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1.
I.Organisatieschema 1956

DirecteurJ

Ir.J»K»Groenewolt

Waarnemend Directeur:

Dr.Ir.F.E.Nydam

AfdelingBotanischRassenonderzoek,

Hoofdt

Dr.Ir.F.E.Nydam

AfdelingRassenlystI
(granen,peulvruchten,handelsgewassenenardappelen),

Hoofd:

Ir.J.A.HogenEsch

AfdelingRassenlystII
(voedergewassen,grassenen
groenbemestingsgewassen),

Hoofd:

Ir.W.ScheJjgrond

Statistische afdeling,

Hoofd:

Ir.L.C.A.Corsten

Administratie

Hoofd:

J.J.deKramer

ProefveldenbuitenWageningen

Hoofd: H.Wisgerhof

Proefbedrijf "DeHoge B o m " ,

Hoofd»

A*vanGrootheest

Formatie

Vacature

Personeelsformatie *

Directeur

1

Wetenschappelijk personeel

9

Technisch personeel

1.

Landbouwtechnischpersoneel

12

Analytisch personeel

2

Bedienend personeel

25

Administratief personoel

17
Totaal

67

Vacatures
TotaalGten.

* Naarde toestand perJ1december1956.

2

6

2

2,
II. DeGommissievâ£j3ystand

Dedirecteurwordtinzijntaakgesteund dooroenadviescollege,
genoemd "CommissievanBystandvoorhet InstituutvoorRassenonderzoek
vanLandbouwgewassen".
Deze commissie isalsvolgt samengesteld:
Voorzitter *
Prof„Dr,Ir.J«C.Dorst?hoogleraaraandelandbouwschool teWageningen
G.H.vanHaeringenjlandbouwer teDedemsvaart
I.P.Hage

directeurvanhetproduktschapvoorlandbouwzaaizadente
'sGravenhage

Ir«TJ«MansholtjkwekervanlandbouwgewassenteWestpolder
De commissievergaderde in1956op8februariteWageningenenop
27juniinhotel "dePlasmolen"teMookinverbandmeteenbezoek,datna
afloopwerd gebrachtaanhetkweekbedrjjfvanhetC.I.V.toOttersum.Onderwerpvanbesprekingopde zomervergaderingwashetvraagstukvandeeenvormigheid ofdeveelvormigheid vanrassen» eenzaak,diemetbetrekking
totksuring,rechtsvcrleningenmogelijkheidvantoelatingtothetverkeer
inbepaalde landenvanveelbetekenismoetwordengeacht.

* Dr.Ir«N.H.H.Àddens? inspecteurvande landbouw teArnhem,heeft omredenen
vangezondheidhetvoorzitterschapvande commissievanbystand moeten
neerleggen» Ophettijdstip,waaropaitverslagwerd samengesteld,wasnog
nietgeregeld,wiedeopengevallenplaatsindecommissie zouinnemen.

3.
Ill* Commissies

DeRijkscommissievoordesamenstellingvandeRassenlijstvoorLandbouwgewassen.
HetI.V.R.0.voertinopdrachtvandezehetrassenonderzoekuit,
datterverkrijgingvandegegevensvoorhetsamenstellenvanderassenlijstvoorlandbouwgewassennoodzakelijkis.Derassenlijstverschijntonder
verantwoordelijkheid vandezecommissie.
Samenstellings
Dedirecteurvanhetinstituutvoorveredelingvanlandbouwgewassen,Prof«Dr.Ir.JSC.Dorst,voorzitter
Dedirecteurvanhetcentraalinstituutvoorlandbouwkundigonderzoek,Ir«J.Windjwnd.onder-voorzitter
Dedirecteurvanhetinstituutvoorrassenonderzoekvanlandbouwgewassen,Ir.J.KUGroenewolt,secretaris.
Devastekamervandeafdelinglandbouwvanderaadvoorhetkwekersrecht,
Dezekamerbeoordeelt dedoorhet I.V.R.O.uitgebrachte rapporten
betreffende dezelfstandigheid"vanbijderaadvoorhetkwekersrecht ter
registratieaangemelderassen«
Inzakevraagstukken,diemetkwekersrechtverbandhoudenofdieanderszinsbepalingenvanhetkwekersbesluitrakenenwaaromtrenthetI.V.R.O.
eenstandpuntheeftintenemen,wordthetadviesvandezekamergevraagd.
Samenstelling}
......««.»..

.«voorzitter*

Prof»Ir„W*JeDüwez
ITKJOK*GroenewoIt

VergaderingenwordenbijgewoonddoorMr.A.M.P.A.Bloomarts,soccetari:.
vanderaadvoorhetkwekersrecht.
Toegevoegd aandekameralssecretarisDr.Ir«F.E,Kijdam*

**Deplaatsvandevoorzitterbleefin1956onvervuld» Inafwachtingvan
hetvankrachtwordenvaneennieuwe zaaizaad-enpootgoedwetwilde de
kamerlieverniet tothetbenoemenvaneenvoorzitterovergaan.Ookin
1956ishetvoorzitterschapwaargenomendoorProf»Dr.Ir.J»C»Dorst,voorzittervandeafdelinglandbouwvanderaadvoorhetkwekersrecht.

4.
5«De commissievoorrassenonderzoek vangroenvoedergewassen»
Dedoelstellingvandeze commissieisinsamenwerkingmethetI.V.R.O.
rassenonderzoekaanvoedergewassen tenuitvoertebrengen.
Decommissie levert jaarlykseenbelangrijkebijdrageindekostenvan
ditrassenonderzoekuitmiddelen,diedoorheffingwegenshetproduktschap
voorlandbouwzaaizadenepzaaizaadvanvoederbieten,stoppelknollen,grassenenklaverswordengelegd»
Samenstellingvande commissiei
Prof«Dr.Ir,J.C,Dorst,voorzitter
Ir.J.K»Groenewolt,

secretaris

Ir*J»Wind,
I.P.Hage
Ir..J.Siebenga»

4, De commissie terbevorderingvanhetkwekenenhetonderzoekvannieuwe
aardappelrassen (C.fiuÄ.) .
Metdeze commissiebestaatnauwe samenwerking.Het technischewerk
wordtvooreenbelangrijkdeeldoorhetI.V.R.O.behartigd.Secretarisis
dewetenschappelijkhoofdambtenaarvanhetI.V.R.O.,Ir.J.AiHogeïiEsch*De
hoofdassistentAvanhetI.V.R.Oc, deheerH»Zingstra,staatde commissie
voorhettechnischewerk terbeschikking« Decommissie verzorgtheteerste
onderzoekvanjongeaardappelrassen,opwelkonderzoekhetlatererassenonderzoekdoorhetI.V.R.O.aansluit.
Samenstellingvandecommissie:
IrtA»P.Minderhoud (vandeN.A.K.),voorzitter,
ProftDr«Ir.J.C.Dorst(vanhet I.v.P.),
Ir.J.K,Groenewolt(vanhet I.V.R.O.),
Ir.H.J.deBruin (vanMinisterie vanLandbouw),
Ir.H*Horsmans (vanLandbouwschap).
5J De StichtingenvoorPootaardappelpropaganda enLandbouwzaaizaadpropaganda
inhetbuitenland.
Insamenwerkingmetdezestichtingenwordtrassenbeproevinginhet
buitenland ondernomen.Hettechnischewerkvoordezerasbeproevingenwordt
aanhetI.V.R.0.verzorgd.
Twee landbouwkundige ambtenarenvandestichtingenzijninhetI.V.R.O.
gehuisvest.

Deorganisatievanende supervisie overhetonderzoekberustbijIr.J#A*
HogenEsch,die tevensvoorhetI.V.R.0» alsbestuurslid ingenoemdeStichtingenzittingheeft.
InverbandmetdebeproevinginhetbuitenlandwordteennauwcontaotonderhoudenmetdeNederlandse landbouw-enhandelsattaehé'sinhetbuitenland
enmethetMinisterie vanLandbouw,VisserijenVoedselvoorziening, afdeling
agrarische vertegenwoordigingbuitenland, 'sGravenhage.Be samenstellingen
vandebesturendezerStichtingenisalsvolgts
Pootaardappelen.
Ir.ILH.Smeenk» voorzitter,

R.Jonkhans,

B«J.Hermans,

C.Meijer,

secretaris

ïr„J„D.Bekius,

O.S.Mulder,

P.D.Dijkstra,

Ir.J.Siebenga,

J.,M»Glotzbach,

IroG.Veenstra,

Ir«J.A.HogenEsch,

A.Vondeling,

Z^aiz^aad.
Ir«J.C,Dorst,Voorzitter,

Ir*J.A.Hogen Esch,

B.J.Hermans, secretaris,

R.Jonkhans,

BaCoAlgra,

C.Karsbergen,

A.J.Constandse,

J.P.Petersen,

L.Duvekot,
Dr.Ir.W.Peekes,
M.Glas,

"KH.Rlwakemaak,
Ir«G*Veenstra.

6.
IVT Toerusting

Inhet jaarverslagover 1955iseenoverzicht gegevenvande toerusting
van.hetI.Y.R.O.
Ditieder jaarteherhaleniswellicht overbodig.Yoor 195&isdaarom
volstaanmetalleenaantegeven,wattenopzichtevan 1955i sveranderd.Het
üalmisschien gewenst zijneensindevijfjareneenvolledigebeschrijvingvan
demateriele staatvanhet instituutoptestellen*
Deboerderijwerdvergrootmetdedoordedienstderdomeinenaangekochte
grondenmeterfenopstandenvanhetlandbouwbedrijf "deBorn",gelegenaande
Kierkampsteegc Vanditbedrijf,voordientoebehorend aandeheerWeBreunissen,
warendegrondstukkengelegentenZuidenvandeKierkampsteegdooronteigeningaanhetrijkovergegaan,Hetresterende deel,waarondererfmetwoningen
schüren,gelegentenNoordenvandeKierkampsteeg,isdoordeheerBreunissen
daarnaaanhetrijkverkocht.
Opbijgevoegde situatieschetsis tezien,datdeze terreinendeeluitmakenvaneenstrookgronds gelegontussendeEierkampsteegende terreinengenaamd "Ifergena1*vanhetI.V.R.O.
Dezerzijdsishet steedseenpuntvanbeleidgeweesteropbedacht
tezijniedere gelegenheid totkopenaantegrijpenvanenigstukgrond,dat
deeluitmaaktvanbedoelde strook,dewelke inbezitisbijenkeleeigenaren.
Eetheeftdanooktottevredenheid gestemd,dat,nudoordomeinoneondeelvan
ditterreinkonwordenaangekocht,datingebruikaanhetI.V.R.O.istoegeweseiit
De totale oppervlaktevanhetverkregenebedraagt5«7095ha ;hiervan
neemtheterf0»165ha inbeslag.
Eris 3*622groenlanden1.9225havrijhooggelegen,maartochgoedvocïitopdragendbouwland.
Aandebestaande verkavelingzalvoorlopignietswordengewijzigdenaan
dewatorlosslngzalslechtshetnodigstewordenverbeterd.Uiteenoogpuntvan
cultuurtechniekzoueengoede aanpakslechtsmogelijkzijn,alsdaarbydegezamenlijke grondstukkenvande strooktussenKierkampsteegendeterreinenvar
,T

tTcrgena"kondenwordenbetrokken.
WaarhetI.V.R.O.de laatste jarensteeds terreinheeftmoetenhurenin

denabijheidvanzijnlandbouwbedrijf,omdathetnietmogelijkwash&oropalle
proevenonder tebrengen,komthetnieuwverworvenbezitbijzondergoedvanpas.
OpheterfiseenwoonhuismetschuurnaarSaksischmodelaanwezig.Aangebouwd hiertegentreftmeneenlageremestschuuraan.Erisverdereenruime
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7.
kapschuur,dieinzeergoede staatverkeert,enoentamelijkbouwvalligejongveestal of schaapskooi.Voortseengemetseldkippenhokingoode staat,een
houtenkippenhok,dat tamelijk"bouwvalligis,eeneveneensbouwvallige veelkantige,meteenrietenkapvoorzienewagonschuureneenzomerhuis.Decapaciteitvande gebouwenvanonsbedrijfwas teklein,zowelwatstalruimteaangaatalswatderuimtenvooroogstproduktenenwerktuigenbetrof.De thansverworvenbedrijfsgebouwenbiedeneengoede gelegenheidondertebrengenwatniet
meernaarbehoreninderuimtenvan"deHoge B o m " istebergen.
Inhetinstituutsgebouw isgelegenheid geschapenvoorhetuitvoerenvan
dedeterminatievanaardappelrassenaaneeninhetdonker totontwikkelinggebrachtekiem.Daartoewarenvereist?
1e,eenthermostaat,waarindeknolleneenbehandeling totrustbreking
ondergaan.Deze thermostaatisopdezolderbovende poterbewaarplaats
geplaatstwegenshet gevaar,datdebijdezebehandelinggebruikte Chemikalien zoudenkunnen

geven;

2e« een ruimte,dieophoge temperatuur istebrengenvoorhettotontwikkelingbrengenvaneenspruitinhetdonker.Hiertoe iseendiepekastin
dekelderingericht.

8.
V.BclangrykQ_activiteitenvan_do_afdelingen

V.1.DeAfdelinghetbotanisch rassenonderzoek
Het zelfstandigheidsonderzoekaanterregistratie aangebodenrassen,de
hoofdtaakvandeze afdeling,heeftookin 1956eenbelangry'kdeelvandetijd
vandemedewerkersopgeëist.Rapportenovereenaantalhaverrassen,overzomergerstrassen enovererwtenrassenkondenaanderaadvoorhetkwekersrecht
wordenuitgebracht.Eenrapport overeenaantalaardappelrassennaderde zyn
voltooiing« Eenrapport overeenaantaltarwerassenisinvoorbereiding.
Eenproefveldmetgrassen,behorende tothetE.P.A.projectNo.210
(grassand cloverstraintrials)vorderde veel tydvoorhetverrichtenvande
verlangdewaarnemingen.
Aanzomergerstisnogmaalseenkiemrustonderzoekverricht.Deuitkomsten.
dieindeloopvanenkele jarenzijnverkregen,zullenthansineenverslag
wordensamengevat.Erbestaanopvallende rasverschillenbetreffendehettempo,waar**»nade oogstdebereidheid totkiementotontwikkelingkomt.De
invloedvanhet jaarophetgedragvaneenrasisbelangrijk.
Waarerbijverschillende gewassentetra-entriploïdorasseninhetverkeerkomen,ishetvanbetekenis,datbijhetrassenonderzoek aanhetchromosomenbeeld aandachtwordtbesteed.Detechniekvanhetchromosomenaantal te
bepaleninmeteenvoudige middelenvervaardigde preparatenhoeftdeheervan
derVaartzicheigengemaakt.
Eriseenonderzoekingesteldnaarde systematische plaatsvanverschillendekool-enraapachtigevoedergewassennaar aanleidingvande toenemende
belangstellingvoorhetgewasbladkool,vanwelkgewasonsaanvankelykniet
bekondwas,ofhettotde soortBrassicaoleraceaoftotde soortBrassica
napusbehoorde.
Eenonderzoekoverdevariatie indekleurvanhetzaadvaJiblauwmaanzaa.dkwam totoenvoorlopige afsluiting.Eenrapporthieroverzalin1957
wordenuitgebracht.
Tendienste vandeN.A.K.iswederomdecontroleanalyse opraszuiverheidverricht opeenproefveldindeN.O.P.bezaaidmeteengrootaantalmonstersvlaszaadvanverschillende rassenvanexportpartijen.Ditonderzoek
wordtinsamenwerkingmetdevlasdeskundigevanhetinstitutnationaldela
recherche agronomique teVersailles,alwaareensoortgelijkproefveldisuitgezaaid,ondernomen.Moj.Kooibezochtin juli tesamenmetdeheerConstand»o
vandeN.A.K.dezeproefveldenteVersailles.OmgekeerdkwamdeFranse deskundige,deheerPlonkahetproefveldindoN.O.P.bezoeken.

9*
Hot centraalbrouwerijkantoorheefteen46-talmonstersgerstuitals
brouwgerstaangekochte partijen,waaroververschilbetreffende rasechthoidof
raszuiverheidwasgerezen,doorhetI.V.R.O.alsarbitrage instantie latenonderzoeken.Wisselinginhotrassensortimontvordertvoortdurende studie,teneinde teallen tijdeendeskundigenbetrouwbaar oordeel tekunnenuitspreken.
Tenbehoevevanverschillendebo1angglulTuluioawerdvaneenaantalmonstersaardappelenvastgesteld totwelke rassendezebehoordendoormiddelvan
hetlichtkiemonderzoek» Intotaalwerden 156monstersaangeboden,waarvan 110
doorP.D. enA.I.D.en46vanparticulieren.4Monsterskondennietopnaam
wordengebracht.
Analyse vanoogstmonstersvaneigenproefvelden,maarookvaninterprovincialeproefveldenheeftvrijveel tijdgevorderd.Hetbetreft hierbij,behalvede
beoordelingvanmonsters ophetoog,bepalingvanhetkorrelgewichtenbyhaver
vanhotbastgehalte.Deuitkomstenzyninde serie "resultatenrassenproefvelden"wereldkundiggemaakt.
Inmaartiseencursusmetpracticum gegevenvoorkeurmeestersvandeU.A.
K.betreffende hetherkennenvanrassenvanverschillende gewasseninhoofdzaak
aandekenmerkenvanhetzaad.
Voor devereniging "handelinlandbouwzaaizaden"wordtmedegewerktaaneen
cursusvoordetaillisten.
Deze cursusomvateenalgemeengedeelte,waaraandetaillistenintuinbouweninlandbouwzaaizadendeelnemeneneenspeciaal gedeelte,gescheidenineen
cursusvoor detaillistenintuinbouwzaaizaden eneenvoordetaillisteninland
bouwzaaizaden.Aanhetalgemene gedeelte zijnlesseninalgemene plantkundige
kennisverzorgd doordehearvanderVaartvanonsinstituut.Hetbijzondere
deelvoordedetaillisteninlandbouwzaaizadeniswatorganisatie aangaataan
hetI.V.R.O.toevertrouwd envande24lessen,diedeze cursus omvat,worden
er 12doorhetI.V.R.O.verzorgd.DocentenvanhetI.V.R.O.zijn;Nydam,Scheygrond,vanderVaart,VosenZikken.

10.
V,2:>DoAfdelingRassenlijstI.
De afdelingbehartigthetonderzoekaanaardappelen,granen,peulvruchtenenhandelsgewassen.
Nauwverbondenmetdeze afdelingishetwerk,datwordtverricht ten"behoevevande commissie terbevorderingvanhetkwekenenhetonderzoekvan
nieuïreaardappelrassen (Cfl.fl.),
Erbestaat eveneensnauwe samenwerkingmetde stichtingenvoorpootaardappelpropagandaenvoorzaaizaadpropagandainhetbuitenland»
Dewerkzaamheden zijnvoor eenbelangrijkdeelbepaald gewordendoorhet
proefveldonderzoek tenbehoeve vanderegelmatige verslaggevingbetreffende
decultuurwaarde.
Debelangrijksteverantwoordingvanhaarwerkzaamheden in 195&vormende
opgenoemde gewassenbetrekkinghebbende hoofdstukkenentabelleninde32ste
BeschrijvendeRassenlijstvoorLandbouwgewassen,
Eengrootdeeldergegevens,nodigvooreenzogoedmogelijkerasbeoordeling,isgeputuitde studie verrichtaandeinterprovinciale rassenproefvelden,welke doordeRijkslandbouwvoorlichtingsdienst wordenaangelegd« Tijdens
deontwikkelingwordendoor demedewerkers vanhet I.V.R.0.talvanwaarnemingenaandeze proefveldenverricht.DeoogstresultatenwordenaanhetI.V.R.0.
verwerkt* Omtrentde samenstellingderproefseries endeverdeling derproefveldenis,zoalstelkenjare,eenvoorstel gedaanaandeContactcommissie voor
interprovinciaalOnderzoek.
Hoewelhet jaarverslagnietdeplaatsis,inonderdelendewijzigingen,,
diederassenlijstheeftondergaan,tevermelden,kanhet tochdienstigworden
geoordeeld opdebelangrijksteveranderingendeaandachttevestigen.Voorwat
degewassenvandeafdeling "RassenlijstI"aangaat,zoudendankunnenworden
genoemd deopnamevaneenhoofdstuk overmengteeltvanhaverenzomergersten
de gewijzigdeopmaak,bijwijzevanproef,vanhethoofdstukoverdehaverrassen.
Dit experimentmoetwordengezienalseenpoging tegemoet tekomenaanbezwaren,dievanzijdevanbelanghebbendenwelzijngeuit,tegende tothedengevolgdewerkwijze,diotezearopheteerstbeschrevenrasdenadrukzouvestigen.
Hetonderzoekaanjongmatoriaalvandekwekers,waarvoor eenwerkschema
isontworpen,waaroverinhetvorige jaarverslageenuiteenzetting isgegeven,
heeftnogweer grotere omvangaangenomen.Dekwekers zijnmet deze "voorbeproeving"zeerbijzonderingenomen» In 1956zijneen145-talnieuwe stammenopde
IoV.R.O.proefveldeninonderzoek geweest,verdeeld alshieronderisaangegevenoverdeverschillende gewassen.

11
wintertarwe
Pinterrogge

22
1

zomergerst

27

haver

31
2
8

wintergerst
erwten
maïs
landbouwstambonen
totaal

38
16
145

Daarenbovenzijn24herkomstenvankanariezaad onderzochte
Aanvankelijkwerdgevreesd,datdezevoorbeproevingeentezwarebelasting
vanhetrassenonderzoek inde consulentschappen totnasleep zoukrijgen»Hetis
gebleken,datallemoeilijkhedentottevredenheid kondenwordenopgelost.
Erzalhiernietuitvoeriguiteenwordengezet,hoehetvooronderzoek en
hetonderzoekaanaardappelrassenisingerichtenhoe daarbijhetI.V.R.O.ende
C.Q.Q.tennauwste samenwerken,daarditalsvoldoendebekendmagwordenverondersteld.Br zijslechtsvermeld,datin1956 149nieuwerassenophetproefbedrijfteOostwoldwerdenbeoordeeld.501rassenwerdenopverschillende proefboerderijenaaneenvoorbeproeving onderworpenen28nieuwerassenwerdenop150
plaatsenals observatieserie onderzocht.Terbestuderingvandroogte-,kringerig
heids-,schurft-enstengelbont-resistentie werdendaarenboven 18proefvelden
aangelegd.Tenslotte warenernog5proefveldenvoorpoteropbrengstbepaling en
2 proefveldenominhetbijzonderdevatbaarheidvoorvirusziektennategaan.
Indeloopvan 1956verschenenalsdeNo's295-324vande serie "resultatenrassen-proefvelden"uitkomstenvanin 1955aangelegde proefveldenenals
deNo's325-346deuitkomstenvanproefveldenvan1956«
Inde serie "berichtenoverrassenkeuze"zagendeNo's 198-217hetlicht.
Dezeberichtenoverrassenkeuze vormendebasisvande "zaaizaadbulletins"
overwintergranen,zomergranen,peulvruchten,vlasenaardappelen.Dezaaizaadbulletinswordenuitgegeven onderverantwoordelijkheid vande stichtingvoor
zaaizaadpropagandainhetbuitenland.
Hetonderzoeknaardemeestgeschikte combinatievanhavermetzomergorst
inmongteeltwerdvoortgezet» Deresultatenvanditonderzoekverschaftenhet
inzichtdatnodigwashetnieuwehoofdstukinderassenlijstvoor 1957genaamd
"Mengteelthaverengerst"tekunnenschrijven.
DerassonenquêteinZeeuwsVlaanderengehouden,vanwelkeinhetvorige
verslagmeldingwerdgemaakt,isbewerktgeworden.Hetbleek,daterenkele

12.
systematische afwijkingen voorkomen, die een c o r r e c t i e van de op de gebruikelijke wijze g e s c h a t t e rasverhoudingen nodig maken.
ÏÏBde winter van j a n u a r i - f e b r u a r i 1956 i s i n samenwerking met de R.L.VoB,
een landelijke enquête gehouden over de mate van u i t w i n t e r i n g van wintergewassen,, De i n t e r n verwerkte r e s u l t a t e n leverden ten gevolge van de sneeuwbedekking weinig afwijkende w i n t e r v a s t h e i d - r a s i n t e r a c t i e s op.

15.

Rassenonderzoek inhetbuitenland*
Inverbandmetdebelangrijkeexportvanpootaardappelenenlandbouwzaai^adenisrassenbeproeving inhetbuitenland zeergewenst.
Sedert 1947wordendoorhetI.V.R.O.insamenwerkingmetde Stichtingen
voor PootaardappelpropagandaenLandbouwzaaizadenpropaganda inhetBuitenland
te 'sGravenhagemonsters zaaizadenenpootaardappelenvandiverserassenvoor
beproevingnaarhetbuitenland gezondenmethetdoelvastte stellen,welke
rassen geschiktzijnvoordedaarheersendeklimaats-enbodemomstandigheden.
Voorhet seizoen1955/56werdenproefzendingenvanpootaardappelen verzonden
naar41 landen (t.w.ï&uropa15»Azië9»Afrika9»Amerika8)verdeeldovertotaal 115proefnemers.
Van zaaizadenwerdenmonstersverzondennaar30landen (t.w.Europa15»
Aziëo,Afrika6,Amerika 5)metintotaal92proefnemers.Deze rassenproeven
worden,aangelegddoorofficiëleinstitutenenproefstations,bijhandelsfirma's
enlandbouwers.
De resultatenvandeze proevenwordenj&xkproefveld afzonderlijkaande
betreffende kwekers gezonden,terwijleenverzamelverslagperlandoverenkele
jarenterbeschikkingwordtgesteldaandeNederlandseexporthandel.
De aardappelrassenproevenhebbenreedsbelangrijke aanwijzingengegevenomtrentdegeschiktheid vanbepaalde rassenvooreenbepaald land«
DeheerHogenEschbezochthetinternationale vlascongres teKortrijk.Bij
die gelegenheid hadeenbesprekingplaats overdeinternationale vlasproofvelden.
TerwaarnemingvandemetNederlandse rassenaangelegde aardappelproefveldeninhetbuitenland (samenwerkingmetdestichtingvoorpootaardappelpropagandainhetbuitenland)vrerdonreizengemaaktnaarZuid-Italie,België,
Luxemburg,Frankrijk,HongarijeenSpanje.
Inhetvakblad "dePootaardappelhandel"verschenenvanzynhandartikelenover; "DeaardappelteeltinOostenrijk"enovers "DeaardappelteeltinMarokko,AlgérieenTunesië".Inhetmededelingenblad vandeN.A.K.werd eenartikelopgenomenovers"DerassenkeuzebijaardappeleninOost-Duitsland'.',

H.
V;.3-'DeAfdelingRasserilijstII.
Deze afdelingbehartigthetonderzoek aanvoedergewassen,grassenen
groenbemestingsgewassen.
Integenstellingmetde structuur aandeafdelingrassenlijstIwordenalleproefveldeninhetland,zowelwataanleg^waarneming alsoogstbetreft,hier
centraalbehartigd.De activiteitenvande commissie voorrassenonderzoek-4©«
/an

Ore tn fsi- J e-riji rvxil cu

behoeve vanhdtbodrijfschapvoorsaaiaaadonpootgoodvoorakkor- onwoidobou^
zijnindewerkzaamhedenvandeafdelingrassenlijstIIinhoofdzaakbegrepen.
Voorhetnormale rassenonderzoek tenbehoeve vanhetcultuurwaardeonderzoekwerdenaangelegd:
13proefveldenmetvoederbieten
'' proefveldenmetsuikerbieten
2

"

" snijmaïs(2oogsttijden)

1proefveld

" wikken

1

" voederkool

"

11proefvelden " stoppelknollen (w.o.2knolvoetproefvelden)
5

"

é-.

H

3
5

11

2

11

3

11

o

" diverse stoppelgewassen
" voederlupinen (lalshoofdgewasen 1als stoppelgewas)
" lucerne (metinbegripvandeO.E.E.C.rassen)
" rode klaver (metinbegripvanhetE.P.A.project)
" Westerwoldsraaigras (1alshoofdgewas en 1als stoppelgewas)
" grassenenklavers (metinbegripvanhetE.P.A.projecten
hetwereldsortiment).

Bijdevoederbietenproefveldenwerdvoordederdemaal eenserieopgenomen,
diedoordeF.A,0.beschikbaarwerdgesteldmetDeense,Nederlandse enZweedse
rassen.DeNederlandse rassengaveninvergelijkingmetdeDeenseenZweedse
rassengemiddeldeengoedresultaat,dochzijzijnmeestalmindergoedrooibaar.
Verder zijnin1956voorde tweedemaalpolyploïde voederbietenrassenbeproefd (2Deense en2Nederlandse).Deze polyploïde rassenkenmerkenzichCLOUJ.
veel grofgesteeld loofmetenigszins platte groeiwijzeendooreengoede grondbedekking.Deopbrengstvaneenin 1955beproefdDeens polyploidrasbleek
nietmee tevallen.De resultatenvan4i*11956beproefde polyploïde rassen
warenhoopgevend.
Telkenjarewordenstoppelknollen rassenproefvelden aangelegd opzwaar
metknolvoetbesmette percelen.Deresultatenvanditonderzoekwordendoor
middelvanderassenlijstbekend gemaakt enookrechtstreeks aandekwekers
meegedQeÜcL-. Enkele jarengeledenzijnenigekwekersbegonnenmethetuitzaaien
vanhunkweekmateriaalopdooronsaangegevenpercelen,waarvandeknolvoetbesmettingdooronsbijvorige beproevingenreedswasgetest.Goedekweekproduk-
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tonzijndrie jaargeledennaeenkorte,dochintensievebeproevingopdeRasScfJijstgeplaatst.Dit jaarbleekwederom datdezeselectiesaande gestelde
eis,knolvoetresistent tezijn,ookopzwaarbesmette percelen,voldeden.Van
kwekerszijdevalteengroeiendebelangstellingwaar tonemenopknolvoetresistentie teselecteren.
Debeproevingvandiverse stoppelgewassen,zoalsmergkool,boerenkool,
duizendkoppige kool,Chinese radijs,Japanse radijs,zomergerst,bladramenas,
zomerrogge,Westerwoldsraaigras,bladkool,zomerkoolzaad,spurrie,boragie,
boterzaad,haver,gelemosterd,phacelia,bittere lupine,voederlupine,Serradelle,voederwikkenengroenvoedererwtenheeftgeresulteerd inhetBericht
<»

overRassenkeuze no.205«Diverse stoppelgewassen.Inditberichtiseenbeschrijvinggegevenvande gewassenenvandedaaxtoebehorende rassen.Intabellenzijno.a.vermeldsdeverse opbrengst,hetdrogestofgehalte,hetruweiwitgehalteindedrogestof endedrogestofopbrengst.
Over stoppelknollen iseenafzonderlijkberichtoverrassenkeuzeverschenen,evenalsvanvoederbieten.
AanRijkslandbouwconsulenten,kwekersenanderebelanghebbenden zijnResultatenRassenproefveldengezondenovervoederbieten,suikerbietenen snymaïs.
Deexploitatie vandebestaande gras-enklaverproefveldenwerdvoortgezet»Vooreenrassenonderzoekvangras«enklaverenvanlucernewordtdeelgenomenaanE.P.A.-projecten.OpdezeE.P.A.-proefveldenzijneengrootaantal
veldwaarnemingengedaanenoogstvferkzaamhedenverrichtvolgens opgegeven
richtlijnen»Rond de jaarwisselingishierovergerapporteerd enverslaggegeven,
voorwatde grassenenwatklaverbetreftg,anMr.Dr.D#W.Cowling,Grassland
ResearchInstitute,Hurley,England envoorwatdelucernebetreftaanDr.R.
Mayer,StationCentrale deGénétique etd'Améliorations desPlantes,Versailles» BijdegrassenblekendeNederlandse grasrassenenookdeDuitse,vooralwatuitwinteringbetreft,eengoedfiguur teslaan.Bijlucernebleekweer
de superioriteitvandeNoord-Franse rassen,vooralbijv.vanduPuits,tenopzichtevandeanderebuitenlandse herkomsten» DeE.P.A.-proef,waarbijlucerne
enkropaarinmengselwarenuitgezaaid,isvolgensmaaischemanaar aangegeven
hoogte (20cm)uitgevoerd;Delucerneskondende concurrentiemetgrasby
ditmaaischemanietvolhouden.Aanheteindvanheteerste proefjaarblekende
rassenvanhetmedia type genoemdebehandelingietsbeter teverdragendande
rassenvanhetNoord-Franse typec De jaarproduktie vandemengselsbleef in
drogestofopbrengstbelangrijk (- 20 'fo)beneden deproduktievanlucerne inmonocultuuroDeruweiwitopbrengstbleef ongeveergelijk.
Vanriotzwenkgraswerdenverschillende rassenuitgezaaid,terwijlopeen
beweidingsproefveld eenrasvanrietzwenkgrasineenmengselmetwitteklaver
o.a.werdvergelekenmetmengselsvananderegrassenmetwitteklaverinwel-
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ke telkenséè'ngrassoort (Engelsraaigras,kropaar,beemdlangbloem, timothee)
alshoofdgrasvoorkwam.Voorrietzwenkgras golddemening,dathetveedeze
grassoort sIgcA'fcapprecieerttBijbovengenoemdeenookbijvorige proevenbleekde
smakelijkheid echterwelmee tevallen»Afgewachtmoetwordenof demelkproduktiebijVoederingmetdeze grassoort oppeil zalblijven.
Uitde concurrentieproefmet grasenklaver onderbeweidings-enmaaiomstaiidighedenbleeko*a.datklaverdeconcurrentie metgrasbeterkanvolhoudenbijrijenzaaidanbijgemengdeuitzaai,terwijlverderookhierweerkwamvast
te staan,daterbijdeze concurrentiebelangrijkeklaverrasverschillen optreden.
Indeveenkoloniënligteenbeweidingsproefveld. Inverbandmethetaardappelprobleem wordenhierveel2-jarige kunstweidenaangelegd.Oponzeproefveldenisgebleken,datde opbrengstenkunnenwedijverenmet dieuitdegoede
weidegebieden.Derasverschillen zijnopditproefveld zeer sprekend.
OpdeproefboerderijvanhetI.V.R.0.enookopenkelebedrijvenelders in
hetland zijnverschillende vandeindeRassenlijstvermeldekunstweidemengsels
oppraktijkschaal aangelegd.Deuitkomstenvandeze proevenzijnwaardevol.Er
wordeninteressanteaanvullende gegevens doorverkregen.Duidelijkbleekhet
voordeel,dat gebruikmakingvanverschillende typenmengsels oplevert» Opvrijwelalle tijdstippenvanhetbeweidingsseizoenkanmendanovervoldoende gras
beschikken.
Opde gazonproefveldenvielinhetafgelopen jaarwederom op,hoe gunstig
deNederlandsegazonselecties afstekentegendebuitenlandseherkomsten.Uit
dehoeveelheid materiaal dievooronderzoekwordtaangebodenblijkt,datde
kwekerszichintensiefbezighoudenmetdeveredelingvandevoorgazonsen
sportvelden gebruikte rassen» Enkele proefvelden zijnaangelegd,zowelmetbekende alsmetnieuwemengsels vangazongrassen,terwijlereenplanisuitgewerktomdit zelfde tekunnendoenmetsportveldmengsels ondersportveldcondities.
Dovoederproevcnoverdewaardevandedrogestofvanvoederbietentypenmet
verschillend drogestofgehalte zijninhetvoorjaar afgesloten.Alsvoorlopig
resultaatkanwordenmeegedeeld,dat'jonhoovuolhoiddrogestofvanhooggehaltigovoederbietenevenveelwaardehooftalséénzelfdehoeveelheid drogestof
vanlaaggehaltigo voederbieten,alleenbijschralevoederingontstond enigverschil« Eonpublikatiehierover isinvoorbereiding,evenals <5unoverdeproef,
waarbijgotrachtwerdnate gaanwelkoinvloed deverschillende cruciferenhebbenopdo smaakva,ndemelk^
Erwasverdereonregelmatig contactmetNederlandse anbuitenlandseonderzoekinstellingenenkweekbedrijven(wederzijdsebezoekenenvergaderingen).

17.
ZJL. De Statistische Afdeling,
Zoalssteedshet gevalis,bestond ookdit jaarhetgrootste gedeeltevan
dewerkzaamhedenuitdebewerkingvanderassenproeven,dieinditofinhet
vorige jaargeoogstwarerv,teneindemede
steunend opdegegevensvanvooraff
gaande jarenftekomen totdeoverzichten,dieindeResultatenRassenproefvelden,RassenberichtenenRassenlijstgepubliceerdworden.
Ofschoonhierbijeenelementvantelkenjare terugkerende routinenietontbreekt,blakentochookditjaareenvoortdurende bezinningopbestaandewerkwijzen,pogingentotverbeteringen ofvereenvoudigingendaarvanof oplossing
vannieuwe zichvoordoende problemennoodzakelijk.
Zovroegdebewerkingvandeproevenmetvoederbieten,stoppelknollenen
snymaïsdeoplossingvaningewikkelde problemen.Inverbandmetdeinvloedvan
deplantdichtheid diende ookvoor zeeronregelmatigeblokkenschema'scovariantie-analyses tewordenontworpen,metalsextra complicatie hetindelenvan
derasseningroepenmetverschillende reactiesopdezedichtheid enbijstoppelknollenbovendienals "split-plot"factordeoogsttijd.Verbeteringvandezomethodenvindtnogsteedsplaats.
Eengroteverscheidenheid van "split-plot"-achtigeproevenvanzeeronregelmatige structuur* ditinverbandmetverschillende stikstofbemestingstrappenkwamvoorbijde granen.Debewerkinghiervanvereiste specialemethoden,,
De samenvattingvanproevenmetaardappels,voederbieten,erwtenenwintortarwekonwordenverbeterd doorderasseneerst groepsgewijze samentevattenenvervolgens deze groepenonderling,Alduskanrekeningworden gehouden
metbijzondereinteracties tussenrasgroepenengroeiomstandigheden.
Depublikatiemothodenvoorde gewassenvanRassenlystIenIIzijnonderlingmeeruniform gemaakt,ditinverbandmethet streven,datookinhetverslagover 1955vermeld is,deopgegevengetallenopeenvoudigewijzevergelijkbaar tedoenzijn.
Intoenemendemate werd deAfdelingbetrokkeninhetont?rerpenvandoeltreffende proefplannen,inhetbijaondervoorproevenmetgroteaantallenrassenr
Voorhet onderzoekvanonderscheidende raskenmerkenwerdeenmethode uitgewerkt,waarbijhotaantalwaarnemingen,benodigd om,bijtwijfelomtrentde
identiteitvaneenras,doorvergelijkingmeteenbekendrasmetvooraf
gegeven
risico eeneventueelverschilvast testellen,kanwordenberekend.
Het onderzoeknaareentrendinproefveldvarianties,datslechtsgedurendekorte tijdkonwordenvoortgezet,duiddevoorlopignietopaanwezigheidvan
zulkeentrend.

18.
Erweed eenoriënterend onderzoek,datechteralzeeromvangrijk"bleek
te zijn,ingesteldnaarde"bruikbaarheidvande"b.v.inde rassenberichten
verschijnende gemiddelden zowelvooreengeheelgebied alsvoorafzonderlijke
percelendaarin,enwelbijde gewassenerwten,haverenzomergerst.Eenvoorlopige conclusie is,dathet zeergewenst zouzijnmeerdantotdusverre een
landbouwkundigeverklaringvandevariabiliteitvanrasverschilleninopbrengst oververschillende plaatsenterbeschikking tehebben.
Voortsvondeenbestuderingplaatsvandevariantiesvanschattingen
vanrasgemiddeldenopgrondvanniet-orthogonaleschema's.
VoordeStudiekringvoorStatistische Techniekwerdeenvoordrachtgehouden.,Ineenvrijuitvoerige cursusvoordehoofdassistentenvandeproefveldenwordeeninleidingtotde statistiek gegevenenhetsamenvattenvan
proevenbesproken« Eriseenbegingemaaktmeteeninterne cursusindestatistischemethodenvoordeopdeAfdelingwerkzamerekenkrachten.
AlofnietviadeAfdelingYifiskundederLandbouwhogeschool ensinds
kortookhetCentrum,voorLandbouwwiskundewerdenveleadviezenverleend omtrentontwerpenvanproevenofbewerkingvancijfermateriaal.

19.
V-,J5••SenoversightvandoproefveldenonderdirectbeheervanhetI.V.R.0.

Teneinde eeninzicht beverschaffenindeomvangvanhetrassenproefveldapparaatwordthiereenoverzichtgegevenvanderassenproefvelden,dieop
initiatief vanhetI.V.R.O.wordenaangelegd endoorditinstituutwordenbeheerd.Deproefvelden,die onderdenaam proefboerderyserieseninterprovinciale seriesbekend zijn,zijnindezeopsommingdusnietbegrepen.
Tendeleliggendehiertenoemenproefveldenophetbedry'fvanhet
I.V.R.O."deHogeBorn;'teWageningen,tendele zijnzijopandereplaatsenaangelegd.Vooreenbelangrijkdeel (metname deproefveldenmetvoedergewassen,
groenbemestingsgewassenengrassen)geschiedtdeaanlegendeoogstensoms
ookhetonderhoud geheelof tendeledoorhetI.V.R.O.Eriseenvastegroep,
diede zorgvoor deproefvelden,dieineigenbeheerbuitenhetbedrijf"de
HogeBorn"wordenaangelegd,verzorgt.Voor sommigeproefveldenwordtophulp
vanbuitengesteund.Zowordendeobservatieproefveldenmetaardappelengeheelverzorgddoordegenen,die zo'nproefveld ophunbedrijfaanleggen.Inanderegevallenverleentdedierstvandelandbouweonsulontbelangrijkehulp.

1••' Granen,peulvruchten,vlasenhandelsgewasson.

Gewas

Aantal
proefvelden

Plaats

Aantal
rassen

20.

Opmerkingen

Diploïderogge

1

"deHogeBorn",
Wageningen

9

waarvaninproefboerde
rijserie6rassen;al'*
leeninI.V.R.0.-serie
3rassen.

Tetraploïderogge

1

"deHogeBorn"
Wageningen

4

waarvaninproefboerde
rijserie 1ras;alleen
inI.V.R.0.-serie3
rassen.

Wintertarwe

1

"deHogeBorn11
Wageningen

56

1

"deKandelaar"
Marknesse

31

waarvaninproefboerde
rijserie21rassen;alleeninI.V.R.0.-serie
13rassen;invoorbeproeving22rassen.
waarvaninproefboerde
rijserie20rassen;alleeninI.V.R.0.-serie
11rassen.

Zomertarwe

!

"deHogeBorn"
Wageningen

13

waarvaninproefboerde
ryserie 7rassen;alleeninI.V.R.0.-serie
6 rassen.

Wintergerst

1

"deHogeBorn"
Wageningen

15

waarvaninproefboerde;
ryserie 9rassen;alleeninI.V.R.0<-serie
4 rassen;:lnvoorbeproeving2rassen.

Zomergerat

1

"deHogeBorn"
Wageningen

58

waarvaninproefboerde
ryserie 21rassen;alleeninI.V.R.Bi-serie
10rassen;invoorboproeving27rassen.

Haver

1

"deHogeBorn"
Wageningen

80

waarvaninproefboerde
rijserie27"•assen;alleeninI.v.R.0..serie
22rassen;invoorbeproeving31rassen.

Mengteelthaver+
zcmergerst

1

;

'doHogeBern"
Wageningen

22

1

"deHogeBorn"
Wageningen

12

12haverrassen+10zo
mergerstrassen (120
combinaties).
6 haverrassen+6zoEiergerstrassen(36com
binaties).

1

C,Damen,
Roosendaal (N.B.)

12

6 haverrassen+6zomergerstrassen(36oom
binaties).

21.
vervolggranen,peulvruchten.;vlasenhandelsgewassen,
Gewas

Eorrelmaïs

Vezelvlas

erwten

Aantal!
proef-|
veldenI
1

Plaats

Aantal
rassen

Opmerkingen

;"de Hoge Born"
! Wageningen

56

waarvaninproefboerderij-serie 15rassen;alleeninI.V.R.0.-serie
2rassen;invoorbeproeving 59rassen.

'de Hoge B o r n "
Wageningen

17

waarvaninproefboerderyserie 10rassen;in
voorbeproeving 7rassen.

J.A.Zijlmans
Zevenbergen

10

waarvaninproefboerderyserie 3rassen;in
voorbeproeving7rassen,

"de Hoge Born"
Wageningen

32

waarvaninproefboerderijserie 19rassen;alleeninI.V.R.0.-serie
5 rassen;invoorbeprooving8rassen.

J.AcZy'lmans
Zevenbergen

H

waarvaninproefboerderyserie 2rassen;alleen
inI.V.R.0.-serie4rassen;invoorbeproeving
8rassen.

Veldbonen

"de Hoge Born"
Wageningen

Landbouwstambcnen

''de Hoge Born"
Wageningen

50

waarvaninproefboerderyserie 10rassen;alleeninI.V.R.0.-serie
24rassen;invoorbeproeving 16rassen.

Proefbedr."Zeeland
Wilhelminapolder

19

waarvaninproefboerderyserie 3rassen;in
voorbeproeving 16rassen.

waarvaninproefboerderyserie 6rassen;alleen
inI.V.R.0«-serie2rassen,

Winterkoolzaad

"de Hoge Born"
Wageningen

waarvaninproefboerderyserie 4rassen;alleen
inI.V.R.0.-serie 3rac
sen.

Blauwmaanzaad

"de Hoge Born"
Wageningen

waarvaninproefboerderyserie 3rassen;alleen
inI.V.R.0.-serie2rassen,

"de Hoge Born"
Wageningen

onderzoeknaardeverervingvandezaadkleur,

"de Hoge Born"
Wageningon

beoordelingoptypeen
uniformiteitvan24monstersvandoordeN.A.K.
gekeurdepartijen.

Kanariesaad
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vervolg.granen,peulvruchten,vlasenhandelsgewassen.

Gewas

2aaitijdenproef

Aantal
proefvelden
1

Plaats

"de Hoge Born"
Wageningen
.. ... ...

Aantal
rassen

Opmerkingen

72

56 wintertarwerassen en
16 w i n t e r g e r s t r a s s e n hij
8 zaaitijden.

23.
2.Aardappelen„

Aard

Observatieproefvelden

Plaats

Aantal

146

Ochurftproefvelden

i

jAantal
rassen;

doorgeheelNederland

75

Borgercompagnie,
j40
Emme1oord,Swalmen j
1

1

Kringerigheidsproefvelden

5

Drachten,Heilo,
j31
VeendamenWagenin-j

gen

j

Nateeltproeven

NorgenSlootdorp

±20

Sten0;elbontproefvelden

Pieterburen,Nw.Bui- 53
nen,Menaldum en
Smilde

Opmerkingen

u i t g e b r e i d e praktijkbeproeving van nieuwe r a s s e n .
onderzoekvatbaarheidvoor schurft
vannieuwe rassen.
onderzoekvatbaarheidvoorkringerigheidvannieuwerassen.
Onderzoekvatbaarheidvoorvirusziekten.
onderzoekvatbaarheidvoorstengelbont.

Droogteresistentieproefvelden

Lomm,Venray,Stramp-j20
roy,Reuver,OdiliaipeelenMill

onderzoekdroogtegovoeligheid.

Pootgoedopbrengstproefvelden

IBorgercompagnie,Eci- 56
'meioord,Rolde,WageningenenWestmaas

opbrengstbepalingby
rooienopA-datum
N.A.K.

Rassenvergelijking

"deHogeBorn",Wage-105
ningen

het rassensortiment
met een keuze van de
i n onderzoek zijnde
rassen.

Greniteurscollectie

"deEogeBorn",Wage-3^9
ningen

r a ssenverge lijking
oude en b u i t e n l a n d se r a s s e n .

Phytophthoraproefveld

Bennekom

31

o p b r e n g s t b e p a l i n g bij
n i e t en wel s p u i t e n
tegen Phytophthora.

Stengelaantalproefveld

Bennekom

40

bepaling aantal steng e l s door t e l l i n g .

Bintje-stammenproefveld

Bennekom

opbrengstbepaling bij
rijp r o o i e n van 16
door de N.A.K. goedgekeurde B i n t j e - s t a m mene

24,
3-Voedergewassen» grassenengroenbemestingsgewassentoteentotale
oppervlaktevan*32ha.

Gewas

Plaatsvanhet
proefveld

Voederbieten jMetslawier(Fr.)

r

Aantal Opp.
rassen proefv.j
inha. i

Opmerkingen

86

0.75

Opbrengstbepaling.In
hetsortimentisook
deP.A.O.serieopgenomen,dieinhetkadervandeinternationalesamenwerking
wordtbeproefd.

Zwiggelte (Dr.)
"de Hoge Born", Y/ageningen (Gld.)

70
88

0.70

Opbrengstbepaling.
AlsMetslawier.

"de Hoge Born", Wageningen (Gld.)

37

0.10

Observatie van Tirassen.

Hien (Gld.)

70

0.65

Opbrengstbepaling.

Hien (Gld)

37

0.10

Observatie van Tirassen.

Boekei (K.B.)

70

0.45

Opbrengs t b e p a l i n g .

Beek (L)

70

0.55

Opbrengstbepaling,

Zevenbergen

72

0.55

Opbrengstbepaling.

Roosendaal

70

0.55

Opbrengstbepaling.-

"de Hoge Born", Wageningen (Gld.)

30

O.30

Opbrengstbepaling„

Hien (Gld.)

30

O.25

Opbrengstbepaling.

Zevenbergen

17

0.20

Opbrengstbepaling.

"deHogeBorn",Wageningen(Gld.)

31

0.65

Opbrengstbepaling,
2 oogsttijden.

Boekei(N„B.)

31

Voederkool

Heesch(N.B.)

15

Stoppelknollen

"deHogeBorn",Wageningen(Gld.)

36

"deHogeBorn",Wageningen

94

0.04

Observatie.

Veenhuizen(Dr.)

33

O.30

Opbrengstbepaling»

Ootmarsum(Ov.)

33

O.25

Opbrengstbepaling.

Suikerbieten

;iiijmaxs

0.75

0.25
0.20
O.3O

Opbrengstbepaling.
Opbrengstbepalinge
Opbrengstbepaling»

?s
vervors;

vpador*;owassen, g r a a s e n en groenbemestingsgewasseE.«

Gevaat

Lupxnen

P l a a t s van h e t
•proefveld

Aantal
rassen

Opp*
proefv,
inha.

Zelhem (Gld.)

32

0,25

Opbrengstbepaling,

Boekei(N»B.)

33

0,30

Opbrengstbepaling.

Boekei (N.B.)

94

0.08

Observatie.

Roosendaal(ïï.3.)

70

0^25

Opbrengstbepalingp

Uden(1T„B,)

34

0.35

Opbrengstbepaling.

Bennekom (Gld»)

41

0,10

Onderzoekopresistentie tegenknolvoet.

Chaam (NrBo)

40

0010

Onderzoek opresistentie tegenknolvoet,

Boekei (N*B„)

15

0.12

Z'aad
winning.

"deHoge Born w ,
Wageningen (Gld.)

15

0.12

Opbrengstbepaling
alsstoppelgewas.

0,15

Opbrengstbepaling
alsstoppelgewas.

O.25
0*20
0,25
0.25
0.10

Opbrengstbepaling*

Wikken

Zevenbergen (N.B.)

diverse stoppelgewassen

Veenhuizen(Dr.)
Ootmarsum (Óv.)
Boekei (NCB,)
Roosendaal (N 0 B,
Wageningen(Gld.

Westerwolds
raaigras

Boekei (N.B.)

42

37
66
44
18
8

Gras en k l a v e r

Noordoostpolder (4st.)

80

+25OO

!1

n
n
11

0,10

Opbrengstbepaling
alshoofdgewas.

0.10

Opbrengstbepaling
alsstoppelgewas»

;r

deHogeBorn",
Wageningen (Gld.)

Opmerkingen

0,50

0„50

Doelvandeze4?in
1955aangelegde
proefvelden:
a.Observatiev.d»
rassenvandiv.grassoorten|
b» Opbrengstbepaling
v.d*rassenvanwitteklaver»
c.Observatiev„d»
rassenvandivcgrassoorten.,klaversen
lucernes,diecpz£,n.
cultuurocntrole-

26.
vervolg; voedergewassen, grassen en groenbemestingsgewassen.

Gewas

Plaatsvanhet
proefveld

Opp.
proefv,
in ha.

Opmerkingen

proefveldenwordenuitgezaaid.Deze proefvelden
wordenaangelegdinsamenwerkingmetdeN.A.K.Uit
elkeparty zaaizaadvan
genoemde gewassen,zowel
uitbinnen-alsbuitenland,
dieinFederlandindehandelwordtgebracht,wordt
eenmonstergenomenen
voorcontroleuitgezaaid.
de
Doelvandeze 3»innazomer
1955aangelegdeproefvelden:Hetdoenvanbotanischewaarnemingenaaneen
internationale serievan
derassenvaneen4-tal
grassoorten,alsmedehet
toetsenvandezerassen
onderdiv.gebruiksomstandigheden (E.P.A.-projecten).

"de Hoge Born", (
Wageningen, 3 s t .

197

3.50

Zevenbergen

72

0.25

Aanleg 1956.Doelalsvan
de3bovengenoemde proefveldenop "deHoge B o m " .

±800

1.30

Doelvandeze2in1956
aangelegdeproefvelden»
a.Hettoetsenvan4aiwereldsortimentvanderassendiv.grassoorten,klavers,enz.onderverschillende gebruiksomstandigheden;
b,debeproevingvande
rassenvandiverse gazongrassenenmengselsvan
gazongrassen.

Zevenbergen
(3st.)

81

I.25

Opbrengstbepalingals
hoofdgewas.Aanleg 1956« p
tweevandeze proefvelden
istevensdeF.A.O.-serie
opgenomen.

N.O.P.

49

Heesch

24

O.3O

Opbrengstbepaling vanonder
dekvruchtuitgewaaide rodeklaver.

Megchelen (Gld.)
2st.

20

0.18

Onderzoek opresistentie
tegenaaltjes.Aanlegin
1956insamenwerkingmet
deS.V.P.

Bennekom (2st.)

Rode k l a v e r

Aantal
rassen

0.20

AlsZevenbergen.Aanleg'55'

27.

vervolgvoedergewassen,grassenengroenbemestingsgewassen.

Gewas

Lucerne

Beweidi:<gsproefvelden

Plaatsvanhet
proefveld

Aantal
rassen

Opp*
proef
v.
inha.

Volkel (N.B.)

11

O.O6

Opbrengstbepaling op
!zandgrond,aanleg1954>

N.O.P.

28

O.JO

Opbrengstbepaling. In
het sortiment isook
deF.A.O.-serieopgenomen,aanleg1955«

Zevenbergen
(5st.)

35

O.25

Aanlegvoorjaar 195^,
gezaaid onderdakvrucht
enzonderdekvrucht.
Opbrengstbepaling en
observatie.InhetsortimentisookdeF.A.O.
serieopgenomen.

Zie
omschrijving

12.--

Bennekom (Gld.)
Boekei (N.B.)
Heesch (N.B.)
Zevenbergen (N.B.)
2deExloërmond(D)
Volkei (N.B.)
Kruiningen (z)

Opmerkingen

In 1956warenintotaal
12beweidingsproefveldenbijhetI.V.R.O.in
exploitatie.
Doelvandeproevens
a.Beproevingvande
verschillende gras-en
klaversoortenende
rassenervan,alofniet
inmengsel,onderbeweidingsomstandigheden.
b.Beproevingv.d.Rassenlijstmengselsenvariatiesdaarop.
c.Vergelijkingvaneen
internationale serie
v.grasrassenv.EngeIs
raaigras,beemdlangbloe.;.,
timotheeenkropaaronderbeweidingsomstandighedenenondermaaiomstandighedenin
0.E.E.C.-verband.

De proefvelden t e Zevenbergen en Kruiningen zijn aangelegd op geinundeerde
grond.
Deopbrengstenvandeproefveldenwordenbepaalddoors
a»Hetopnemenvanhetaantalweidedagen.
b.Demelkgift.
c De groeivanhetvee.
deHetuitmaaienvankleine veldjesonmiddellijkvoorhetinscharenvanhet
vee,
Opdebeweidingsproefvelden, aangelegd opdeproefboerderijvanhetI.V.R.O.,
wordt gebruik gemaaktvaneeneiige tweelingen.

28.
VI» Bijeenkomsten.,congressenencontacten,
Op 28en29februariwerd doorJ.A.HogenEschenF.E.Nijdamdeelgenomenaande SchleswigHolsteinische Züchtertagung teBad-Segeberg.
Op 1,2en3maartbezochtJ.A.HogenEschdeInternationaleKartoffeltage teHamburg.
Op29meiwerdendoorF.E.Nydamenkele zittingenvanhetF.I.S.-congres teScheveningenbijgewoond.
Van5-8 juniwoonde J.A.Hogen Eschhetvla-scongresteKortrijkbij.
Van4-9 juninamF.E.NijdamdeelaanhetI.S.T.A.-congresteParijs.Op
eenvandeze dagenwoondehyeenvergaderingvandeO.E.E.C.betreffende
E.P.A.-project215t>y»
Op 19,20en21 julibrachtMej.I.Kooi ingezelschapvandeheerConstandse vandeN.A.K.eenbezoekaanVersaillesomdevlasproefveldente
inspecteren.
Betreffende debelangrijkste contactenmaghetvolgende overzicht gelden!
DeNederlandse Algemene Keuringsdiensts
DedirecteurvanhetI.V.R.O.,Ir.J.K.Groenewolt,isadviserendbestuurslidvandeN.A.K.,tevenslidvandeRaadvanBeroepenlidvande
Subcommissievoorknol-enworteIgewassenvandeCommissievoorKwekersaangelegenheden.
DeheerJ.A.Hogen Eschisplv.lidvandeRaadvanBeroep.
Inde commissievoordeerkenningvankweekbedryvenheefthetI.V.R.O.
zitting,,
Inmaart 1956werdeencursusvoorN.A.K.-keurmeesters moteonpracticum gehoudenteWageningen.Voordeze cursuswerdenvoordrachtengehoudendoordeheerdenHartog,doorMej.Kooi enMej.Schyfsmaendoordeheer
vanderVaart.Indezomertwerdgedurende enkelodagenmetkeurmeesters
geoefendinhetonderscheidenvanvlasrassentevelde.
VoordeN.A.K.werddeanalyseverricht oprasvermengingvannaar
Frankrijkgeëxporteerdepartijenvlaszaad.Vandezepartyenwarenmonsters
uitgezaaid endeanalyse wordaanhetdaaruitgegroeide gewasuitgevoerd.
HetNaCoBrouwt
Ir.-J.K.Groenewoltiserelidenadviserendbestuurslid.Indiendeagendadaartoe aanleiding geeftwordenbestuursvergaderingenbygewoond.Eris
eenregelmatigcontactmetde landbouwkundige vanhetNaCoBrouwIr.W.Wilten.
DeP.S.Cs
Inzake derasproblemeniserinvoorkomendegevallencontactmetde
deskundige Ir.R,P*Lammörs.

29.
De StichtingNederlands GraanCentrum;
DeheerNy'damheeft zittingindeWerkgroepKlimaatsresistentie onderzoek,indeWerkgroep GraanziektenenindeWerkgroepOngebuild.VergaderingenvandezeWerkgroepenwerdenbijgewoond.
HetCentraalOrgaan;
De directeurvanhetI.V.R.0.isadviserend lidvanhetbestuurenvan
hetdagelijksbestuurvanhet CentraalOrgaan.Hy'isdaarnaastlidvande
Commissievoornamenenadressenvanvertegenwoordigers inderassenlyst en
lidvande Commissie terbestuderingvanO.E.E.C.-projeoten.Alszynplaatsvervanger inlaatstgenoemde Commissie isaangewezenDr.F,E.Nydanu
DeheerFcE.Nijdamwas in 1956lidvaneenStudiecommissieaangaandemogelijkheidtotwijzigingvandeaanduidingvandeverschillende categoriën
goedgekeurd zaaizaad inverbandmetdeexport«
DeheerIr.W.Scheijgrondheeftalslidzittinginde Commissie terbestuderingvande Gras-enKlaverzaadvoorzieninginNederland»
DeLandbouwvoorlichtingsdiensts
Vergaderingenvanlandbouwconsulenten,vaningenieursbijdelandbouwvoorlichtingsdienst,vanhoofdassistentenbijdezedienstenvanleidersvan
proefboerderijenwordendoordaarvoorinaanmerkingkomende functionarissen
vanhetI.V.R.0.bijgewoond.Betreffende hetrassenonderzoekopinterprovincialeproefveldenbestaatnauwe samenwerkingmetdeLandbouwvoorlichtingsdienst (de contactcommissie voorinterprovinciaal onderzoek).
DeheerCorstenhield enigemaleneenvoordrachtvooreencursusvan
hoofdassistentenvoordeproefvelden.DeheerKorteweghield op16febr.een
lezingvoordevervolgcursus voorhoofdassistentenvoordeproefvelden,op
27en28junigafhijeencursusinwaarnemingen teveldevoordezeassistentenindeN.O.P.meteenlezingop28juni.Op7septemberhieldhy'eenbesprekingmethet consulentschapN.O.P.overrassenkeuzebijwintergewassen,
op10september eenzelfdebesprekinginhet consulentschapN,Zuidholland,
op 1oktobereenbesprekingoverrassenkeuzebyzomapgewassenmethetconsulentschapN.O.P.enmetdedirectievandeWieringermeer.
InstitutenenLandbouwhogeschool teWageningen.
Vande contactenmetbovenstaande instellingendienenhierinhetbyzondertewordengenoemds
HetC.I.L.O.i
OnderzoekingendoorAfdelingRassenlystIIbetreffendebeweidingsproblemenzijnvooreendeelinsamenwerkingmetdeafdeling graslandonderzoek
vanhet C.I.L.0.uitgevoerd«

50.
HetI,P.O.s
Deafdelingresistentie-onderzoek vanhetI.P.O.verrichtvoorhetI.V.R.0.
toetsingvanrassenvanverschillende gewassen opbepaalde ziekten.DeheerNijdamheeft zittingalslidindeadviescommissie vandeafdelingresistentieonderzoek.
DeS.V.P.i
DeheerNijdamheeftzittingindevertrouwenscommissie vandeze stichting
voordistributie vankweekmateriaalvanandere gewassendandeaardappel.
DeheerHogenEschheeft zittingindevertrouwenscommissie vandestichtingvoordistributie vankweekmateriaalvanhetgewasaardappelaandekwekers.
DeNederlandse Kwekersbond.
DeheerW.ScheygrondheeftzittingineentweetalWerkgroepenuitdeze
verenigingn.1,inde "WerkgroepVoederbieten"eninde "Werkgroep Grassenen
Klavers".Inde zomerwerddeWerkgroep G-rassenontvangenophetgrassenproefveldte 2eExloé'rmond.DeheerH.Zikkenhielddaareeninleiding,deheerW.
Scheijgrondgafdeuitlegbijhetproefveld.DeheerHogenEschheeftzitting
ineenWerkgroepvoorAardappelen.
StudiekringvoorStatistische techniekvanhetNederlands
genootschapvoö*rlandbouwwetenschap.
DeheerL.C.A.Corstenis tot 1januari 1957secretaris-penningmeester van
dezekringgeweest.
Centrumvoorlandbouwwiskunde.
DeheerCorstenheeftinditcentrumalsgastdeelgenomenaanhetonderzoek.Ookbrachthijvoorditcentrumadviezenuit.
Mathematisch centrum.
DeheerCorstenvolgde de cursus "Operationsresearch".
Het tijdschrift "Euphytioa".
DeheerF,E,Nijdamislidvanderedactiecommissie.
Dekringvandirecteurenvanautonome institutenteWageningen.
DeheerF.E,Nijdamissecretarisvandezekring.
DeStichting "Fonds terbevorderingvandeveredelingvanlandbouwgewassen".
Deheer Groenewolt isbestuurslid vandeze stichting«
NederlandseKwekers.
Erbestaateenregelmatig contactmetdeNederlandse kwekers.Aanveel
kweekbedrijveniseenbezoek gebrachtdoordedirecteuren(of)doorzijnmedewerkersvandeafdelingrassenlijstIofIIofvandeafdelingbotanischrassenonderzoek.

31Diversen.
Eencontactbesprekingvankwekers-handelaren endeN.A.K.metdeheer
Scheijgrondoverde samenstellingvangras-enklaverzaadmengsels.
Opeenleergangovergraslandvoorlerarenbyhetlandbouwonderwijswaren
dezeeendagophetI.V.R.O.DeheerVoshieldeenvandelezingen;degrasproefveldenwarenonderwerpvanstudie.
De commissie vanbijstandvoorhetweide-envoederonderzoekA.W,-T.N.0.
hieldeenstudiedagophetI.V.R.O.Deheer Scheijgrondhield t«dezergelegenheid eenlezing.
Vandevelebezoeken,diehetI.V.R.O.ontving,zijalleenvermeldhetbezoekvandeheerC.S.Garreson,principalagriculturistvando agricultural
researchservioe teBellsville,U.S.A.,dieeenlezinghieldvo«renkelebelangstellende genodigdenuithetbedrijfslevenoverzaadteeltopgeirrigeerde
grondinCalifornie".
DeheerNijdamvervulde eenspreekbeurtvoordeverenigingvanhogerlandbouwonderwijsineenlezingenreeks,getiteld: "De zaaizaad-en.pootgoedvoorzieninginenkeleWesteuropeselanden".

DeO.E.E.G..deF.A.O..deI.S.T.A.ende I.U.B.S.
Erwordtdeelgenomenaans projectE.P.A.209 "Essaisinternationauxsur
laluzerne",projectE.P.A.210 "Essaisinternationaux surlesvariétésde
graminées etde trèfle"(voorbesprekingenbetreffende ditonderzoekwasde
heer X.F.Kelly vanCambridge,algemeenmanagervanproject210,enkeledagen
degastvanhet I.V.R.O.),F*A*0»-proevenmetbepaalderassenvanvoederbieten.
DeheerNijdamisaangewezen alsintermittent Consultantinconnexionwith
projectNo,215of theE.P.A.("Standardisednomenclaturefor seedscertification").
DeheerNijdamislidvanhetI.S.T.A.nomenclature committee«
DeheerNy'damislidvande commissievandeInternationalUnionof
Biological Sciencesvoordenomenclatuurvangekweekteplanten,Innovember
werd eencongres,teUtrecht gehouden,bijgewoond.

32.
VII» Publikaties.
In1956verscheen:
1.de31steBeschrijvendeRassenlijstvoorLandbouwgewassen 195&.
2.resultatenrassenproefvelden(stencil)betreffendes
blauwmaanzaad,erwten,zomergerst,wintergerst,haver,koolzaad,
rogge,wintertarwe,zomertarwe.
3.berichtenoverrassenkeuze (druk)betreffendes
aardappelen,blauwmaanzaad,erwten,zomer-enwintergerst,haver,
kanariezaad,koolzaad,landbouwstambonen,maïs,rogge,stoppslknollan,
stoppelgewassen,zomer-enwintertarwe,vlasenvoederbieten.
4.alsmededelingverscheen:
W.ScheygrondenA.Sonneveld."Deinvloedvanwitteklaveropdeopbrengstvankunstweideninde zomer (opgenomeninhetverslagvanhet
C.I.L.O.over1954)?
ItskeKooienF.E.Nyaam:Distinctionbygrain charactersof thetwo
rowed summerbarleyvarieties onthelistof 1955 (Euphytica5> 1956)
L.C.A.CorstensDemethodederrangcorrelatie vanKendall enverdachte
vereenvoudigingentenaanzienvandrogestofopbrengsten (Landbouwkundig
Tydschrift 68.1956).
5.Nietalsmededelingverschenenpublikaties:
J.A,HogenEschsDeaardappelteeltinOostenrijk.
DeaardappelteeltinMarokko,AlgérieenTunesië.
(beide artikelenwerdenopgenomenin "DePootaardappelhandel").
DerassenkeuzebyaardappeleninOostDuitsland.
(opgenomeninhetmededelingenbladvande N.A.K.).
F.E.Ny'damï

Variety trials,fromexperiment topractical
application (verschenenin "Patis").

W.Scheygrond en!Stoppelknollen (eenwerkjeindeland-entuinbouwW.A.P.Bakermans^ eeks t l C e r e s „ ) .
H.VosenH.ZikkensHetrassenonderzoekbijenkelevoedergewassen
(verscheneninhetproefveldnummervan "Zaadbslangen")»

55.
VIII,Nogenkelenadere gegevensover_de_bereikte_st^à_van_het_>onderzoek
endeuitkomstenderwerkzaamheden.

Indeparagrafenbetreffende deactiviteitenvandeafdelingenisover
delopende onderzoekingenverslaggegeven.
Wathiernogvalt tevermeldenkaninhoofdzaaknietsanderszijn,dan
watinbovenbedoelde paragrafenreedsisvermeld.Menvindtdusslechtsbijeen,watdaarverspreid entendeleietsmindervolledigistevinden.
Eenonderzoeknaarhetverlorengaanvankiemrustbilzomergerstrassen.
Derassengedragenzichinverschillende jarenongelijk.Verschillenin
karakter tussenderassenkondenwordenvastgesteld.EenrasalsBalderverlaatvroegtijdigdestaatvankiemrustengedraagtzichdanalseendriftig
ras,datbinnenweinigdagenalle zaad totontkieminglaatkomen.Eenrasals
Agio ontwaakt traaguit dekiemrust enblijft,totkiemenbereid,noglui»
Tekortkomingeninde techniekvändekiemproevenwerden,doorondervinding
geleerd,gaandewegoverwonnen.Overditonderzoekzalin1957eenverslag
wordenuitgebracht.
Eenonderzoek overhet zaadvanblauwmaan.
Dekleurvanhetzaadisgeanalyseerd aanoogstenuitverschillende jarenenvanverschillende groeiplaatsen.Doordekleurvanhetzaadplantvoor
planttebeoordelen,kondevariabiliteit doormodificatiebinneneenras
wordenbestudeerd.Ookkoneenideewordengevormdoververschilleninerfelijkeaanlegvoorzaadkleur tussenderassen.Deaardvandekleurisbestudeerd.Debetekenisvanhetkristalzandindezaadhuid opdekleurisnagegaan.De oppervlakte-structuur vanhetzaadenderasverschilien,diemetbetrekkingdaartoebestaan,zijnonderzocht.Eenverslagoverdeze studie isin
bewerking.
Hetdeterminerenvanaardappelrassenaaninhetdonkergevormdeendaarnain
hetlicht totkleurvorminggebrachtespruiten.
Doelvandezemethode iseensnellewerkwijzevoorhetvaststellenvande
rasnaam tevinden.Wenstmensnelovereeninhetdonkerontwikkelde spruit
tekunnenbeschikken,danishetvooralindeeerstemaandennadeoogstnodig,datdeknoluitde staatvankiemtraagheid wordt gebracht.Ditopwekken
totkiemlustkannietbyallerassenvolgenseenenhetzelfde receptwoeden
bewerkstelligd.Ophetogenblikwordtgeoefendomdemethodiekvanditbrekenvandekiemrustbijuiteenlopende rassenmeestertev/orden.Dedeterminatiekenmerkenvan

inhetdonkergevormdekiemenwordenbestudeerd.

34.
Een onderzoeknaardeinvloedvaneenkortedagopeenaantalaard.appelra.3sen.
ErbestaatinWageningencontact tussenverschillende personeneninstellingen,die zichmethetvraagstukvandeinvloedvandelengtevandedagop
de ontwikkelingvandeaardappelbezighouden.HetI.V.R.O.gaathetvooralom
eenverkenningnaardeinvloedvandedaglengte ophetrjjpenvanrassen,die
vanbetekenis zijnofkunnenwordenvoorexportnaarlandenwaardedagenkort
zijn.
Eriseenverrijdbaremetzwartplasticafgedektekooigeconstrueerd,waarondereenaantalrijtjesaardappelenbuitenhetbereikvanhetlichtkunnenwordengebracht.Hetonderzoekbevindt zichnogpasinhetstadiumvanheteerste
proberenr
HetE.P.A.-project210.Proevenmetrassenvangrassenen,klavers.
Deopzetvanditonderzoekiseenaantalrassenvangrassenenklaversinternationaal teonderzoeken teneinde debetekenisvaniederdezerinhetgebied,datdoordedeelnemende landenwordtbestreken,telerenkennen.
Deverlangde arbeidaanditprojectgedurendeheteerste jaarkonworden
volbracht.Verslagdaaroverisuitgebracht.

Slotopmerking.
Andere onderzoekingenlenenzichnietvooreennaderebehandeling onder
dithoofdstuk.Het zoutezeereenherhalingwordenvanwatindeparagrafen
?3enV4reedsisgeschreven.

