutant, gevonden in 1919 in de
boomgaard van Lewis Richardson te Monitor, Wash. De vruchten kleurden
ook 2 à 3 weken vroeger dan normaal donker rood. De kleur was echter
donkerder dan van de Starking, wat het enige rasverschil was.
De Golden Delicious is geen mutant van de Delicious, maar is een toevalszaailing. Dit ras vertoont misschien een gele mutatie. De Heer Th. Vogelaar
te Krabbendijke meent een dergelijke mutatie gevonden te hebben. Hij had 3
hele bomen met goudgele vruchten. In 1949 was het verschijnsel niet goed
zichtbaar, doordat bijna al het oculatiehout er afgesneden was.
Van onze veel geteelde Jonathan zijn ook kleurmutaties bekend o.a. Blackjon
en Jonared. De Heer Th. Vogelaar vond op zijn bedrijf ook een struik, die in
de kop reeds vroeg bruinrode vruchten droeg. Zeer waarschijnlijk is ook dit
weer een Jonathanmutatie. Of deze vroeg-gekleurde vruchten ook eerder rijp
zijn en daarom ook vroeger geplukt moeten worden in verband met Jonathanspot is mij nog niet bekend. Het personeel van de Heer Vogelaar merkt blijkbaar goed op, want deze zomer had men ook nog een afwijkend gekleurde
Ellison's Orange gezien, welke echter geen verbetering leek.
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Verder heeft men op dit bedrijf reeds jaren geleden twee takjes Boskoop
gevonden met fraai rood gekleurde vruchten. De Heer Vogelaar heeft reeds
vele dragende bomen van dit ras. Er zijn echter meer Rode Boskopen in ons
land bekend, welke veel op de Rode Boskoop-Vogelaar gelijken. Om deze reden
heeft, het I.V.T. in 1947 Rode Boskopen van verschillende herkomsten geënt op
één boom, terwijl de proef 8 keer herhaald is. Jammer genoeg bleek de Rode
Boskoop-Vogelaar besmet te zijn met een mozaïek, dat zich langzaam in de bomen verspreidde. Door het afzagen van hele takken in 1948 bleven 5 bomen geheel gezond. W a t de kleur betreft is de Rode Boskoop beslist een hele verbetering. De vruchtbaarheid lijkt ook goed, doch de meeste personen denken, dat de
vruchten van deze mutatie iets minder houdbaar zijn, wat Ir T. v. Hiele in
zijn koelproeven vorig jaar bevestigd vond. Indien dit zo is. behoeft dit toch
nog geen doorslaggevend bezwaar te zijn.
Andere bekende appelkleurmutaties zijn:
Rode Zoete Kroon o.a. ontstaan bij H. v. d. Tuin te Siddeburen,
Rode Keuleman, Gronsveldev Klumpke en Rode Bloemeezoet (waarschijnlijk),
Staymafed en Blaxtayman van Stayman Winesap,
Redcoat Grieve en Rosamund van James Grieve,
Crimson Cox en Crimson Bramley van Cox's Orange Pippin en Bramley's
Seedling.
Crane en Lawrence beschrijven van de roodgekleurde Cox's-mutatie een tussenvorm met sterk gestreept rode vruchten. Voor Redcoat Grieve is veel belangstelling. Volgens Engelse gegevens gelijkt dit ras geheel op James Grieve,
alleen zouden de vruchten sterker gekleurd zijn en de bomen zouden beter
dragen.
Bij peren komen maar weinig gewone kleurmutaties voor. W e l kent men
vrij veel streepvormige kleurmutaties z.g. panachévormen. Ook kent men verscheidene peremutaties met roestige vruchten en kleine vruchten.
Bij de kers zijn ook wel enkele kleurmutaties bekend, maar deze zijn veel
minder talrijk dan de laatrijpende en onvruchtbare mutaties. Het is duidelijk,
dat de boomkweker en fruitteler op deze slechte mutaties moeten letten.
Bij de pruimen kennen wij enkele mooie voorbeelden van kleurmutaties.
Purple Pershore is een mutant van de gewone gele Pershore en heeft paarsrode vruchten. Coe's Golden Drop heeft ook enkele kleurmutaties gegeven n.1.
Coe's Violet en Crimson Drop. Ook de R. Claude d'Oullins heeft op 5 verschillende plaatsen paarsrode vruchten gegeven. Waarom deze mutaties nu
ongeveer gelijktijdig ontstaan is mij niet duidelijk. Deze zomer was ik bij de
Gebr. W^estdijk te Ovezande. Toevalligerwijze zag ik daar een Jefferson met
een tak met paarsrode vruchten. Een week later vernam ik van de Heer J. v.
Laar te Leiden, dat hij ook een dergelijke mutatie in zijn Jefferson had. Toen
ik met de Heer Robijn er over sprak, herinnerde hij zich ook zoiets in Zeelands
proeftuin. W i e komt er nu in dit geval kwekersrecht toe?
Verder zijn er mutanten bekend met afwijkend gevormde vruchten, bladeren
enz. Een merkwaardig geval heeft mij de Heer A. W . v. Strien te Dongen
verteld. Zijn knecht entte bij hem thuis (Leemput) R. Cl. d'Oullins. Het enthout was van de Heer van Strien afkomstig. Eén van de enten had 4 ogen.
Nu deed zich het merkwaardige verschijnsel voor, dat de op één na de onderste
knop een tak gaf met grote, gele, laatrijpende vruchten, terwijl de andere ogen
normale R. Cl. d'Oullinstakken zouden hebben gegeven. Deze gewone takken
heeft hij later verwijderd, wat nog te zien is. Daar de afwijkende tak zeer
vruchtbaar was en de zeer grote vruchten mooi geel waren, heeft de Heer
van Strien verschillende bomen met dit ras omgeënt. De bomen dragen goed.
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De vruchten zijn nog voldoende van smaak, al is de schil dik en de steen
hechtend. De vruchten zijn ± 10 September rijp.
Een ander merkwaardig voorbeeld liet de Heer Robijn mij zien n.1. een
St. Rémy-peer met de vorm van een Zoete Brederode. In de fruitaanplant
van de Heer Stevens te 's Heerenhoek komen vele St. Rémy-struiken met
deze afwijkende vruchten voor.
Dergelijke afwijkende vruchten komen min of meer groepsgewijs naast de
normale vruchten voor. De normale St. Rémy is hoger dan breed, maar bij
deze mutant is dit niet het geval. Dit voorbeeld doet denken aan het MeikersenVolger probleem. Het is daarom nuttig om eens na te gaan, hoe de gemuteerde
weefsels in een plant tot stand komen.
Het is bekend, dat een bepaalde temperatuur, straling, chemische stof of
andere oorzaak tot gevolg kan hebben, dat de erfelijke eigenschappen van een
bepaalde cel veranderen. Door gewone celdeling, waarbij de chromosomen zich
overlangs splitsen, kan men een geheel weefsel krijgen met dergelijke afwijkende cellen. Doet dit weefsel nu mede aan de vorming van een knop, dan kan
uit deze knop een twijg ontstaan met andere eigenschappen. Meestal ziet men
deze afwijkingen het gemakkelijkst aan de vruchten. Nu heeft H. Dermen
(Chimeral apple sports, Journ. of Her. V. 39 1948) met behulp van anatomisch
onderzoek getracht, de mutaties bij verschillende fruitgewassen te verklaren.
Hierbij bleek, dat de mutaties in verschillende weefsellagen gelocaliseerd kunnen zijn:
a) in de opperhuid ( L I ) , die slechts één cellaag dik is.
b) in een weefsel van één of meer cellagen dik (L2), gelegen onder de opperhuid LI.
c) in het meer naar binnen gelegen weefsel (L3).
De cellagen, die in LI en L2 voorkomen, zijn zelfstandige lagen, doordat ze
geen periclinale delingen maken (geen tussenschotten, evenwijdig met de omtrek). De cellen van L3 delen zich in alle richtingen en vormen het binnenste
weefsel. De buitenste cellagen (Li en L2) zetten zich ook over de okselknoppen, groeipunten, stengel, evenals over de vrucht voort, maar blijven zelfstandige lagen. De verschillende cellagen zitten dus als verschillende mantels
over elkaar heen. Treedt er nu in één van deze mantels een mutatie op, dan
blijft deze beperkt tot die cellaag. Dermen heeft dit bij planten met een diploid
en tetraploïd weefsel mooi kunnen nagaan (Cranberry en appel). Hij kon aan
het aantal chromosomen en de grootte van de cellen zien met welk weefsel hij
te doen had. Aan de hand van enkele voorbeelden wil ik enkele mogelijkheden
van periclinale chimaeren geven.
In Amerika kent men enige appelmutanten met grotere vruchten dan normaal z.g. „giant sports en large sports". Z o kent men mutaties van Mc Intosh,
Jonathan, Northern Spy en Wealthy. Deze mutanten blijken voor een deel
(L2 en/of L3) uit tetraploïd weefsel te bestaan. Hoe meer tetraploïd weefsel
de vruchten bevatten, des te groter ze zijn. Daarom heeft Li practisch geen
invloed op de grootte van de vrucht. L2 en L3 bepalen de grootte van de
vrucht, maar L3 wel het meest. De vruchten zijn op zijn grootst, als L2 en L3
tetraploïd zijn.
Nemen wij nu eens aan, dat LI de eigenschap krijgt voor rode appels. Het
gevolg hiervan zal zijn, dat men hiervan practisch niets ziet, omdat de opperhuid slechts één cellaag dik is en bovendien afsterft, als de appels rijpen. Krijgt
L2 nu de eigenschap voor gekleurde vruchten, dan ziet men de kleurverandering duidelijk. Krijgt L3 deze eigenschap, dan ziet men er niets van, omdat
dit weefsel geheel bedekt wordt door L2. Bij de aardappel kent men van dit
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laatste geval verschillende voorbeelden. Men heeft nu gevonden, dat men bij
de aardappel uit het binnenste weefsel knoppen kan opwekken door de gewone
ogen van de aardappel te verwijderen.
In analogie met de aardappel heeft Dermen getracht om uit het binnenste
weefsel van jonge appelbomen knoppen te krijgen. Hiervoor gebruikte hij éénjarige bomen, die hij één jaar vast liet staan. Het volgende voorjaar verwijderde hij alle knoppen en kreeg nu internodaal knoppen uit het binnenste
weefsel L3. Red Mc Intosh en Starking vormden zodoende gemakkelijk knoppen, maar Jonared en Stayman Winesap deden dit sporadisch. Men heeft
hiermede dus een methode gevonden om homogene planten te kweken uit het
L3-weefsel van een periclinale chimaer. W i l men de periclinale chimaer behouden, dan mag men dergelijk materiaal, voortkomende uit internodale knoppen en uit wortelscheuten, natuurlijk niet gebruiken.
Voor het veredelingswerk is het noodzakelijk, dat men weet, dat men met
een chimaer te doen heeft en weet hoe deze chimaer is samengesteld. Dit is
duidelijk, als men weet, dat de geslachtscellen (stuifmeel en eicellen) doorgaans uit de subepidermale laag gevormd worden (d.i. de laag onder de
opperhuid).
Daar Dermen van oordeel is, dat de meeste mutaties periclinale chimaeren
zijn, is het best mogelijk, dat de Rode Boskoop ook een dergelijke chimaer is.
De laag onder de opperhuid (subepidermale laag) bevat zeer waarschijnlijk de
eigenschap voor roodgekleurde vruchten. Men kan daarom, wat kleur betreft,
beter met de Rode Boskoop kruisen dan met de gewone Boskoop. W i l men
met een Jonathan met grote vruchten kruisen (in een bepaald geval was L3
tetraploïd en L2 diploïd), dan kruist men in werkelijkheid met een gewone Jonathan, omdat de geslachtscellen uit normaal diploïd Jonathanweefsel gevormd
worden en niet uit tetraploïd Jonathanweefsel. Jammer genoeg weten wij van
de meeste mutanten niet, of het chimaeren zijn en hoe ze zijn samengesteld.
Verder kunnen periclinale chimaeren van belang zijn voor ziekteresistentie.
W a t met kruisingswerk soms niet te bereiken is, is misschien met het maken
van periclinale chimaeren wel bereikbaar. Ir C. Rietsema is van oordeel, dat
de wens van Ir C. Koopman, n.1. goede kwaliteit fruit, niet met schurftresistentie zal samengaan. Het is denkbaar, dat dit doel toch bereikt kan worden, als het fijne vlees 'van de vruchten, dat een vatbaarheid voor schurft zou
bezitten, bedekt wordt met een schurftresistente schil. Dat dit idee niet onmogelijk is blijkt wel uit het feit, dat de periclinale chimaer Solanum Gaertnerianum weinig of niet geïnfecteerd wordt door Septoria lycopersica (een
schimmel, die de tomaat aantast). Deze tomaten-chimaer bestaat uit een tomatenweefsel, bedekt door 2 of meer lagen van de zwarte nachtschade.
Met deze uiteenzetting hoop ik het inzicht, de belangstelling en de medewerking voor mutaties bij U te hebben opgewekt. Het I.V.T. hoopt tevens vele
mutaties van U in de komende jaren te vernemen.
Discussie
Ir v. Stuivenberg: Ik zou de aandacht van de heer de Sonnaville willen
vestigen op de ruwheid van de Schone van Boskoop. Er zijn er, die al ruw zijn
als je ze ook maar met mate spuit en ik geloof, dat dit een probleem is in de
fruitteelt, net zoals bij het kleine fruit, zoals door Mej. Kronenberg naar voren
is gebracht. Als U eens tijd hebt kan ik U een typisch voorbeeld geven van
een boom, waaraan een tak ruwe appels voorkwam en waar nu na enkele
jaren ook weer gladde appels aan gekomen zijn. Dit is een extreem voorbeeld,
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aangezien de ruwe appel totaal onverkoopbaar was; de tak is op mijn verzoek
niet van de boom afgezaagd. Ik geloof niet, dat wij hier met een kwestie van
koperbeschadiging te doen hebben, maar dat dit een mutatie is in ongunstige
zin. Nu weet ik niet, of modificatie met het een of het ander te maken heeft.
Wij hebben hier zoeven een grapje gemaakt over de St. Rémy en wij zeiden,
dat er ook een Brederode bij gestaan heeft. Ik zou willen vragen of ook bewezen is, dat de platte St. Rémy een mutatie is. Kan het niet een modificatie
zijn? Ik denk hierbij aan een tussenstam. Ik was eens keurmeester bij een
kerseveiling en daar lag toen een zeer eigenaardige partij, zeer sterk rood
gekleurd. Ik vroeg mij af, wat dit was. Men heeft toen verteld, dat dit heel
gewoon was, want hij was geënt op een kaneelkleurige. Ik meen, dat wij hier
met modificaties te doen hebben; het kunnen natuurlijk ook mutaties zijn,
maar ik zou deze zaken toch graag in Uw aandacht aanbevelen.
Ir de Sonnaville: Het eerste voorbeeld, dat de heer v. Stuivenberg noemt,
heb ik het vorige jaar ook gezien. Wij kregen vruchten van de Schone van
Boskoop, die volkomen ruw waren over het hele oppervlak. Ik ben er dit jaar
weer naar toe geweest, maar de eigenaar had jammer genoeg de tak afgezaagd. Die boom had al een jaar of 20 gestaan en het was een zware tak, die
ieder jaar die ruwe vruchten gaf. Z e waren kleiner, even goed bewaarbaar,
de smaak was hetzelfde, maar voor de verkoop waren ze waardeloos. W a t
betreft het geval van de St. Rémy, krijg ik de indruk, dat het wel een mutatie
is, omdat het aantal bomen, dat deze kweker ervan heeft, zeer groot is. Alle
bomen vertonen echter een regelmatig beeld. W a t het precies is, zal nog een
nader onderzoek moeten uitmaken. Wanneer U de fruitteler vraagt, of hij
dergelijke platte vruchten aan de St. Rémy kent, dan is het antwoord altijd
ontkennend. Het hele weefsel behoeft ook niet altijd te veranderen bij mutatie;
het kan best zijn, dat er gedeeltelijke, plaatselijke veranderingen plaats hebben
en dan is hij gedeeltelijk gemuteerd. Het kan dus best zijn, dat zo'n boom aan
de gemuteerde kant een knop afsplitst, maar op andere plaatsen weer gewone
knoppen, die de gewone St. Rémy geven. Men heeft proeven gedaan met
blauwe aardappelen, waarvan men de ogen wegnam; die aardappelen konden
toen knoppen maken uit het binnenste weefsel en die gaven knollen, die niet
blauw, maar geel gekleurd waren. Op die wijze heeft men bij de aardappel
verschillende nieuwe vormen gevonden. Dit is Dermen nu aan het proberen
met de appel; hij heeft 1-jarige bomen in potten gezet en heeft in het voorjaar
alle knoppen verwijderd, waardoor hij uit het binnenste weefsel knoppen kon
krijgen. Had nu dit binnenste weefsel de mutatie-eigenschap, dan kon hij
planten krijgen, die helemaal deze mutatie-eigenschap hadden. Dat kan ook
in de natuur voorkomen. Prof. Reinders zegt in zijn handboek, dat het ook
wel eens een keer gebeurt, dat de L 2 periclinaaldelingen gaat vormen en dan
gaat deze laag het binnenste weefsel verdringen, zodat het binnenste weefsel
dezelfde eigenschappen kan krijgen als de L 2. Dergelijke voorbeelden noemt
Dermen ook. Dit hebben wij nog niet in onze onderzoekingen betrokken, omdat
deze kennis nog betrekkelijk nieuw is.
Dan hebt U nog een voorbeeld genoemd, dat U op een bepaalde tussenstam vruchten kon krijgen van een andere kleur. Inderdaad is het bekend,
dat tussenstammen invloed hebben. De heer Lombarts uit Zundert beweert,
dat een Sterappel-tussenstam de rode kleur van Jonathan versterkt. Bij de
heer Vogelaar zag ik echter Jonathan op Sterappel-tussenstam, welke niet
meer kleurde dan normaal.
De heer v. Heyst: Een week geleden ben ik geweest in Houten bij de heer
Bosschart. Deze zei, dat hij twee jaar geleden veel Jonathan-spot had. Vorig
jaar echter niet, maar hij had geplukt in drie periodes: vroeg, opvolgend en
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laat. Inderdaad heeft hij gezien, dat bij de late appels toch nog veel Jonathanspot is opgetreden.
Ir de Sonnaville: Dat is een bekend feit in Amerika. Het is nu echter de
vraag, hoe het met Jonathan-spot staat bij de rode mutatie.
De heer Karthaus: Ik heb een paar voorbeelden meegebracht van de Beurré
Clairgeau. Deze ene is een rood type, dat erg glad is en die andere heb ik
een jaar of dertig geleden van een muur in het Westland gehaald. Die is ook
wel glad, maar heeft niet de mooie rode kleur; hij is ook veel groter. Dan heb
ik hier nog een Bonne Louise d' Avranches, die maar twee keer gespoten is
en vrij van schurft bleek te zijn; de boom stond gewoon tussen de andere in,
doch ik had opgemerkt, dat hij veel minder gevoelig was voor schurft. Ik heb
een tak in stukjes gedeeld en geënt op een Doyenné du Comice. Nu weet ik
niet, of dit de oorzaak is, dat hij meer schurft heeft of dat dit een mutatie is.
Ir de Sonnaville: Het is heel moeilijk te zeggen of dit mutaties zijn. Een
bepaalde resistentie tegen schurft kan ook door de onderstam beïnvloed worden. Verder is bekend, dat de schurftvatbaarheid en de ruwheid van de vruchten ook van de groei- en bloeiperiode afhangen. Speciaal in Mei zijn de
invloeden het grootst. Het is ook bekend, dat de vatbaarheid voor schurft in
de steden minder is dan op het land en wel door de gassen, die in de grote
stadsatmosfeer hangen. Ik durf daarom geen antwoord te geven op Uw vraag,
maar het is wel mogelijk, dat het een mutatie is.
Summary
Mutations in Tree Fruits.
An account is given of mutations in tree fruits at home and abroad.
Red sports of the following apple and plum varieties were noticed in Holland: Zoete Kroon, Bloemeezoet, Keuleman, Boskoop, Eisdener Klumpke, Jona
than, Reine Claude d' Oullins and Jefferson.
A Reine Claude d' Oullins with big and yellow fruits which are ripe about
10 vSeptember was found.
Also a Saint Remy with high and flat fruits on the same tree.
An explanation of the origin of mutations, based on the work of H. Dermen
is given.
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