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COLLEGE VAN BIJSTAND

De samenstelling vanhet College van Bijstand voorhet Rijksproefstation voor
Zaadonderzoek per 31 mei 1987was als volgt:

Zitting namens:
Voorzitter: Mw.Drs.C.G.M. Klitsie
Leden

Ir. C.J. van den Bergh

Ministerie vanLandbouw en Visserij
Vereniging voor deHandel inLand-

(plaatsvervangend voorzitter)

bouwzaaizaden (V.H.Z.)

J. Innemee

Nederlandse Kwekersbond (N.K.B.)

G.J. de Jager

Landbouwschap

Ir. B. de Jong

Nederlandse Algemene Keuringsdienst
voor Zaaizaad enPootgoed vanLandbouwgewassen (NAK)

Ir.D. Kasse

Landbouwschap

Ir. N.C.A. Koomen

Nederlandse Algemene Keuringsdienst

Ir. J. Leegwater

DeNederlandse Vereniging van

voorGroente- enBloemzaden (NAK-G)

Producenten/Kwekers vanTuinbouwzaden, alsmede vanHandelaren in
Tuinbouwzaden en overige Tuinmarktartikelen (N.T.Z.)
Dr.Ir. K. Rijniersce

Ministerie vanLandbouw enVisserij

W.H.Verbürgt

Vereniging voor deHandel inLandbouwzaaizaden (V.H.Z.)

Ir. P. van de Zweep

Produktschap voor Landbouwzaaizaden

vacature

Bedrijfschap voor deHandel in
Tuinbouwzaden

Secretaris: G.W. Borsboom

Inhet verslagjaar werden Ir. H.O.G. Boerma,Dr.Ir. E.A. Goewie,Ir. H.J.
Schuring enIr.J.H.M. Zwinkels resp. opgevolgd door Ir.P. van deZweep,
Dr.Ir. K. Rijniersce en Ir.D. Kasse.De vacature ontstaan door het vertrek van
Ir.J.H.M.Zwinkels werd nog niet vervuld.
Doorhet College van Bijstand werden inhet verslagjaar drie vergaderingen
gehoudenwaarbij o.m. devolgende onderwerpenwerden besproken:

a. financieel projectenverslag 1985
b. projectenverslag 1985
c.jaarverslag 1985/1986
d. onderzoek enkwaliteitsanalyse ophet RPvZ
e.heropstelling van analysewerkzaamheden en zaadtechnologisch onderzoek
f. tarieven analysewerkzaamheden RPvZ
g. ontwikkelingsplan/verzelfstandiging landbouwkundig onderzoek
h. toekomst RIVRO-RPvZ.

ORGANISATIE EN PERSONEEL

Op 31mei 1987 beschikte het RPvZ over 68formatieplaatsen.

Directeur

Dr.Ir. G.P. Termohlen

Plaatsvervangend directeur

Dr.Ir. J. Bekendam

StafmedewerkerAttestering en
contact Keuringsdiensten

Ing. A. Stuurman

Automatisering

K.H. vanDellen

Secretaresse

Mw. J.J. Simonis

Afdeling Zuiverheid, Schoning,Taxonomie,Tuin enKas

Hoofd

Ir.W.J.van der Burg

a. Zuiverheid

Hoofd zuiverheidslaboratorium
analysewerkzaamheden

vacature

Groepsleider

Mw. C.Hooijer

Groepsleider

Mw. M. van dePeppel
14 analysemedewerkers
1 vacature

Administratie

Mw. G. van Hattem-Bakker

b. Schoning,Tuin enKas

Hoofd schoningslaboratorium
analyse werkzaamheden

H. van de Scheur

Groepsleider

R. Huisman
1 analysemedewerker

Tuin enKas

G.J.W, van Kempen

c. Taxonomie

Hoofd cytoiogisch laboratorium
analyse werkzaamheden

d. Onderzoekmedewerker

Z.vanDreven

R.A.van Zwol

AfdelingKiemkracht,Bewaring en Vocht

Hoofd

Dr.Ir. J. Bekendam

a. Kiemkracht

Hoofd kiemkrachtslaboratorium
analyse werkzaamheden

A. van Geffen

Groepsleider

W.A. Eken
Mw.Y.Kleijn-Noordijk
14 analysemedewerkers

Administratie

Mw.M. van Benthem

b. Vocht

Hoofd vochtlaboratorium
analyse werkzaamheden

C. Witte

c.Zaadtechnologisch onderzoek
Kiemkracht,Bewaring enVocht

Wetenschappelijk medewerker

Mw.Dr. H.L. Kraak

Onderzoekmedewerker

J.G. van Pijlen

d. VKA projecten, buiten formatie
Onderzoeker

Drs. H. Bruggink

Onderzoekmedewerker

Mw.M.H.G.E.Dijkema

Afdeling Gezondheid

Hoofd

Dr.ir, C.J. Langerak

a.Mycologie

Dr.Ir. C.J. Langerak

Hoofd gezondheidslaboratorium
analyse werkzaamheden

R.J.H,vanden Born
1 analytische medewerker

Onderzoekmedewerker

Mw. P.C. van der Zouwen

b. Bacteriologie/Virologie

Ir.A.A.J.M. Franken

Onderzoekmedewerker

Ing.G.W. van den Bovenkamp
1 analytische medewerker

c.VKA projecten, buiten formatie
Onderzoekmedewerkers

Mw. G.C. Kamminga
Mw. M.J.J.G.Poppelier
Mw.M.G.M. Schippers

Algemene Zaken

Hoofd

G.W. Borsboom

a.Financiële enMateriële Zaken

H. Schipper
3 administratieve medewerkers

b. Technische administratie

A.J. Nab
1 medewerker

c.Post-en archiefzaken, bibliotheekbeheer

d. Typekamer

W.E. ter Beest

Mw. S. Staal
2 typistes

e.Huishoudelijke Dienst

J. Witting
3 hulpkrachten (buiten formatie)

f. Technische Dienst

S. Vierwinden

Op 1december 1986heeft deheer J. vanOeveren i.v.m. zijn pensioengerechtigde
leeftijd dedienst verlaten.
Op 16 augustus 1986 en 1november 1986 waren resp. deherenG.W. Borsboom en
J.G. van Pijlen 25jaar inOverheidsdienst.
Op 1augustus,28 en29 oktober 1986 waren deherenK.Th.Koenders,J. vande
Brink enA.Witman 40 jaar inOverheidsdienst.
Op 11 november 1986 overleed deheer K.Th. Koenders,hoofd zuiverheidslaboratorium analysewerkzaamheden.
Met VUT gingen: op 1september 1986 deheer W. Kuiper
op 1november 1986 deherenJ. vande Brink,A.Witman en
mw. T.van de Brink-Tijssen

Op 18 november 1986 promoveerde mw.H.L.Kraak ophet proefschrift getiteld:
"Phytochrome and greening in etioplasts".

DIENSTCOMMISSIE

Voorzitter

Ing.G.W. van denBovenkamp

Secretaris

R.van Elven

Leden

W.E. ter Beest
Mw. E.S.G.Meijnders
Mw. M. van de Peppel

Op voorstel vandeDienstcommissie hebben onderstaande personen zitting inde
daarachter vermelde interne commissies:

W.E. ter Beest :Commissie Bedrijfsveiligheid RPvZ
R. vanElven

:Interne Bouwcommissie RPvZ

Met de dienstleiding vanhet RPvZwerd inhet afgelopen verslagjaar een viertal
overlegvergaderingen gehouden.Daarbij kwamen diverse onderwerpen aan deorde.
Onderwerpen die tijdens de overlegvergaderingen worden besproken kunnen zowel
door de dienstleiding als ook door dedienstcommissie op de agendawordengeplaatst.

De medewerkers vanhet RPvZworden na afloop van een vergadering door middel
van eenverslag uitvoerig geïnformeerd over de behandelde agendapunten ende
door de dienstcommissie aan de dienstleiding voorgestelde adviezen.
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Van de punten die tijdens het overleg aan de orde kwamen enwaarover uitvoerig
van gedachten werd gewisseld kunnenworden genoemd:
- de arbeidsduurverkorting (ADV)2ehelft 1986 en 1987
- invoering nieuw beoordelingssysteem, functioneringsgesprekken
- ontwikkelingsplan enverzelfstandiging landbouwkundig onderzoek
- het werkenmet ontsmette zaaizaadmonsters en chemicaliën (Arbozaken)
- heropsteliing RPvZ (analysewerkzaamheden enhet zaadtechnologisch onderzoek)

Voorts werden besproken:
- aanschaffingen 1986
- meerjarenbegroting 1987-1990
- het financieel projectenverslag 1985
- tarieven RPvZ opkostprijsbasis
- pro deo werkzaamheden
- vacaturevervulling 1986-1987
- bedrijfszelfbescherming
- bouwzaken RPvZ

Zoals gebruikelijk werd door dedienstcommissie eenuitgebreid jaarverslag over
de aktiviteiten 1986 aan deRPvZ-medewerkers terhand gesteld.

MATERIEEL EN FINANCIEEL

Ten behoeve vande onderstaande afdelingen werden onder meer de volgende aanschaffingen verricht.

Afdeling Zuiverheid, Schoning,Taxonomie,Tuin enKas

a. Zuiverheid
35.000 zuiverheidsdoosjes

b. Schoning
1 electronische Mettier precisie balans
2 roestvrijstalen zeefplaten

Afdeling Kiemkracht,Bewaring en Vocht

a. Klemkracht
1Lescha zandmengmolen
1 Navep Super 507 kweekkast

b. Bewaring
1 Bosch diepvrieskast typeGSD 3b0
Afdeling Gezondheid

a. Mycologie
1 bunsenbrander
2 Bosch koelkasten type KKR360

B. Bacteriologie/Virologie
1 koelbroedstoof SanyoMIR 251
3 Pipetten 8-MC/50-250 UL Flow
1 Bosch diepvrieskast typeGSD 360
1 Bosch koelkast typeKKR 360
3 Gilson pipetmen typeP'00, P200 en P1000
1 Schudwaterbad BKS 350
1 PHmeter met combinatie electrode
1 Leitz Laborlux fluorescentiemicroscoop S/20 78/LK

Algemene Zaken

1 Leitz diaprojector
1 OlivettiM24 tekstverwerker incl. printer en software
1 Sharp electronische rekenmachine
1 Sparta dienstfiets
2 IBM electronische schrijfmachines
1 Simplex tijdregistratieautomaat
1 dossierkast
1 Transiphon telefoonbeantwoorder
1 Flip-over en 1Pilot wytebord

De totale uitgaven over het boekjaar 1986 bedroegen f4.191.000,= (in 1985
f 4.013.000,=).De verhoging van de uitgavenwas gelegen inhet feit dat inh^t
jaar 1986 5formatieplaatsen inhet kader van deVKA-projectenwerden ingevuld'

en deAOW premie die m.i.v. 1juni 1985 voor rekening van de ambtenaren kwam
(plus10%).

Voor het verrichten van zaaizaadonderzoek werd in 1986 f 1.59b.UÜ0,= (in 1985
f 1.609.000,=)ontvangen.

VOORLICHTING EN ADVIES

Inhet afgelopen jaarwerden opnieuw vele adviezen verstrekt,voortvloeiend uit
de taak vanhet RPvZ en bij de staf aanwezige deskundigheid.
Behalve adviezen ophet terrein van schonings-,vocht-,zuiverheids-,enidentificatie-,kiemkrachts-engezondheidsonderzoek werden onder meer adviezen
verstrekt ten aanzien van typisch zaadtechnologische onderwerpen als bewaring
enverpakking,kiemrustbreking,vigour en ontsmetting van zaaizaden.Veel aandacht werd ook geschonken aanhet begeleiden en adviseren vanpersoneel van
zaaizaadlaboratoria van bedrijfsleven enkeuringsdiensten om tekomen tot uniforme onderzoekresultaten. Eveneens werden adviezen verstrekt met betrekking
tot het inrichten van zaaizaadlaboratoria. Enigewetenschappelijke artikelen en
artikelen met eenvoorlichtend karakter,gebaseerd op eigen onderzoek, werden
in tijdschriften envakbladen gepubliceerd. Tevenswerden lezingen gehouden.

Veel individuele bezoekers vanhet bedrijfsleven,dekeuringsdiensten enoverheidsinstellingen werden ontvangen. Zowel uit binnen-als buitenland. Zowerd
deGewestelijke Raad voor Flevoland vanhet Landbouwschap en een tweetal Chinesedelegaties ontvangen en bezoekers uit onder meer Brazilië,Nigeria,USSR,
SriLanka,Engeland, Frankrijk,Denemarken enDuitsland.
Tevens ontving het RPvZ excursies,met name opverzoek van de zaadfirma's,
hogere land-en tuinbouwscholen,NTS -volle grondsgroente en deLUW. Ook was
deNederlandse Vereniging vanPlantenkwekers tegast. Inhet kader van zaadtechnologische onderwerpenwerd een cursus schoning enkiemkracht voor landen tuinbouw bedrijven georganiseerd enwerd weer medewerking verleend aande
cursus Zaadtechnologie (Vakopleiding)en een cursus kwaliteit en afzet (CAD
Kwaliteit en Bewaring). Daarnaast werd assistentie verleend aan eendrietal IAC
cursussen en een zaadcertificeringscursus inAleppo (Syrië)welke onder auspiciënvan ICARDAgehoudenwerd.
Het RPvZverleende ook gastvrijheid/medewerking aan onderzoekers van instituten
(CABO,PAGV)endeLUW (Vakgroepen Fysiologie enTuinbouwplantenteelt).

SCHONING,ZUIVERHEID, TAXONOMIE

De afdeling richt zich inhaar onderzoek op:

a. analysewerkzaamheden:
- de analyse van zuiverheid, identificatie en cytologie t.b.v.het nationale
en internationale zaaizaadverkeer
- de schonings- en zuiverheidsanalyse voor afrekening van op kontrakt
geteelde partijen

b. zaadtechnologisch onderzoek:
- ontwikkeling enverbetering van analysemethoden die door de afdeling
wordenverricht inhet kader vanhaar analysewerkzaamheden
- kwaliteitsverbeterend onderzoek, b.v.:
. calibreren van zaden (vorm, afmetingen, gewicht)
. röntgenfotografie
. soort (en ras)onderscheiding met behulp van zaad- enkiemplanten en
chemische methoden (bv.m.b.v. dunnelaagchromatografie- DLC)
. werkzaamheden ten behoeve vande zadencollectie (inclusief microfiches
van zaden,soorten database).

Het onderzoek vindt innauwe samenwerking plaats met de ISTA, onderzoekinstellingen enhet bedrijfsleven.
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1.Schoning (Cleaning)

1.1 Bijdragen aanhet ISTAHandbook for Seed Cleaning
(Contributions to the ISTA Handbook for Seed Cleaning)

1.1.1 Inhet kader van ons lidmaatschap vanhet ISTA Equipment Committee is een
grote bijdrage geleverd aan bovengenoemd handboek. Het boekwerk zal uit twee
delen bestaan: deel 1bevat algemene hoofdstukken welke de schoning als proces
beschrijven,de scheidingsprincipes welke gebruikt worden,e.d. Het bevat ook
een hoofdstuk over het doel enhet nut van schoningsanalyse,geschreven door
het RPvZ onder de titel: 'Seed cleaning analysis - a basis for payment,an aid
in seed processing'. Deel 2 zal losbladig worden en per blad de schoning van
een zaadsoort beschrijven,kompleet met beschrijvingen vanhet zaad en stroomdiagrammen van de verwerkingsgang. Voor dit deel zijndoor ons 44vandergelijke beschrijvingen voorbereid.
Publicatie van deel 1wordt inhet najaar van 1987 verwacht,deel 2 inde loop
van1988.

1.2 Diverse onderzoekingen op het gebied van schoningsmethoden
(Various investigations in relation to the development of cleaning
procedures)

1.2.1 Kiemkracht van fracties venkelzaad (Foeniculum vulgare Mill.)
(Germination of fractions of seeds of fennel -Foeniculum vulgare Mill.).
Op verzoek van een firma is eenhoeveelheid venkelzaad gefractioneerd met
behulp van een trieur (rondkorrelen met een oplopende trieurmaat): <4.5,<5.0,
<5.5, <6.0,<6.5,<7.0 en>7.0 mm.Dekiemresulatenwaren niet significant verschillend inmenig opzicht (kiemsnelheid,kiemkracht,percentage abnormale
kiemplanten,percentage rotte zaden,percentage niet gekiemd.Wel gavenmet
name de fracties <6.0en <6.5mm een fraaie gelijkmatige opkomst (deze fracties
maken samen ongeveer de helft van departij uit).Onderstaande tabel geeft een
indruk vande schonings-kiemkrachtsresultaten.
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Tabel 1

Kwaliteit van de fracties venkelzaad
(Quality of the fractions of fennel seed)

Fractie
celmaat inmm

(indent size
inmm)

grootte van

normale

de fractie(%) kiemen

(size of the

abnormale
kiemen

(normal

of niet gekiemd)

(abnormal

fraction in%) seedlings)

< 4.5

9.4

82

overige (rot

seedlings)

(rest: rotten or
not germinated)

3

15

< 5.0

12.1

83

6

11

< 5.5

13.1

82

3

15

< 6.0

24.3

82

4

14

< 6.5

24.5

84

3

13

< 7.0

11.6

78

10

12

> 7.0

5.0

78

11

11

gemiddelden van 3herhalingen (averages of 3 replications).

1.2.2 Graduering van spinazie (Spinacia oleracea .L.)zaad op de SG (Grading
spinach seed Spinacia oleracea ~L.onthe specific gravity separator).
Op verzoek zijn twee partijen onderzocht ophet effect dat de soortelijk
gewichtsorteerder opdekiemkrachtkanhebben.Uit tabel 2valt af te lezendat
met de S.G. een duidelijke kiemkrachtsverbetering valt te bereiken,door met
name abnormale en/of niet kiemende zaden af tescheiden.Ook blijkt dat deeffectenper partijkunnen verschillen.
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Tabel 2

Kwaliteit van de fracties spinaziezaad
(Quality of the fractions of spinach seed)

grootte van de
fractie

(fraction)

fractie in (%)

normale
kiemen

abnormale
kiemen

overige (rot
of niet gekiemd)

(size of the

(normal

(abnormal

fraction in%)

seedlings)

seedlings)

(rest (rotten or
not germinated)

partij 1(lot 1)
sg I

14.5

56

25

19

sg II

31.2

72

16

12

sgIII

27.4

77

14

9

sg IV

26.9

82

12

6

partij 2 (lot 2)
sg I

13.3

79

12

sg II

30.6

86

11

sgIII

28.6

86

11

sg IV

27.5

92

6

I-IV= licht-zwaar (I-IV= light-heavy)

2. Zuiverheid (Purity)

2.1 ISTA

2.1.1 Working group on calculation.Als direct gevolg van geconstateerde problemenmet deverwerking van analyseresultaten bij eendoor het RPvZ georganiseerde ISTA-wijde referee test metLolium perenne,wordt thans leiding gegeven
aan een recent opgerichte ISTAwerkgroep die bindende voorschriftenmoet voorbereidenvoor:
1.de berekening van zuiverheidsresultaten,
2. dehandelwijze bij eventueel noodzakelijk heronderzoek en
3. rapportage vande resultaten.
De resultaten zullenvoor goedkeuring aanhet a.s. ISTA congres in 1989 worden
aangeboden. Indit kader zal tevensworden deelgenomen aan een ISTA seminar
over statistiek inBudapest (september 1987).
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2.1.2 Referee Testing programma. Inhet verslagjaar heeft de zgn. follow-up van
de Lolium referee test nog de nodige aandacht opgeëist.Deze is inmiddels afgesloten, en er is een start gemaakt met de voorbereidingen van een nieuwe
referee,dit keer vanPoapratensis L. (veldbeemdgras). Op voorstel van de
voorzitter vanhet zuiverheidscomité is de test in twee delen gesplitst:
deel 1(3monsters)betreft alleen het blazen van eengegeven hoeveelheid zaad
ophet uniform blowing point.De fracties moeten naweging worden geretourneerd. Daarnaast moet eenuitgebreide enquête worden ingevuld. Deel 2 (ook3
monsters)betreft een echtheidsbepaling van 400 zaden.Demonsters zullen in
het najaar van 1987 gereed komen voor verzending.

3. Taxonomie (Taxonomy)

3.1 Identificatiem.b.v. dunnelaag chromotagrofie (DLC)
(Seed identificationwith thin layer chromatography [TLC])

3.1.1.Onderscheid op grond vanmorfologischekenmerken isvoor zaadidentificatie demeest snelle manier,maar insommige gevallen echt niet toereikend. Herkenning aan de chemische samenstelling (chemotaxonomie) zou dan een mogelijke
oplossing kunnen zijn.
Onderzocht werd of dunnelaag chromatografie als chemische analysetechniek
bruikbaar is voor zaadidentificatie.Daarbijwordt gedacht aan het bepalen van
de soort-en rasechtheid en soort-en raszuiverheid. Voorwat betreft de zuiverheid isdan niet alleenhet constateren van eenvermenging belangrijk,maar
ook zou er eenuitspraak moeten komen over de verhouding waarin de verschillendesoortenof rassen (cultivars)met elkaar vermengd zijn.Dunnelaag chromatografie is vrij eenvoudig en reeds met zeer bescheiden investeringen uit te
voeren.

Vooropgesteld werd dat de teonderzoeken techniek aaneen aantal punten moest
voldoen:
- de resultaten moeten reproduceerbaar zijn;
- demogelijkheid ommet één enkel zaadje alsuitgangsmateriaal een betrouwbaar
resultaat tekrijgen;
- het moet routinematig toegepastworden.
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Voor het onderzoek werden zaadmonsters gebruikt van Festuca ovina L. -Gewoon
schapegras (subsp. ovina), de ondersoort Hardzwenkgras (subsp. cinerea (Vili)
Duyfjes), de ondersoort Fijnbladig schapegras (subsp. tenuifolia (Sibth.)
Celak)en_F_.rubra L. (Roodzwenkgras).

Demethode bestaat uit drie fasen:
1.extractie van het zaad (0,1 g zaad per extract)
2. dit extract op silicagel platen met een loopvloeistof ontwikkelen
3. het zichtbaar maken van de vlekken.

Figuur 1laat zo'n plaat zien,waarmee dande gebruikte zaadsoorten qua vlekkencompositie met elkaar vergeleken kunnenworden.

Figuur 1

Dunnelaag chromatografie van zaadextrakten. Vlekkenwerden zichtbaar
gemaakt met twee golflengten vanUV-licht enmet jooddamp (12)
(TLC of seed extracts. Spots visualised with twoUV-light frequencies and iodide (12)vapour)
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Allereerst moet er een bruikbaar chromatografisch 'systeem'gevondenworden.
Dat is een combinatie van extractievloeistof + loopvloeistof +drager (hier
silicagel)+ demethode omvlekken zichtbaar temaken.
Het aantal combinaties is eindeloos,omdat ervele loopvloeistoffenvoor chromatografie te bedenken zijn endaarnaast het aantal mogelijkheden om vlekken
zichtbaar temaken grootis.
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Als niet bekend iswelke stoffen inhet zaad voor identificatie geschikt zijn,
is gericht zoeken naar een systeem moeilijk. Omdat de groep vanflavonoiden
(phenolen)een grote variatie kent,werd hiervoor een flink aantal 'systemen'
getoetst.De meeste gaven geen verschil invlekpatroon, of althans niet betrouwbaar, tussenF_.ovina en F_.rubra.

Uiteindelijk werd een redelijk resultaat bereikt met een twee-staps extractie
en na chromatograferen te bespuitenmet een ammoniakoplossing. Onder UV-366
werd dan alleen bijHardzwenkgras een fel blauwe vlek zichtbaar die kwantitatief van de rest onderscheiden konworden.Er isniet gekeken of de stof tot de
phenolen behoort,omdat dat indit stadium minder interessant was.

Dit chromatografisch 'systeem'werd met behulp vanRIVRO monsters op een breder
rassen-spectrum getoetst engaf voorlopig een bevredigend resultaat voor wat
betreft betrouwbaarheid en reproduceerbaarheid (zie tabel3 ) .

Tabel 3

Verdeling vanhet aantal met dunnelaagchromatografie onderzochte
cultivars vanFestuca ovina L. en F_.rubraL.,op grond vande
intensiteit van eenkenmerkende vlek
(Classification of the number of cultivars investigated with thin
layer chromatography of Festuca ovina L. andF_. rubraL.,based on
the intensity of aparticular discriminating TLC spot)

Intensiteit

Festuca ovina

Festuca rubra

(intensity)
Gewoon

Fel

Fijnbladig

Hardzwenkgras- Roodzwenkgras

schapegras- schapegras-

subspecies

subspecies

subspecies

cinerea

ovina

tenuifolia

10

(strong)
Zeer zwak

12

(very weak)
Niet aanwezig
(absent)
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Naast de 10 rassen van Hardzwenkgras verscheen ook bijGewoon schapegras de
felle vlek op het chromatogram. Helaas was er maar éénmonster van Gewoon
Schapegras beschikbaar enkunnen we daarom voorlopig alleen afgaan opde gelijke uitkomsten van deherhalingen van het getoetste ras.Op basis van deverkregen gegevens is binnen_F.ovina,Fijnbladig schapegras te onderscheiden van
Hardzwenkgras enGewoon schapegras (de laatsten met felle vlekken, fijnbladig
met zwakke of geen vlekken).
Tevenswerd duidelijk dat de leeftijd vanhet zaad bijdeze bepaling geen rol
speelt. Zowel jonge als ca. 10jaar oude monsters gaven dezelfde resultaten.
Een voorlopige conclusie als zou DLC te gebruiken zijn voor het typerenvan
typen (groepen van cultivars) lijkt gerechtvaardigd. Inhoeverre de techniek
bruikbaar zal zijn voor het beschrijven van rassen dient nader onderzocht te
worden.

Inhoeverre dunnelaag chromatografie gebruikt kanworden voor de exacte bepaling van soort-en raszuiverheid is nog niet tezeggen.Het verschil invlekkenpatroon is inons geval namelijk gebaseerd op de intensiteit vanéénvlek.
Bij vermengingen van soorten neemt die intensiteit toe of af,maar de mate
waarindat gebeurt,ismet het blote oog nauwelijkswaar tenemen.Voor zo'n
kwantitatieve bepaling is geavanceerde apparatuur nodig.Daarmee zou mogelijk
de exacte mate vanvermenging aangegeven kunnenworden.

Ishet verschil invlekkenpatroon kwalitatief (=wel of geen vlek)dan zoumet
een visuelewaarneming eengrens aangegeven kunnenworden. Indat geval komt
absentie vande bewuste vlek bv. overeen met een onzuiverheid die lager is dan
10procent.

Momenteel wordt de mogelijkheid onderzocht of met electronische patroonherkenning enkwantitatieve analysemeer informatie vanhet chromatogram af te lezen
is.

De mogelijkheid omper zaadje een betrouwbare uitslag tekrijgen,zoals dat bv.
bij tarwe kan is bij grassen nog de vraag.Twee factoren spelen hierbij een
rol,namelijk:
- gevoeligheid van de techniek (de zaden hebben ergweinig massa)
- mogelijke individuele verschillen binnen een ras (het zijnvaakkruisbestuivers).

Voor wat betreft de gevoeligheid van dunnelaagchromatografie,geven oriënterende experimenten met het gebruikte 'systeem' reden tot optimisme.Zeker wanneer
bedacht wordt dat de gevoeligheid nog verhoogd kanworden door nauwkeurig te
extraheren engebruik temaken vanHPTLC-platen (HP= high performance) in
plaats van de conventionele TLC-platen.De invloed van individuele variatie kan
van systeem tot systeem verschillen.
Immers bij elk systeem gaat het oméén ofmeerdere specifieke stoffen. Of die
per individu verschillen moet proefondervindelijk uitgezocht worden. Voor het
niet behandelde systeem isdaar nog niet naar gekeken.

Met enige instrumentele hulpkan dunnelaagchromatografie routinematig worden
uitgevoerd. Een opbrengapparaat zorgt ervoor dat het extrakt inde juiste hoeveelheid en op dejuiste plaats op de plaat wordt aangebracht.Door tevens
gebruik temaken van speciale dunnelaag-platen enontwikkelkamer kunnen de
productie engevoeligheid verhoogd worden.Op ééndag zou een geschat aantal
van 140monsters gescreend kunnenworden.

Samengevat lijkt het zeerwel mogelijk ommet behulp van dunnelaag-chromatografie vanmoeilijk te onderscheiden zaden eengroepsindeling temaken in soorten,
ondersoorten, botanische variëteiten eneventueel typen.Elke groep van verbindingenkan een andere classificatie opleveren,waarna combinatie van dergelijke
kenmerken misschien bij beschrijvingen en echtheidsonderzoek gebruikt kunnen
worden.Voor de toepasbaarheid vanTLC voor soort-t/m raszuiverheidsbepalingen
zal de bruikbaarheid nog verder moetenwordengetoetst.
Het isvangroot belang deze techniek verder te onderzoeken,omdat het technisch gezien eengevoelige,betrouwbare en reproduceerbare techniek is,terwijl
in de praktijk demethode betrekkelijk eenvoudig en routinematig toepasbaar te
makenis.

3.2 Microfiches van zaden
(Microfiches of seeds)

3.2.1 Voor doel enwerkwijze zijhier verwezen naar het Jaarverslag 1985/1986.
Het aantal'voor fotografie geprepareerde zaden iswederom flink toegenomen. In
de loop van 1987 zal eenvolgend 'prototype'van een ficheworden gemaakt.Het
lijkt erop dat aanvankelijke fotografie op dia envervolgens overnemen op het
fiche de aangewezen weg zal zijn.De fotografie vande zaden als zodanig geeft
praktisch geen problemen,het zijnvooral dekeuze vanmaataanduiding ennummeringwelke tegelijkertijd op het fiche moetenworden aangebracht welke nog wat
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moeilijkheden geven.

3.3 Snelle identificatietechnieken
(Rapid identification techniques)

3.3.1 Het voorzitterschap is aanvaard vande (nieuwe)ISTAworking group on
rapid identification techniques (RITworking group). Allereerst zal d.m.v. een
enquête nagegaan worden inhoeverre dit onderwerp actueel is op de verschillende collega-stations,en inhoeverre er al ontwikkelingen gaande zijn.Met name
moet menhier denken aan snelle en relatief eenvoudige chemische technieken. De
vraag naar dit soort technieken zal indekomende jaren naar verwachting steeds
meer toenemen.

3.4 Zadencollectie
(Seed collection)

3.4.1 Van enige families (Umbelliferae,Compositae,Papilionaceae) is een
inventarisatie gemaakt van de nog gewenste soorten.Middels rondschrijven aan
botanische tuinen,collega-instellingen, e.d. wordt getracht de zgn.kerncollectie te completeren. Met namewordt hierbij aandacht gegeven aan inzaadwetten en andere bepalingen genoemde zaadsoorten.

3.5 Soorten database
(Database of plant species)

3.5.1 Veel aandacht is voortdurend nodig omnieuwe soorten aan de database toe
tevoegen,enaanvullingen temaken. Inmiddels zijn ruim 3500 soorten ingevoerd
enmoetenwijzigingen innomenclatuur en stabilisering vannamen regelmatig
worden bijgehouden. Behalve als eenvan de grotere centrale gegevensbestanden
vanhet geautomatiseerde monsterregistratiesysteem (C-monsters)wordt dedatabase ook steeds belangrijker bij het produceren van soortenoverzichten,het
gebruik bij de aanmaak van zuiverheidshandboeken door koppeling aan een bestand
met zuiver zaad definities enbij de voorbereidingen ende uiteindelijke
documentatie vanhet microficheproject (zie3.2).

3.6 Chromosomenonderzoek aan Begonia
(Chromosomes of Begonia)
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3.6.1 Inlietvorige projectenverslag is reeds melding gemaakt van onze eerste
ervaringen met het tellen van chromosomen inworteltopjes van de inde kas
groeiende planten. Het telbaar maken bleek daarbij niet goed te lukken,enwerd
gedacht aanhet tellen van alleen de zgn.kleine chromosomen. Dit jaar is ons
echter gebleken dat het tellenvan de jonge hartblaadjes van de groeiende
plant, gecombineerd met een colchicinebehandeling, dermate goed telbare preparaten oplevert,dat dit nu als demeest geëigende methode moet worden opgevat:
op dezewijze krijgt menniet alleen veel meer metafasen,maar zijn tevens per
preparaat meerdere metafasen telbaar.
De procedure is inhet kort alsvolgt:
Opkweek van planten indekas bij 20C constant.Geoogst wordt 2uur na het
aangaanvan dekasverlichting ('s winters)of 4uur na zonsopkomst,het liefst
bij zon ('s zomers). Op de dag van oogstenwordt er niet gegoten.Na het oogstenworden de blaadjes 2uur bijkamertemperatuur in0,02% colchicine gelegd,
overgebracht inCarnoy,waar ze tenminste 24 uur bij 5C blijven.Dan 2uur
spoelen in aquadest,aanhangend water met behulp van filtreerpapierverwijderen,macereren in IN zoutzuur (58C)gedurende 3minuten,weer spoelen in aqua
dest,waarna de blaadjes voor tenminste 12uur bij 5Cwordengezet (maximaal
3-4 dagen houdbaar).
Het preparaat wordt gemaakt door het afgedroogde blaadje ophet objectglas te
voorzien van 1à2druppels 45%ijsazijn,enna afdekken met het dekglaasje van
1 à2druppels gentiaanviolet,waarna gekneusd kanworden.
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KIEMKRACHT,BEWARING EN VOCHT

De afdeling houdt zich bezigmet:
a)laboratorium analyse werkzaamheden tenbehoeve vanhet nationale eninternationale zaaizaadverkeer en de contractteelt en

b) zaadtechnologisch onderzoek.
Het zaadtechnologisch onderzoek houdt zich bezig met de ontwikkeling enverbetering van laboratorium analyse methoden. Daarnaast richt het zaadtechnologisch
onderzoek zich specifiek op de problemen van fysiologische aard, die zich
voordoen bij de zaadproduktie enverwerking engewasproduktie. In dit verband
richt het zich op de volgende onderwerpen:

Vigour

ontwikkeling enverbetering van
laboratorium analyse methoden voorhet
bepalen van zaadvigour.

Bewaring en verpakking

onderzoek naar bewaarcondities/verpakkingsmaterialen voor zaden voorkorte,
middenlange en lange termijn bewaring.

Verbetering van de opkomst

onderzoek naar verbetering vanuniformiteit ensnelheid van opkomst bijuitzaai.

Diversen

zaadtechnologische problemen van fysiologische aard ophet gebied van zaadproduktie enverwerking en gewasproduktie,veelalkortlopend onderzoek.

Het onderzoek vindt innauwe samenwerking plaats met de ISTA, onderzoekinstituten (ook deLUW)enhet bedrijfsleven.Het bewaar/verpakkingsonderzoek tevens
inhet kader vandeGenenbank (C.G.N.)teWageningen.
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GERMINATION, STORAGE AND MOISTURE
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1.Kiemkracht,bewaring en vocht (Germination, storage and moisture)

1.1 Ontwikkeling en verbetering van laboratorium analysemethoden
(Development and improvement of laboratory analysis methods)

1.1.1 Kiemkrachtsmethoden (Germination methods):
- Hordeum jubatum.Voor enige monsters Hordeum jubatum bleek de officiële
ISTA-kiemmethode (3dagen 10 C- SI 20°C)dekiemrust niet volledig te
breken.Volledige kieming werd bereikt volgens de methode 3dagen 10CTP1 20-30 Cwaarbij voorafgaand weken van de zaden in 500 ppm GA gedurende
24 uur een belangrijke verbetering te zien gaf van de kiemsnelheid (1week
winst).
- Nicotiana hesperis.Aanprikken van de zaden gevolgd door weken in 1000 ppm
GA„ gedurende 24uur endaarna 14dagen 5 Cgaf bij TP1 20-30 Cvolledige
kieming binnen 14dagen.
- Tetragonia tetragonioides (Nieuw-Zeelandse spinazie). Onderzocht is of de
langdurige en complexe klemmethode van Nieuw-Zeelandse spinazie vereenvoudigd
konworden.Het bleek mogelijk de testduur van 6weken terug te brengen tot3
wekenwaarbij ook de resultaten gunstiger bleken.De nieuwe methode is als
volgt: 2weken kiemen invouwfilter bij 20-30 C-donker,waarna de nietgekiemde zadenworden aangesneden enafgekiemd worden invouwfilter bij
20-30 C-donker.Een extra vochtgift,danwel vooraf weken van de zaden
bleek kiemkrachtsverlagend tewerken. Zie voor resultaten tabel 1en2.

Tabel 1 Gemiddelde kiemkracht enkiemkrachtsperiode van 46monstersN.Z.
spinazie,gekiemd volgens de oude en nieuwe methode
(Average germination of 46 samples of N.Z.spinach, germinated
according the old ennew method)

Gemiddelde kiemkracht (kiemperiode inweken)
(Average germination) (period of germination inweeks)

Oude methode

voor aansnijden

na aansnijden

(before cutting)

(after cutting)

37,8% (na 5weken)

44,9% (na 6weken)

37,4% (na 2weken)

51,8% (na 3weken)

(old method)
Nieuwe methode
(new method)
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Tabel 2

De kiemkrachtsgegevens van N.Z.spinazie invouwfilter 20-30 C:met
en zonder voorweken van de zaden inwater enmet verschillende
vochtgehalten van het substraat -één monster
(Germination data of N.Z.spinach inpleated paper 20-30 C:with
and without presoaking of the seeds inwater and different moisture
contents of the substrate - one sample)

Methods

Kieming na (germination after):

(methods)

.1)
14'

10

21 dagen - kiemkracht
(days)-(normal
seedlings)

Vouwfilter: 40 ccwater

90

92

92

94

94

84

(pleated paper:40 cc water)
Vouwfilter: 60 ccwater

62 68

74

74

85

66 73

76

77

83

(pleated paper:60 cc water)
Voorweken gedurende 24uur
inwater 20 C,daarna vouwfilter + 40 ccwater
(presoaking during 24hours
inwater of 20 C, thereafter
pleated paper: 40 ccwater)

1) niet gekiemde zaden na 14dagen aangesneden
(seeds not germinated after 14days cut)

Alstroemeria aurantiaca.Het ging er indit onderzoek om,de snelheid en
uniformiteit vankieming teverbeteren en tevens tekomen tot hogere
kiemkracht. Ineen eerder onderzoek met Alstroemeria haemantha was gebleken
dat aansnijden van de zaden aan de zijkant ennarijpen bij 35 Cde kiemingsresultaten bij 10Caanmerkelijk verbeterde (zie Projectverslag 1985). Deze
methode was niet effectief bij Alstroemeria aurantiaca.Voor deze soort
werden als volgt de beste resultaten verkregen: 4weken voorbehandeling van
de zaden bij 25C invochtig substraat,daarna aansnijden dicht bij het
embryo,waarna overbrengen naar eenkiemtemperatuur van 10C-donker.
Inschakeling van H„S0, ter vervanging van aansnijden gaf geen goede
resultaten.
Voor resultaten, zie tabel 1.
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Tabel 1

Dekieming vanAlstroemeria aurantiaca bij 10C (tussen papier=BP)
na een aantal verschillende voorbehandelingen
(Germination data of Alstroemeria aurantiaca at 10°C after different
methods of pretreatment)

Methoden
(methods)

Kieming na (germination after):
2

4

6

8weken-kiemkracht
(weeks)-(normal
seedlings)

4 weken B P 2 5 O C T » B P 1 0 ° C

63

10 54 68

(4weeks BP25°C->BP10°C)
4 wekenBP25°C-»aansnijden-»BP10°C

30 76 85 85

83

0

37 54 61

58

0

44 56 58

56

(4weeks BP25°C-»cuttingnearembryo-»BP10°C)
4weken BP25°C-»drogen '-»1/2minHS0,-»BP10°C
(4weeks BP25°C->drying '-»1/2min H S04^BP10°C)
4 weken BP25°C-»drogen-»lminHSü,-»BP10°C
(4weeks BP25°C->drying-»lminI^SO^BPIO0!:)
4 weken BP25°C->drogen+2minH2SO4-»BP10°C

0

33 44 51

49

(4weeks BP25°C-Mrying-*2minHS0,-»BP10°C)
BP10°C

1J

drogen bij 20°C/50-60%RV (drying at 20°C/50-60%RV)

- Substraat englazigheid vankiemplanten (Substrate and glassyness of
seedlings). Onderzoek met een groot aantal fijne zaden (bv.Begonia,Petunia,
Matricaria)heeft uitgewezen dat Schut-filtreerpapier (ronde bedden nr.T 300)
te zacht iswaardoor de primaire wortels niet over het papier groeien,maar
erin.Dit bemoeilijkt de beoordeling vanhet wortelstelsel.Voor dit probleem
lijkt Whatman nr.3 eengoede oplossing. Glazigheid van kiemplanten,vooral
voorkomend bij fijne zaden,kanvoorkomen worden door de zaden tekiemen met
een afgemeten,zo gering mogelijke hoeveelheid vocht (indozen, Petrischalen).

1.1.2 Beoordeling van kiemplanten (Evaluation of seedlings).
- Chlorofylgebrek zaadlobben (Chlorofyll deficiency in cotyledons). Bij
Brassica's enRaphanus sativus is geblekendat chlorofylgebrek (gele
vlekken)van de zaadlobben veelal wordt opgeheven door per etmaal gedurende
dekiemproef meer uren licht tegeven dannormaal gebeurt.D.w.z. in plaats
van8 uur,16 of zelfs 24 uur. Indien nog onzekerheid bestaat over (ab)nor-
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maliteit indit kader,verschaffen de eerste ware blaadjes inhun chlorofylpatroon zekerheid. Het onderzoek isuitgegaan van lichtintensiteit zoals die
in dekiemkrachtsanalyse ophet RPvZwordt toegepast.

- Fysiologische necrose insla (zaadlobben) (Physiological necrosis in
lettuce). Fysiologische necrose in sla iseen vorm van kwaliteitsachteruitgang vanhet zaad, zich uitend in bruine vlekken op de zaadlobben. Bijhet
beoordelen van fysiologische necrose wordt de zgn.50%regel toegepast
(ISTA). Vergelijking vanhet beoordelen van dekiemplanten naarnormaal/
abnormaal op deze basis met kas-opkomst proevenheeft geleerd dat:
.kiemplantenzonder fys.necrose gezonde planten leverenvan normale
grootte
.kiemplantenmet minder dan 50%fys.necrose planten leveren die+ 3/4 x
de normale grootte zijn
.kiemplantenmet meer dan 50%fys.necrose leveren planten die 1/2 xof
minder dan de normale grootte zijn,met een aanmerkelijk minder goed ontwikkeld wortelstelsel.

Inhet kader vande ISTAmag de 50%-regeldanwel geaccepteerd worden,als
bevestigd door bovenstaande resultaten, echter, ten aanzien vanprecisiezaaikwaliteit voldoet de regel zeer beslist niet.

- 'Round up'.In samenwerking met het Schotse zaaizaadanalyse stationwerden
vergelijkende proeven uitgevoerd (kiemkracht in zand engrond, tetrazolium
onderzoek)met eenaantalmonsters gerst.Dezewaren tijdens de afrijpingsfase vanhet zaadgewas bespotenmet het herbicide 'Round up'.Bij de kiemproeven inzand engrond was heel duidelijk het fytotoxische effect van
'Round up'zichtbaar, ni. lagekiemkracht enveel abnormale kiemplanten,
terwijl het tetrazolium onderzoek alleen bij demonsters met extreem lage
kiemkracht slechts enige vitaliteitsdaling aangaf,welke daling echter in
geen verhouding stond met de ernstige kiemkrachtsdaling van dezemonsters.

1.1.3 Beoordeling kiemrust metGreen SafeLight (Evaluation of dormancy with
Green Safe Light). Uit proeven isgebleken datGreen SafeLight (GSL),
(bepaling of zaden aldan niet inkiemrust zijn),kiemrustbrekend kanwerken.
Zie voor andijvie, tabel 1(resultaten vankieming na4dagen 20 C- donker).
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Tabel1

Omstandigheden

Kieming:

Ras A

(conditions)

(germination) (var.A) (var. B)

Donker 20°C

RasB

10

3

(darkness 20°C)
Donker 20 C, echter ingestrooid onder GSL (+_10sec)

IA

35

43

89

(darkness 20 C,however sownunder GSL (+;10sec))
24 uur donker 20°C-»30sec.GSL -»donker 20°C
(24hours darkness 20°C-»30sec.GSL -»darkness 20°C)

1.1.4 Tetrazoliummethoden (Tetrazoliummethods). Methoden verder ontwikkeld
voor devolgende zaadsoorten: Caryota,Calliandra, Callestoman, Sapida,
Pistacia,Pinanga enRavenala.

1.1.5 Mogelijkheden vankernspinresonantie (NMR)bij vochtgehaltebepalingen in
zaden (Studies onnuclear magnetic resonance (NMR)as amethod for moisture
determinations in seeds). Gedurende een stage van drie maanden heeft een
studente van devakgroep Moleculaire Fysica van deLUWageningen (L.C.van
Ginkel)onderzoek gedaan naar demogelijkheden vanhet gebruik van kernspinresonantie bij vochtgehaltebepalingen inzaden. Inprincipe lijkt de lage
resolutie puls-NMRmogelijkheden tebieden omsnel,eenvoudig enniet destructief vochtgehaltes tekunnen bepalen.
NMR, 'nuclear magnetic resonance'ofkernspinresonantie, berust ophet feit dat
bepaalde atomen eenmagnetisch moment bezitten. In een aangelegd magneetveld
gedragen deze atomen zichmin of meer alskleinemagneetjes.Voot waterstofatomen zijn er indit veld twee energieniveau's mogelijk. Het evenwicht tussen
depopulaties van deze niveau's en de snelheid waarmee zich een verstoord
evenwicht herstelt kunnen iets zeggen over de omgeving van dewaterstofatomen.
Bij lage resolutie puls-NMR worden allewaterstofatomenmin of meer als één
signaal gemeten. Erkan tot op zekere hoogte onderscheid gemaakt worden tussen
verschillende fasenwaarin dewaterstofatomen zich bevinden,zoals de vaste
fase (eiwit,zetmeel,e.d.) ende meer vloeibare fasen,water en olie.Meer
uitgebreide pulstechnieken, zoals de Carr-Purcell-Meiboom-Gill (CPMG)puls-NMR
maken een beter onderscheid tussen deverschillende vloeistofcomponenten
mogelijk. Er kanmogelijk ook onderscheid gemaakt worden tussen 'gebonden'en
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'vrij' wa:.er.Dit zouvangroot belang zijn voor het bewaren van zaden bij zeer
lage vochtgehaltes,wat economisch voordeliger is (drogen isvaak goedkoper dan
lage temperatuurconditionering).Het verwijderen van 'gebonden'water,dat vermoedelijk fysiologisch belangrijk isvoor eiwitconformaties enmembraanstructuren, zou inplaats van een langere bewaarbaarheid,een relatief snelle
achteruitgang indekwaliteit van zaad kunnenveroorzaken.
Tijdens de stage is o.a. gewerkt met de CPMG puls-NMR techniek, aan zaad van
tomaat, selderij, spinazie,Engels raaigras, tarwe,mais en erwt met verschillende vochtgehaltes.De resultaten vandeze stage waren bemoedigend. Echter,de
ontwikkeling van eeneenvoudige toepassing vanNMR als vochtbepalingsmethode
bij de bepalingen van zaden vraagt nog omde oplossing van een aantal
(technische)problemen en een bredere opzet vanhet onderzoek.
De resultaten van de stage zijngepubliceerd ineenrapportMogelijkhedenvan
kernspinresonantie (NMR)bij vochtgehaltebepaling in zaden door L.C. van
Ginkel. Uit het VKA-fonds zullen gelden aangevraagd worden voor voortzetting
vanhet onderzoek.

2. Vigour

2.1 Ontwikkeling enverbetering van laboratorium analysemethoden ter bepaling
van zaadvigour
(Development and improvement of laboratory analysis methods for the
determination of seed vigour)

2.1.1 Inhetkader vanhet vigour project wordt gewerkt aandrie typenvigourtesten.Vooreerst dient mais hierbij als "modelzaad" omdaarna de fijnere
tuinbouwzadeninhet onderzoek te betrekken.Het vigour project wordt gedurende
twee jaar gefinancierd uit eenVKA-fonds ter ontwikkeling enverbetering van
kwaliteitsbepalende methoden tenbehoeve van dekeuringsdiensten.

- Gecontroleerde verouderingstest (Controlled deterioration test). Het snel en
gecontroleerd verouderen door zaad met eenverhoogd vochtgehalte enige tijd
bijhogere temperatuur te leggen,kan een aantal functies hebben. Ten eerste
ishet mogelijk veroudering als vigourtest tegebruiken: zaad met een lage
vigour zal inde standaard kiemproef,volgend opde veroudering, lager scoren
dan zaad met eenhogere vigour.Ten tweede kanhet dienen als eenvoorbehandeling voor andere vigourtesten (m.n.de conductivity test): kwaliteitsverschillen tussen partijenkunnen door veroudering duidelijker worden. Daarnaast
isvoor deontwikkeling vande conductivity ende cold test zaad vanuiteen29

lopende kwaliteit nodig,hetgeen via gecontroleerde veroudering kan worden
verkregen.
Het grootste probleem bij de reeds bestaande verouderingsmethoden ishet verkrijgenvan een exact vochtgehalte vanhet zaad. Inde nieuwe opzet wordt
het vochtgehalte vanhet zaad in evenwicht gebracht met een bepaalde relatieve luchtvochtigheid (R.V.). Dit gebeurt inzogeheten R.V.-vaten waarin
lucht van een zekere R.V., bepaald door eenverzadigde zoutoplossing,
circuleert.Uit de eerste experimenten isgebleken dat een combinatie van
20C/75%R.V. het meest geschikt is voor het verhogen van het vochtgehalte.
Aldus behandeld zaad (van twee rassen)is vervolgens verouderd bij 40,50,55
en 60C.De resultaten hiervanwijzen op een zelfde verouderingsbeeld van
beide rassen,bij alle temperaturen. Demethode lijkt dus goed tewerken.
Vervolgonderzoek zal beperkt zijn tot twee temperaturen (40 en 55C)aanmeer
partijen en rassen. In samenwerking met een tuinbouwfirmaworden thans overeenkomstige proevenmet fijne tuinbouwzaden uitgevoerd.

- Koude test (Cold test). Inhet vorige jaarverslag is almelding gemaakt van
de aanvang van de ontwikkeling van eenkoude test voor niet ontsmette partijen
maiszaad. Ditwerk is voortgezet op vrijwel dezelfde wijze.Alleenhet temperatuurstraject is veranderd: van 10C-30 C naar 8C-18°C. De resultaten zijn
vergelijkbaar met die vanvorig jaar.

- Geleidbaarheidstest (Conductivity test). Inhet vigourproject gaat de meeste
aandacht uit naar deze test.Er is inhet verleden al enig onderzoek aan
verricht,maar er bestaat nog steeds veel onduidelijkheid, m.n. over een aantal
elementaire zaken.Het onderzoek begint dan ook bij de basis:naast een aantal
methodische aspectenwordt allereerst het aandeel van embryo enendosperm (twee
sterk verschillende weefsels) indeuitlek van elektrolyten onderzocht.
Een probleem is de snelle kieming (na2 à3dagen)van de zaden (inhetweekwater), bij20C. In een experiment isde conductivity van een partijmet (door
gecontroleerde veroudering)geïnduceerde vigourverschillen bij 20 ènbij 10C
gevolgd,met dePortland conductivity meter (aan 50 onbeschadigde zaden ineen
bekerglas met 250ml aqua dest, in triplo;weekwater elke 24uur ververst).
Uit ijklijnen isgebleken dat het apparaat goed voor de temperatuur corrigeert,
duskunnen de twee temperaturen goed met elkaar vergelekenworden.Het verschil
invigourwas bij 20 Cna 48uur alduidelijk; bij 10Cduurt dit iets langer,
omdat de uitlek hier iets trager verloopt.Dekieming wordt bij de lagere
temperatuur vertraagd of vindt inhet geheel nietplaats.
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2.2 Analyse van het voorkomen van vigour bij enige zaadsoorten, afgemeten naar
veldopkomst
(Analysis of vigour for several seed species,measured by behaviour during
field emergence)

2.2.1 Witte kool (Brassica oleracea). In 1987 werden veldproeven uitgevoerd met
5 partijen witte kool van verschillende oogstjaren.Deze partijen werdengebruikt in een onderzoek van een promovendus van deVakgroep Tuinbouwplantenteelt van deLU Wageningen (T.-D.Liou, 1987:Studies on germination and vigour
of cabbage seeds). De kiemkracht van twee partijen van 1984,1984-1 en 1984-2,
bedroeg resp.81 en91%,die van een partij van 1980,80%en van twee partijen
van 1979,1979-1 en 1979-2, resp.49 en 50%.In 1985werden de niet ontsmette
partijen door H o u op 4 zaaitijdstippen uitgezaaid ophet proefveld van Tuinbouwplantenteelt. In 1987werden de partijen opnieuw uitgezaaid door het RPvZ,
nu zowel ontsmet als niet ontsmet, op 3 zaaitijdstippen ophet proefveld van
Tuinbouwplantenteelt en op 2 zaaitijdstippen op het proefveld van het RPvZ.
Bovendien werden de verschillende objecten uitgezaaid in bakken met rivierzand,
die onder een plastic tunnel inde buitenlucht werden geplaatst, en in dekas.
Ontsmetting vond plaats tegen o.a. Alternaria met 10g Rovral en 3gTMTD
(AAtiram)per kilo zaad. Bij de veldproeven werden vier herhalingen van 200
zaden van elk object gezaaid in een gewarde blokkenproef.De gemiddelde
opkomstpercentages van alle uitgezaaide objecten liepen uiteen van 23 tot45%
in 1985 en van 26 tot 53%in 1987.Hoewel in beide jaren slechts een gering
aantal zaaigelegenheden konworden gerealiseerd, kan de conclusie worden
getrokken,dat de 5partijen geen verschillen invigour wat betreft veldopkomst
vertonen (parallelle lijnen in figuur la,b en c ) .Ontsmetting gaf vooral
verbetering van de veldopkomstpercentages van de partijen uit 1979 en 1980.
De resultaten zijn in overeenstemming met dehypothese,dat vigourverschillen
wat betreft uiteindelijke veldopkomst voorkomen bij grote zadenmet veel
reservevoedsel,maar niet bijkleine zaden (zieJaarverslag 1984/1985, 2.1.1).
Bijdeze 5partijen witte kool werden echter wel duidelijke verschillen in
snelheid van opkomst gevonden,zowel inhet veld als inproeven in dekas enin
bakken met rivierzand onder een plastic tunnel.Develdopkomst van de partij
van 1980was onder alle veldomstandigheden duidelijk lager dan die van 1984-1,
terwijl de kiemkracht van beide partijen nauwelijks verschilde. Inde
"controlled deterioration test" (zie 2.1.1), uitgevoerd door Liou,gaf de
partij van 1980eveneens duidelijk slechtere resultaten dan partij 1984-1. Door
Liouwerden de partijen 1979-1 en 1984-2 eneen partij savooiekool gedurende 7
of 14dagen bij 20 Cvoorbehandeld in-1.5 MPa polyethyleenglycol-6000.
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Figuur 1 Verband tussen develdopkomstenvan 5zaadpartijen witte kool en
de gemiddelde veldopkomsten van deze partijen per zaaigelegenheid
(aangegeven met pijltjes). 1:partij 1979-1, 2: 1979-2, 3:1980,
4: 1984-1, 5: 1984-2. a:veldopkomstproeven met niet ontsmet zaad
in 1985 (Liou),b: id. in 1987 (RPvZ), c:veldopkomstproeven met
ontsmet zaad in 1987 (RPvZ).
(Regression lines calculated from genotype x environment analysis
of field emergence data of 5seed lotsofwhite cabbage. Seed lots
1 and 2harvested in 1979,3 in 1980,4and 5 in 1984.a: field
experiments in 1985with non-disinfected seeds,b: id. in1987,
c: field experiments in 1987with disinfected seeds (10g Rovral
and 3gTMTD (AAtiram)per kg seed).
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Deze voorbehandeling gaf in een veldproef een duidelijke verbetering van de
percentages veldopkorast en de snelheid van opkomst,vooral bij partij 1979-1 en
de partij savooiekool. Ook in een veldproef, die 9maanden na de voorbehandeling werd uitgevoerd door het RPvZ,was het positieve effect van de voorbehandeling nog duidelijk zichtbaar.De zadenwaren na de voorbehandeling bewaard
bij 5°C/3()%R.V.

2.2.2 Witlof (Cichorium intybus). Zoals reeds voorzien inhet Projectenverslag
van 1985 zijn in 1986met enkele Zoom- en niet-Zoompartijen veldproeven door
het PAGV uitgevoerd om eventuele vigourverschillen tussen de verschillende
partijen en schoningsobjectendaarvan aan te tonen.De opkomst-percentages van
de verschillende objecten op elk zaaitijdstip zijn uitgezet tegende gemiddelde
opkomst van alle objecten opdat zaaitijdstip. De zaaitijden varieerden van
ongunstig totmin ofmeer gunstig. De gevolgde wijze van verwerken geeft aanof
er sprake isvan vigourverschillen tussen de objecten.Als de hellingen vande
lijnen sterk verschillen (significant niet parallel lopen), reageren de
objecten meer ofminder sterk op ongunstige weersomstandigheden. Met andere
woorden,verschillen ze invigour.De veldproef toont dat de object-lijnen
meestal evenwijdig lopen,wat eropwijst dat ergeenduidelijke verschillen in
vigour zijn.Verdere uitwerking van de resultaten,d.w.z. rel.veldopkomst van
de partijen,uitgezet tegen gemiddelde veldopkomst van alle partijen encorrelaties met kiemkracht, zullen nog plaatsvinden.

De bovenvermelde gegevens hebben betrekking ophet al dan niet aanwezig zijn
vanvigourverschillen in relatie met totale (eind)veldopkomst. Inde veldproeven was er binnen de objecten somswaarneembaar verschil ingrootte van
plantmateriaal. Zo ook inkasproeven,uitgevoerd op het RPvZ,waarbij ook
sprakewas van kiemsnelheidsverschillen.
Mede gezien de schonings-annex kiemkrachtsresultaten (zie Projectverslag 1985)
ontstaat het beeld dat ermet name bij de Zoompartijen verschillen in en tussen
schoningsfracties enpartijen voorkomen t.a.v.opkomst,plantgrootte en snelheid van opkomst.Waarschijnlijk hangt ditmeer samenmet de onderstaande
zaadkarakteristieken van Zoom- en niet-Zoompartijen danmet vigourverschillen:
- Zoompartijen zijn aanmerkelijk heterogener dan niet-Zoompartijen
t.o.v.het voorkomen van 2 typen zaden:
. lichtgekleurde
. donkergekleurde.
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- donkergekleurde zaden kiemen langzamer dan lichtgekleurde zaden (ook
binnen een bepaalde schoningsfractie)ende donkergekleurde zaden zijn
zwaarder en groter dan de lichtgekleurde.
- een scheiding tussen volwaardige en onvolwaardige zaden wordt voor de
Zoompartijen overwegend gerealiseerd via rondzeef-schoning,voor de
niet-Zoompartijen veelal via SG-schoning. Soms echter zijn rondzeef en
SG voor Zoom- en niet-Zoompartijen gelijkwaardig.
. Zoompartijen concentreren onvolwaardige zaden (over het algemeen
lichtgekleurde zaden)in grote diameter rondzeven (vooral fractie
_+1.5 - 1.8 m m ) ,goede zaden inkleinere diameter rondzeven (vooral fractie +_ 1.1 - 1.5m m ) .
. niet-Zoompartijen concentreren onvolwaardige zaden inmet name SG 1,
goede zaden in SG 2- SG 4.
- de concentratie van donkergekleurde zaden van Zoompartijen neemt toe
naar de grotere diameter rondzeven (vooral in fractie + 1.5 - 1.8
mm); voor zover voorkomend neemt de concentratie vande donkergekleurde zaden inde niet-Zoompartijen toe van SG 1- SG4.

Zolang er inde partijen eenmengsel van licht-endonkergekleurde zadenvoorkomt, zal snelheid enuniformiteit van opkomst enuniformiteit van plantgrootte
moeilijk volledig te realiseren zijn.Het niet uniforme gedrag van dus ook
precisie-geschoond witlofzaad, zal ongetwijfeld ook van invloed zijn ophet
wortelgewicht vanwitlof (dit aspect zal in een proef nagetrokken worden).
Hier ligt duidelijk een taak voor deveredeling. Zolang echter de rassen een
gemengde samenstelling bezitten van licht-endonkergekleurde zaden,is
precisie-schoning (fractionering)de enige benadering tot het bereiken van
een zogroot mogelijke uniformiteit bij het opkomstgebeuren.Welke precisieschoningsprocedure enwelke fracties gekozen moeten worden voor uitzaai,zou
via een proefschoning op laboratoriumschaal bezienmoeten worden,waarbij een
kiemkrachtsbepaling van de gerealiseerde fracties een belangrijke parameter zal
zijn voor de uiteindelijke schoningsprocedure en tekiezen fracties.

3.Bewaring en verpakking
(Storage and packing)

3.1 Onderzoek naar de mogelijkheid omde bewaarduur tevoorspellen van zaden
die onder verschillende condities bewaard worden,met name bij -20C
(Studies on the possibility to predict seed longevity at several storage
conditions, particularly at -20 C)
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3.1.1 Lactuca satlva (sla),Allium cepa (ui),Brassica oleracea (kool),
Secale cereale (rogge), Poa pratensis (veldbeemd),Lolium perenne (Engels
raaigras),Festuca rubra (roodzwenk),Pisum sativum (erwt)enVicia faba
(veldboon). Vanaf 1980 loopt een groot bewaaronderzoek met zaad vansla,ui,
kool, rogge,veldbeemd enEngels raaigras,met als doel bewaarformules te
ontwikkelen voor deze zaadsoorten ten behoeve vanhet bedrijfsleven ende
genenbank C.G.N. Met behulp van deze formules kunnen voor de betrokken zaadsoorten voorspellingen worden gedaan over de bewaarbaarheid onder uiteenlopende
omstandigheden (zie bijvoorbeeld Jaarverslag 1983/1984,3.1.1).
De bewaarproeven,die in 1980 en 1983 zijn gestart met zaad van twee slarassen,
zijnwat betreft de temperaturen boven 0C zover afgerond, dat de constantes in
de bewaarformule voor sla gepubliceerd kondenworden (Kraak enVos, 1987). De
resultaten van beide rassen,Meikoningin enGrand Rapids,kwamen zeer goed
overeen.De bewaarformulewordt nu getoetst op bruikbaarheid voor andere partijen zaad van verschillende slarassen.De verouderingssnelheid van deze
partijenwordt bij 40%RV/30°C en40°C en bij 75%RV/15°C en 30°C onderzocht en
vergeleken met de verouderingssnelheid, voorspeld met behulp van de bewaarformule voor deze bewaarcondities. Behalve 5partijenkropsla (4 rassen)worden
wel en niet voorbehandelde zaden (voorbehandeling d.m.v. "priming")van een
partijkropsla, bindsla enijssla onderzocht. Voorbehandelde zadenzijnvaak
minder goed bewaarbaar dan niet behandelde zaden (zie bijvoorbeeld Jaarverslag
1982/1983,5.1 enJaarverslag 1984/1985,4.1.1). Onderzocht wordt,of voorbehandeling tot verlaging van de aanvangskwaliteit, of tot verhoging vande
verouderingssnelheid onder bepaalde bewaarcondities leidt. Inhet laatste geval
zou de bewaarformule, ontwikkeld voor een zaadsoort,niet tegebruiken zijn
voor behandeld zaad.De resultaten tot nu toe zijnniet eenduidig: beide
mogelijkhedenworden gevonden,afhankelijk van departij (envermoedelijk van
de voorbehandeling)en de bewaarcondities.
Ook voor de twee partijen uienzaad zijn demeeste bewaarproeven bij temperaturen boven0 C afgerond engeanalyseerd (zie figuur 1 ) .Bij dehogere vochtgehaltes wordt vooral voor de zilverui een afwijking vanhet negatief logaritmisch verband tussen bewaarbaarheid envochtgehalte gevonden ("Villiers
effect",zieJaarverslag 1983/1984,3.1.1). Bij lagere vochtgehaltes zijn de
resultaten voor beide rassen redelijk overeenkomstig. De constantes voor de
bewaarformule voor ui en voor slaworden gegeven in tabel 1.
De bewaarformule zelf luidt:

^^-^lo^-v^-v-y2'
waarbij v= deprobitwaarde vanhet percentage kiemkracht na een bewaarperiode
p, bij een constante bewaartemperatuur ten een vochtgehalte van de zadenm;
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K.=de probitwaarde van de kiemkracht bij het beginvan de bewaring. Voor ui
wordt de toepasbaarheid vande bewaarformule onder vier bewaaromstandigheden
(als boven bij sla)getoetst aan 12verschillende partijen (9 rassen). De
bruikbaarheid van de formule voor deverwante zaadsoort prei wordt onder
dezelfde omstandigheden onderzocht met 4 partijen (3 rassen) preizaad.
De series bewaarproeven bij temperaturen boven 0Cmet zaad van kool, rogge,
veldbeemd enEngels raaigras lopen ten dele nog door,evenals enkele series van
sla enui.
Series bewaarproeven met zaden van sla,ui,kool en rogge,die eerst bij 40C
en verschillende vochtgehaltes verouderd zijn envervolgens bij -5 ,-10 en
-20 Cbewaard worden om een eventuele verdere veroudering bij temperaturen
onder 0 C tekunnen vaststellen (zie Jaarverslag 1983/1984,3.1.1), zijngedeeltelijk geanalyseerd. Bij -5 en -10 Cvond bij sla tot nu toe geen aantoonbare achteruitgang inkwaliteit plaats bij vochtgehaltes lager dan 9.6%.
Bij vochtgehaltes van 9.6% tot 12.5%bleek de verouderingssnelheid bij -5 en
-10 Cgoed voorspeld te kunnen worden met de bewaarformule, ontwikkeld op basis
van de bewaargegevens bij temperaturen boven 0 C. Bij -20 Cis bij lagevochtgehaltes, tot 9.6%, nog geen achteruitgang inkwaliteit aangetoond. Bijvochtgehaltes van 12%en hoger blijken door bewaring bij -20 Cabnormale kiemplanten
geïnduceerd teworden,waarschijnlijk tengevolge van vriesschade.Eendergelijk verschijnsel wordt ook gevonden bij bewaring van zaad van ui enkool bij
-20 Cenhogere vochtgehaltes. Bij sla bleek demate van schade geleidelijk toe
te nemen gedurende 18maanden bewaring bij -20 Cen 12.5%vochtgehalte vanhet
zaad.
Bij veldbeemd, eerst bij 75%RV/20 Cen 40 Cmeer enminder sterk verouderd tot
kiemkrachten tussen 50%en80%,heeft tot nu toe geen verdere aantoonbare
achteruitgang inkiemkracht plaatsgevonden bij -5 en -20 Cenvochtgehaltes in
evenwicht met 25%en 75%RV. Ook bij Engels raaigras is invergelijkbare proeven nog geen achteruitgang inkwaliteit vastgesteld bij -5 en -20 C.
Het bewaaronderzoek opkleinere schaal met erwten enveldbonen levert geleidelijk gegevens op over hun verouderingssnelheid onder diverse bewaarcondities.
Met deze gegevens kunnen,hoewel minder betrouwbaar dan voor bovengenoemde
zaadsoorten,bewaarformules voor erwt en veldboon worden samengesteld.
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Figuur 1 De invloedvan temperatuur envochtgehalte opdelevensduurvan
partijenuienzaad.De lijnengevenhetlogaritmische verband tussen
vochtgehalte enlevensduur,uitgedrukt als0,bij5,30en60°C(a)
en 15,40en 75°C (0).0komtovereenmeteenbewaarperiode (indagen)
waarindekiemkrachtdaaltmetéénstandaardafwijking (bv.van97,7
tot 84,U ofvan84,1 tot 50%).
(Theinfluence oftemperatureandmoisture onthelongevity ofonion
seed lots.Thelinesshowthelogarithmic relationship betweenseed
moistureand longevity,expressed as0,atconstant temperaturesof
5,30and 60°C (D)and 15,40and 75°C (0).Ois thestandard
deviationofthefrequencydistributionofseeddeathsandrepresents
thestorage period duringwhich seedviability decreases frome.g.97.7
to84.1%orfrom84.1 to 50%.

Tabel1 Constantenvoordebewaarformulesvoorzaadvanslaenui.

(Viability

constants for lettuce and onion seeds)

Zaadsoort

(Seed species)

Sla

(lettuce)

Ui (onion)

8.218

4.797

0.0489

0.000365

11.730

7.438

0.0634

0.000434
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3.2 Onderzoek naar de verouderingssnelheid van zaden bij-20C en naar deinvloed van bewaring bij -20 C op de verouderingssnelheid bij temperaturen
boven 0C
(Studies on the loss of viability of seed at-20 C and studies on the
effect of astorage period at-20C on the subsequent rate of deterioration at temperatures above zero)

3.2.1 Primula acaulis,Primula obconica,Impatiens spp. (balsemien), Brassica
oleracea (spruitkool)enLactuca sativa (sla). Probit-analyse vandeverouderingsgegevens, die van bovengenoemde zaadsoorten verkregen werden bij
temperaturen boven 0C,vóór en na bewaring gedurende 1,2 of 3jaar bij-20 C,
leverde devolgende resultaten op.Bij beide Primula-soorten enbij Impatiens
(vochtgehaltes resp. 7,7%,8,6% en4,8%) daalde de kiemkracht geleidelijk
tijdens diepvriesbewaring.De achteruitgang inkiemkracht vond sneller plaats
dan op basis van ander bewaaronderzoek (3.1.1)verwacht zouworden. Bijde
andere zaadsoorten werd ook na3jaar bewaring bij -20 Cgeen achteruitgang in
kiemkracht vastgesteld. Bij geen van de onderzochte zaadsoorten had diepvriesbewaring invloed op deverouderingssnelheid bij temperaturen boven 0C.

3.3 Doorlatendheid van enige verpakkingsmaterialen voorwaterdamp en vluchtige
giftige stoffen
(Barrier of different (seed)packageing materials against moisture and
volatile toxic substances)

3.3.1 De doorlatendheid voor waterdamp en vluchtige toxische stoffen heeft zich
gericht op de volgende verpakkingsmaterialen:
- Trespaphan (biaxally oriented polypropylene: 25micron - aluminium
metalizing: 5nanometer -polyethylene: 50 micron).
- LDPE (lowdensity polyethylene)met dikte van 30,60,70,100,150 en200
micron.
- PP/PE (polypropyleen gecoëxtrueerd met polyethyleen)met dikte van:20,30 en
40micron.
- PP/PVDC (polypropyleen gelakt met polyvinylideenchloride) met dikte van:22
en32micron.
- LDPE/EVOH/LDPE (low density polyethyleen gecombineerd met een co-polymeer van
ethyleen envinylalcohol)met een dikte van: 50micron.

Waterdampdoorlatendheid.
Trespaphan heeft een goede barrière tegenwaterdamp, zie tabel 1.
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Tabel 1

Waterdampdoorlatendheid vanTrespaphan zakjes.Ingeslotenveldbeeradzaad met een vochtgehalte van 7,9%.
(Moisture barrier of Trespaphan pockets;enclosed: seed ofPoa
pratensis with amoisture content of 7.9%)

Bewaaromstandigheden Vochtgehalte na (moisture contents after):
(Storage conditions)
1

2

3

4

6

8

10

16mnd
(months)

zaad inzakjes
(seed in packets)

20°C/55% RV

7.9

7.9

8.0

7.9

8.1

8.0

8.2

8.1

20°C/75% RV

7.9

7.8

8.2

8.2

8.3

8.3

8.4

8.7

20°C/95%RV

7.9

7.9

8.2

8.5

8.6

8.7

9.1

9.1

8.3

8.1

8.1

8.1
9.3

15.2

30°C/45%RV

7.9

7.8

8.0

8.0

30°C/75% RV

8.0

7.9

8.4

8.6

8.6

8.6

9.1

30°C/93£RV

8.2

8.2

8.9

8.8

9.3

9.9

11.2

niet verpakt zaad
(seed not packed)

20°C/55% RV

10.9 10.8 10.9 10.9 10.9 10.9 11.0

10.8

20°C/75% RV

14.3 14.5 13.9 14.0 14.2 14.0 14.1

14.2

20°C/95% RV

22.1 23.4 23.7 24.3 22.4 22.5 22.6

22.9

30°C/75% RV
30°C/93% RV

9.7

9.6

13.3 12.8 12.7 12.9 13.9 12.7 12.8

8.8

9.2

9.5

9.8 10.1

9.7

12.7

De zakjes van de overige verpakkingsmaterialen (ook veldbeemd met eenvochtgehalte van 7.9% ingesloten)vormen een veelminder goede barrière tegenwaterdamp. Bij 30C/93%RV heeft het zaad indezakjes Trespaphan na 8maanden een
vochtgehalte van 9.9% terwijl dit vochtgehalte inhet overigeverpakkingsmateriaal reeds naéén of tweemaanden bewaring bij 20C/75%RV overschreden
was. Met uitzondering van het zaad inde 150en 200micron LDPE zakjes,dat
resp. na drie envier maanden bewaring eenhoger vochtgehalte dan 9.9%
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noteerde. Voor korte termijn bewaring/opslag voor de gematigde streken is
Trespaphan geschikt.

Doorlatendheid voor vluchtige,giftige stoffen (afkomstig uit papieren zakjes
met kleuropdruk).
Alle onderzochte verpakkingsmaterialen (Trespaphan ende overige)onderzocht,
blijken tot ongeveer 20 C/75% RV bescherming te bieden tegen vluchtige,giftige
stoffen. Bij hogere temperaturen envochtgehalten neemt de bescherming af.De
mate waarin isafhankelijk van de zaadsoort.

4. ISTA

4.1 Activiteiten Committees enWorking Groups

4.1.1 Inhet kader van de ISTAwerden in relatie tot het Germination,Vigour,
Tetrazolium, Flower Seed,Pelleted Seed, Seed Moisture en Seed Storage Committee voorbesprekingen voor opzet van onderzoek geëntameerd. Het onderzoek zal
plaatsvinden in 1988 en begin 1989 zodat de resultaten eventueel vertaald kunnenworden naar voorstellen voor het 1989 ISTA congres inEdinburgh, Schotland.
Wel ondernomen werd doorDr.H.L. Kraak als voorzitter van de General Storage
Technology Working Group een ISTA survey voor het verzamelen van bewaaronderzoek gegevens van demeest belangrijke ISTA zaadsoorten.
De activiteiten inhet kader vanhet Rules Committee vinden in een later
stadium plaats,waarbij de uiteindelijke voorstellen van alle technische
comités naarhet congres in 1989 (ter beoordeling)de revue zullen passeren.
Ongetwijfeld zal daarbij behoren het voorstel van het Germination Committee om
dedefinitie voor Fresh seeds zodanig tewijzigen dat deze alleen kiemkrachtige
zaden (inkiemrust)zal inhouden enniet zoals thans,tevens niet-kiemkrachtige
zaden.

5.Diversen
(Other items)

5.1 Ontwikkeling enverbetering van methoden ter bepaling van de kwaliteit van
zaad doormiddel van röntgenfotografie
(Development and improvement of X-ray photography for studying seed
quality)
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5.1.1 Ap_i.imgraveolens (selderij). Bijzaaizaadbehandeling terverbetering van
de opkomst vanselderij iseenmethodewaarmee degrootte vanhetembryo snel
vastgeste-d kanworden,zowel vóór als tijdens debehandeling,vangroot
belang. Rlïntgenfotografiezouhierbij eengoed hulpmiddel kunnenzijn.
Op röntgenfoto's vanonbehandelde selderijzaden ishetembryo niet teonderscheiden.Naaansnijden vandezaden kunnen deembryo's uitgespoeld worden.
Vooral alsde zaden daarna worden ondergedompeld ineencontrastmiddel isde
holte,waarinhetembryo lag,opröntgenfoto's goed zichtbaar (zieJaarverslag
1985/1986). Nadeelvandezemethode voordebepaling vandeembryo-grootteis
echter,datnaaansnijden de totale lengte vanhetzaad envandeholte niet
meer precies tebepalen is.Daarom iseentweede methode ontwikkeld.
Tijdens drogenvangeïmbibeerde selderijzaden bijhoge temperaturen blijkthet
embryo sterk tekrimpen,integenstelling tothetendosperm. Deontstane lege
ruimte tussen embryo enendosperm isopröntgenfoto's goed tezien.Tweeuur
imbibitie bij20C,gevolgd door tweeuurdrogen bij220C,geeft eenoptimaal
resultaat.
De resulaten vandezemethode komen goed overeenmetdievande eerstgenoemde
methode, zowel bijonbehandelde alsbijbehandelde selderijzaden. Echter,bij
twee partijen selderijzaad gafdemethode gemiddeld eeniets grotere lengtevan
de embryo's aandanbepaaldwasdoor eenzaadfirmametbehulpvaneen
binoculair nadoorsnijden vandezaden.Ditkanwijzen opgeringe groeivanhet
embryo tijdens detweeuurimbibitie bij20Cofopgeringe krimp vanhet
endosperm tijdens drogen bij220C.Anderzijds kandelengte vandeembryo's
bij doorsnijden enbekijkenmeteenbinoculair worden onderschat: alleenbij
exact inhetmidden doorsnijdenvanhetembryokandetotale lengte ervan
precies worden bepaald.

Tijdens behandeling ("priming")vanselderijzaden groeithetembryo enontstaat
bij eendeel vandezaden eenruimte tussenembryo enendosperm. Hetembryokan
klein zijntenopzichte vanderuimte,maar ookbijna degehele ruimte vullen.
Om eengoed beeld vaneenpartij selderijzaad tekrijgen,moeten daarom naast
röntgenfoto's vangeïmbibeerde engedroogde zaden ookfoto's vandezaden vóór
imbibitie endrogen gemaakt worden.

5.1.2 Andere zaden (Other seeds):
- Rosa canina 'Inermis' (roos). Op röntgenfoto's vanrozenzaad zijnhet embryo
(worteltje/zaadlobben),dezaadhuid endevruchtwand (pericarp)goed te
onderscheiden.
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- Sorbus glabrescens (lijsterbes). Röntgenfoto's van verschillende partijen
zaad van Sorbus glabrescens (van verschillende oogstjaren en verschillende
herkomst inPolen)gaven grote verschillen te zien inmate van aantasting
door insekten (zaadlobben en/of worteltje) en indematewaarinhet embryo
het zaad vult.Ook de diktes vanhet endosperm ende zaadhuid verschilden
enigszins.De nerven van de zaadlobben waren bij sommige partijen zeer fraai
tezien.
- Cynoglossumofficinale (hondstong). Bijhondstong was met behulp van
röntgenfoto's duidelijk ensnel demate vanvulling vanhet zaad door het
embryo (worteltje/zaadlobben)te bepalen. Embryo,zaadhuid en pericarp
waren ook bij deze zaadsoort goed te onderscheiden.

5.2 Opkweken planten uit zaad
(Raising seedlings from seed)

5.2.1 Cyclamen persicum. Onderzoek heeft uitgewezen datwilhet effect van
zaadteelt, schoning enprecisieschoning (fractioneringviazeef enS.G.) en
kiemingsvoorbereiding bij 17 C (cel)op deuniformiteit vanhet op te kweken
plantmateriaal (kas)optimaal zijn,matig met devochtvoorziening vanhet
substraat moet worden omgesprongen, zowel inde cel (17 C)als na overbrengen
vanhet gekiemde zaad naar dekas.In feite behoort de vochtvoorziening
gestandaardiseerd teworden.

5.3 Kiemrustbreking
(Dormancy breaking)

Rosa canina 'Inermis'.Opweg naar precisiezaad voor rozenonderstammen ishet
gewenst eenprocedure voorhet openen vanhet pericarp door eenwarme voorbehandeling zodanig te verbeteren dat de zaden daarna,nahet overbrengen naar
5 C terkoude-stratificatie (doorbreking fysiologische kiemrust), geconcentreerd kiemen. Daartoe moet eerst,enzo is dehuidige proef ook opgezet,
worden nagegaan (mede afhankelijk van de temperatuur: 15Cdanwel 20C in
grond)of het openen van de pericarpen voor de volle 100%gerealiseerd kan
worden zonder dat (intussen)devitaliteit terugloopt. Daarnaast wordt bekeken
of open zaden uit eenmengsel van gesloten en open zaden op de één of andere
manier geschoond kunnenworden. Uit een eerder onderzoek isduidelijk naar
voren gekomen dat,niettegenstaande menuitgaat van een nauwe schoningsfractie,
de spreiding vanhet opengaan van depericarpen toch enige maanden bedraagt.
Bij overbrengen naar 5C omuiteindelijk kieming te realiseren,vindt dan een
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evenredige en dus ongewenste spreiding van kieming piaats.

5.4 Incorooratie van insecticiden inseed coatings,invioed op kiemkracht
(Incorporation of insecticides inseed coatings,effect on germination)

5.4.1 In samenwerking met het PAGV werd de invloed van insecticiden inseed
coatings op dekiemkracht van peen (Paueus carota)onder optimale kiemomstandigheden, onderzocht. Het effect vanhet gebruik van Birlane,Oncol en Promet
(3verschillende concentraties) inde coatings op dekiemkracht werd nagegaan.
Grote depressies inkiemkracht werden niet geconstateerd t.o.v. de controles,
ook niet na bewaring (5C en 30/35% RV)vanhet materiaal gedurende 12maanden en langer (zieRapport PAGV: "Bestrijding vanwortelvlieg en ervaring met
zaadcoating in peen"). Een zelfde type proef werd opgezet met chinese kool in
relatie met de bestrijding van deuienvlieg.

5.5 Ad-hoc zaadtechnologisch onderzoek en advies-voorlichting
(Ad-hoc seed technology research and advice-extension)

5.5.1 Vele kortlopende onderzoeken inhet veld van bewaring,vigour, zaadbehandeling enkiemkracht werden geëntameerd. Ookwerden vele zaadtechnologlsche
adviezen envoorlichting gegeven.
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GEZONDHEID

Deafdeling richt zich inhaar onderzoek op:
a. analysewerkzaamheden, d.w.z. het vaststellen inzaadmonsters van besmetting
en/of infectie met ziekteverwekkende micro-organismen ten behoeve vanhet
nationale en internationale zaaizaadverkeer en
b. zaadtechnologlsch onderzoek.

Het zaadtechnologisch onderzoek,houdt zich bezigmet de ontwikkeling van
methoden omschimmels,bacteriën envirussen inhet zaad aan te tonen.
Daarnaast richt het zaadtechnologisch onderzoek zich opde problemen die zich
voordoen bij deproductie van zaaizaad, de oogst,de verdere verwerking enhet
gebruik ervan inde teelt van consumptiegewassen. De belangrijkste onderwerpen
van studie zijn:

1. Schimmels

overdracht van ziekteverwekkende schimmels viahet
zaad
ontwikkeling enverbetering van laboratoriummethoden
voorhet aantonen van pathogène schimmels inzaden
de relatie tussen de besmettingsintensiteit van
zaad met pathogène schimmels ende ziekte expressie
na uitzaai
invloed van zaad-engewasbehandelingmet fungiciden
op de zaaizaadkwaliteit
ISTA:vergelijkend onderzoek.

2. Bacteriën

het aantonenvanpathogène bacteriën inzadend.m.v.
immunofluorescentiemicroscopie in combinatie met
deverdunningsplaatmethode en een pathogeniteitstoets
ISTA: vergelijkend onderzoek.

Virussen
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het aantonen vanvirussen inzaden d.m.v. ELISA.
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1.Schimmelonderzoek (Mycological research)

1.1 Overdracht van ziekteverwekkende schimmels via zaad
(Research on seed transmission of pathogenic fungi)

1.1.1 Granen (cereals): Drechslera spp. (kiemplant- envlekkenziekte),
Fusarium spp. (kiemplanten,voet-en aarziekte)enGerlachia nivalis (sneeuwschimmel en bladvlekken ziekte). Het jaarlijkse oogstorlënteringsonderzoek
t.b.v.deNAK leverde voor de granen (tarwe,gerst,haver en rogge)nauwelijks
bruikbaar cijfermateriaal op.Oorzaak hiervanwaren de bijzonder goede weersomstandigheden inde zomer van 1986.Warm endroogweer vanaf de bloei tot enmet
de oogst zorgden ervoor dat schimmels zoals Fusarium spp. enGerlachia nivalis
geenkans zagende graankorrels te infecteren.Dit resulteerde inde laagste
gemiddelde infectiepercentages sedert 1977 (gemetenmet de standaard filtreerpapiermethode).
Infecties metDrechslera soorten,d.w.z.I).avenae inhaver, I), teres inwintergerst enJ}.sorokiniana in zomergerst bleken eveneens zeer licht te zijn
(diepvries filtreerpapiermethode).

1.1.2 Allium cepa (ui):Botrytis aclada én andere Botrytis spp. (koprot). Voor
het tweede achtereenvolgende jaarwerd inniet ontsmette monsters afkomstig uit
de contractteelt nagegaanwelke besmetting aangetoond konworden met Botrytis
spp. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een semi-selectief substraat (pruimen
lactose gistextract agar,zie 1.2.1),waarmee drie soortenvan elkaar onderscheiden worden: Botrytis aclada (B= allii),Ji.byssoidea en Botrytis cinerea
diewaarschijnlijk vaak vermengd met Botryotinia squamosa uitgroeit._B.aclada
wordt beschouwd als de hoofdveroorzaker vankoprot,een ziekteprobleem dat zich
vooral de laatste jaren voordoet in deuienteelt. Inwelke mate de zaadbesmetting hiertoe bijgedragen heeft ismoeilijk te zeggen.Wel isnuvastgesteld dat
het besmettingsniveau met J}. aclada aandehoge kant geweest is.
Besmetting met 15.byssoideawerd eveneens vastgesteld,maar in eenveelgeringere mate.Inhet kader van een zaadontsmettingsproef uitgevoerd in eensamenwerkingsverband tussen de SNUIF en een zaadfirmawerd op het RPvZ geprobeerd de
overdracht vast te stellen van_B.aclada vanuit het zaad naar dekiemplant.
Doelwas eenmethode tevinden om aan te tonen inwelkemate Botrytis inhet
zaad geremd wordt door het buiten ophet zaad aangebrachte middel.
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Ineen oriënterende proef kon een dergelijke overdracht aangetoond worden met
niet ontsmet zaad. Nakieming van het zaad bij 20 Cgedurende tweeweken,waarbijhet contact tussen zaadhuid ende zaadlob verbroken werd,kon uit het meristeem_B.acladageïsoleerd worden.Het onderzoek wordt voortgezet.

1.2 Ontwikkeling enverbetering van laboratoriummethoden ten behoeve van het
gezondheidsonderzoek
(Development and improvement of laboratory methods for the detection of
pathogenic fungi in seed)

1.2.1 Allium cepa (ui):Botrytis aclada (koprot). Het in 1985 ontwikkelde
semi-selectieve substraat,bestaande uit extract van gedroogde pruimen, laktose, gistextract en streptomycine sulfaat,werd verder uitgetoetst,o.a. ter
voorbereiding van een internationale standaardisatie binnen de ISTA. Besloten
werd uiteindelijk de samenstelling van de agar en de eraan voorafgaande bereidingswijze vanhet pruimenextract enigszins aan tepassen.
De nieuwe procedure is nu:400gr.gedroogde pruimen (vrij van conserveringsmiddel)koken in 500mlwater,vervolgens afkoelen,afgieten en aanvullen tot1
liter.Extract eventueel inporties autoclaveren enkoel bewaren. Per liter
agarmedium gebruiken: 100ml pruimenextract,2%agar,0,1% gistextract,0,5%
laktose en 100mg streptomycine sulfaat dat toegevoegd wordt na autoclaveren
van de agar zodat uiteindelijk een pHvan 5,4 verkregenwordt.

1.3 De relatie tussen besmettingsintensiteit van zaad met pathogène schimmels
ende ziekte expressie na uitzaai
(The relation between contamination and/or infection of seed with fungi and
disease incidence after sowing)

1.3.1 Allium cepa (ui),Botrytis aclada (koprot). Probleem bij dezewaardplantparasiet combinatie is,dat onder natuurlijke omstandigheden (nauitzaai)de
symptoom expressie een lange tijd achterwege blijft.Tijdens het kiemingsproces
groeit de schimmel vanuit de zaadhuid inkiemplant en blijft daar als latente
infectie achter.Pas alshet geïnfecteerdeweefsel fysiologisch zover verouderd
isdat normale afsterving volgt,zal de schimmel indatweefsel door kunnen
groeien.De aanwezigheid van de schimmel komt dan pas tot uiting als het geïnfecteerdeweefsel onder alternerende belichting geplaatst wordt,waardoor
Botrytis spp.gaat sporuleren.
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Ineen oriënterend experiment kon de overdracht van Botrytis van zaad naar
weefsel van uienkieraplanten zonder symptoom indirect vastgesteld worden. Zaad
werd hiertoe geïncubeerd op filtreerpapier dat licht bevochtigd ismet een
oplossing van streptomycine sulfaat (100 mg/l)Na 10 à 14dagen bij 20C zullen
de zaadhuidjes losgelaten zijn van de zaadlobben. Geïnfecteerde delen vandergelijke kiemplantjes bleken nu nauitleggen op pruimenagar inderdaad uitgroei
van Botrytis aclada te vertonen nade gebruikelijke incubatieperiode van 7dagen.
Afhankelijk van eventueel anders gestelde prioriteiten zal het komende onderzoekjaar inhet teken staan van de detectie van Botrytis spp. inuienkiemplanten van verschillende ouderdom. Doel is vast te stellenwelke vormen van
zaadbesmetting of infectie voorkomen enwelke typenvan kiemplantinfectie
hieruit kunnen voortvloeien onder geconditioneerde omstandigheden. Getracht zal
worden deze gegevens te vertalen naar depraktijk vande uienteelt endedaaraan voorafgaande zaadontsmetting (zie 1.4.2). Zeerwaarschijnlijk zal voor het
laatste aspect een nauwe samenwerking tot stand gebracht moetenworden met het
PAGV, de SNUIF enmogelijk de PD.Met uitvoering vandit project zal eenconcrete vorm van zaadtechnologisch onderzoek bedrevenworden n.1. het analyseren
enevalueren van factoren die de kwaliteit van uienzaad negatief beïnvloeden
(aard en locatie van inoculum)en het vaststellen van voorwaarden waaraan
bestrijding van de ziekteverwekker inhet zaad moet voldoen om kwalitatief
beter zaaizaad teverkrijgen t.b.v. een beter product.

1.4 De invloed van zaad- engewasbehandeling met fungicidenop de zaaizaadkwaliteit
(The effects of seed and crop treatment with fungicides on the seed
quality)

1.4.1 Gramineae (granen-cereals en grassen): Fusarium spp. enDrechsleraspp.
(kiemplant- en voetziekten). Ten behoeve van eenproject vanhet PAGV/NSC/PD
"Inventarisatie van graanziekten ingerst"werden een 40-tal monsters winterenzomergerst geanaliseerd op het voorkomen vanFusarium spp.en Drechslera
spp.Doelwas zomogelijk een verband tekunnen leggen tussen inde praktijk
toegepaste gewasbespuitingen en demogelijk daaruit voortvloeiende bestrijding
van de ziekte inhet te oogsten zaad.Door de extreem gunstige weersomstandigheden bleef zaadbesmetting indemeeste gevallen achterwege of op een te laag
niveau waardoor het trekken van conclusies niet verantwoord bleek. Hetzelfde
probleem deed zichvoor ineen onderzoek naar effecten van roest-en meeldauw
middelen toegepast inPAGV proeven met veldbeemd en engels raaigras. Bepaalde
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verschillen inkiemkracht en duizend korrelgewicht waren niet terug te voeren
naar neveneffecten van demiddelen opkiemschimmels als Fusarium enDrechslera
S

PP-

1.4.2 Allium cepa (ui):Botrytis aclada (koprot). In een oriënterend experiment
werd nagegaan of de effectiviteit van benzimidazolen in verschillende vormen
van zaadbehandeling gemeten konworden. Gebruik makende van de onder 1.3.1
beschreven filtreerpapier-pruimenagar testprocedure.Uitgaande van onbehandeld
zaad met een besmettingsgraad van 70%kon slechts 14%Botrytis teruggevonden
worden inhet meristeemvan 2weken oude kiemplanten. Hoewel deze lage overdracht (20%)moeilijk tehanteren valt voor vergelijking van de effectiviteit
van verschillende zaadbehandelingsvormen endoseringen, bleek toch dat de
methode perspectieven biedt.Voor lagere doseringen viel op dat meer saprofietische schimmels geïsoleerd kondenworden dan bij hogere doses.Tevens bleek
dat de laagste dosering niet alle Botrytis geëlimineerd had hetgeen overigens
wel consequenties voor ziekteontwikkeling inde praktijk kanhebben.
Oorzaken van uitval door koprot kunnen zijn:
1. een zekere mate van zaadbesmetting die niet geëlimineerd is door een zaadbehandeling
2. het optreden van secundaire infectie vanuit licht geïnfecteerdezaadpartijen, onder voor het pathogeen gunstige weersomstandigheden
3.het optreden van infecties inhet gewas als gevolg van besmetting vanuit
externe besmettingsbronnen (afvalhopen e t c ) .
Onduidelijk is tot nu toewelkemate vanniet geëlimineerde zaadbesmetting aanleiding kan geven tot het optreden van de onder 2.genoemde situatie.Epidemiologisch onderzoek zalhierop een antwoord kunnen geven.Dergelijk onderzoek is
ook gewenst omhet belang vande onder 3. genoemde oorzaak vast te stellen.

Aansluitend op voornoemd experiment werd tevens onderzocht of Botrytis aclada
al danniet zijngevoeligheid voor benzimidazolen verloren had. Een 20-tal
isolaten van onbehandeld envan behandeld zaad werden opvoedingsmedia (PDA)
vermengd met resp. benomyl, carbendazim en thiabendazol en getoetst op mogelijk
resistentie of tolerantie.Voor geen enkel isolaat kon dit laatstewordenvastgesteld.Uitgroei boven 1ppmkon slechts incidenteel worden vastgesteld. Boven
2 ppmwerden alle isolaten volledig geremd.Met het verkrijgen vaneen betere
analysemethode om de effectiviteit in eenvroeg stadium vast te stellen zal
onderzoek gedaan kunnenworden omde invloed van bestrijdingsmiddelen ophet
Botrytis complex bij uien vast te stellen.
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1.5 ISTA

1 . 5 . 1 I n h e t l o p e n d e v e r s l a g j a a r werd meegewerkt a a n e e n v e r d e r e s t a n d a a r d i s a t i e van een d e t e c t i e m e t h o d e v o o r A l t e r n a r i a d a u c i i n w o r t e l z a a d (Working g r o u p
'Vegetables').
V o o r b e r e i d i n g e n werden g e t r o f f e n om de p r u i m e n a g a r methode b i n n e n de ISTA t e
i n t r o d u c e r e n en t e s t a n d a a r d i s e r e n , z i e boven 1 . 1 . Aan 8 I S T A - s t a t i o n s w e r d e n
u i e n m o n s t e r s v e r z o n d e n en t e v e n s a l l e e s s e n t i ë l e i n g r e d i ë n t e n v o o r h e t s e m i s e l e c t i e v e s u b s t r a a t . De r e e d s t e r u g g e z o n d e n a n a l y s e r e s u l a t e n w i j z e n e r o p d a t
v o o r een goede methode g e k o z e n i s wegens e e n z e e r g e r i n g e en w a a r s c h i j n l i j k
t o e l a a t b a r e v a r i a t i e i n u i t k o m s t e n , zowel b i n n e n de i n d i v i d u e l e s t a t i o n s a l s
t u s s e n de s t a t i o n s .
De v o o r b e r e i d i n g e n t . b . v . h e t o p z e t t e n van een ' R e f e r e e t e s t i n g

systeem werden

s t o p g e z e t i . v . m . h e t d o o r h e t RPvZ t e o r g a n i s e r e n PDC-semlnar i n mei 1987 ( z i e
I n t e r n a t i o n a l e samenwerking-ISTA).
T i j d e n s d i t PDC-Seminar w e r d e n t e n b e h o e v e van de v e r s c h i l l e n d e Working Groups
de v o l g e n d e d e t e c t i e m e t h o d e n g e d e m o n s t r e e r d :
Tropical and Sub-Troplcal cropa
Sorghum vulgare

with Fusarium

moniliforme

- F l l t e r p n p e r s a t u r a t e d with w a t e r ) 25 s e e d a / d l s h ; 7 d at 22-24°C under NUV
12/12 h. c y c l e )
- Nash ü S n i j d e r PCNB mediums 10 s e e d s / d l s h ; 7 d a t 22-24°C under MJV (12/12
h. c y c l e )
Helianthun

atmuum Maarophomirta

phaseolina

- F l l t e r p n p e r s a t u r a t e d with w a t e r ! 10 s e e d s / d l s h ; 7d at 25°C under NUV
(12/12 h. c y c l e )
- PDA + PCNB medium ( 0 , 2 1 ) ; p r e t r e a t m e n t (2 min. 0,IX ItgCI,); 10 s e e d s / d l s h ;
7 d a t 25"C under NUV (12/12 h . c y c l e )
Oryaa sativa

with Cerlaahia

oryzae

- F l l t e r p n p e r s a t u r a t e d with w a t e r ; 25 seeds per d i s h ) 7 d a t 20°C under NUV
(12/12 h. c y c l e )
- Idem with c h l o r i n e p r e t r e a t e d seed (5 min I t )
Sesamum indicum with Corytteepora

caeeiicola

- F l l t e r p n p e r s a t u r a t e d with water) 25 seeds per d i s h ) 7 d at 20" under NUV
(12/12 h. c y c l e )
- F l l t e r p n p e r s a t u r a t e d with wafer) 25 seeds per d i s h ; 1 d at 20°C + 1 d at
- 20°C + 6 d 20°C under NUV (12/12 h. c y c l e )
Vegetables
Vaucue carota

with Alternaria

dauci

- F l l t e r p n p e r s a t u r a t e d with w a t e r ; 10 s e e d s / d i s h ; 7 at 20°C under NUV (12/12
h. c y c l e )
Allium ecpa with Botrytis

allii

- Prune-Lnctose-Yeast e x t r a c t Agar (+ 100 ppm Btreptomyclne); 10 seeds per d i s h ;
5 d 20"C In d a r k n e s s + 2 d 20°C under NUV (12/12 h. c y c l e )
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2. Bacterie onderzoek
(Bacteriology)

2.1 Het aantonen van pathogène bacteriën in zaden d.m.v. immunofiuorescentie
microscopie in combinatie met de verdunningsplaatmethode
(The detection of pathogenic bacteria inseed with immunofluorescence
microscopy in combinationwith dilution-plating)

2.1.1 Phaseolus vulgaris (boon): Pseudomonas syringae pv. phaseolicola.
Onderzoek werd gedaan naar de toepassing van de semi-selectieve mediaKBCV en
KBBC. Deze media kunnen van nut zijn bijhet toetsen van partijen met grote
hoeveelheden saprofieten.
Invergelijking met King's medium B bleken genoemde semi-selectieve media
echter ook de groeivanhet aan te tonen pathogeen aanzienlijk te remmen. Het
onderzoek wordt inISTA verband voortgezet.

2.1.2 Phaseolus vulgaris (boon): Xanthomonas campestris pv. phaseoli.Nahet
uittesten van de beschikbare antisera tegen een groot aantal stammen vanhet
pathogeen, tegen een groot aantal saprofieten van boon eneen aantal stammen
van andereXanthomonas campestris pathovars isgebleken dat ergeen antisera
met een voldoende mate van betrouwbaarheid beschikbaar zijn.Tevens is gebleken
dat het produceren van specifieke antisera tegen dit pathogeen meer fundamenteel onderzoek vraagt,analoog aan de benaderingswijze zoals beschreven bij
Xanthomonas campestris pv. campestris.
De onderzoekresultaten betreffende dit laatste pathogeen zullen dienen teworden afgewacht voordat het onderzoek naarX.c^.pv. phaseoli opnieuw opgepakt kan
worden.

2.1.3 Lycopersicon lycopersicum (tomaat): Clavibacter michiganensis subsp.
michiganensis (Corynebacteriummichiganense pv.michiganense.Voor enkele zaadpartijenwerd de gevoeligheid vande vacuum extractie procedure vergeleken met
de gevoeligheid van enkele,uit de literatuur bekende,methoden. Bovendienwerd
het effect van de duur van de vacuum extractie op de "recovery" vande bacterie
onderzocht.Voor de onderzochte zaadmonsters (welke op basis van IF,uitgevoerd
volgens de beschrijving vanRat,als positief beschouwd mogenworden;bleek dat
het pathogeen geïsoleerd konworden met behulp van vacuum extractie.
In enkele gevallen konhet pathogeen echter niet aangetoond worden met de,door
VanVaerenbergh &Chauveau ontwikkelde,pathogeniteitstoets. Centrifugerenvan
het vacuum extract bleek in een aantal gevallen eenhogere "recovery" te geven
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(gevallen waarbij lage aantallen,saprofieten aanwezig waren). Routinematig
blijkt centrifugeren echter omslachtig tezijn.Conclusies m.b.t. de gevoeligheid van het isoleren van het pathogeen middels vacuum extractie kunnen vooralsnog niet getrokken worden. Meerdere herhalingen met meerdere zaadpartijen
zijnvereist.
Verder isgebleken dat 30min vacuum extractie doorgaans een hogere "recovery"
van het pathogeen geeft dan 5min vacuum extractie.Meer gedetailleerd onderzoek m.b.t.de optimale extractieduur isvereist.
IF rechtstreeks uitvoerend op het vacuum extract,bood als voordeel dat zeer
weinig achtergrond storing (aspecifieke reacties)optreedt.Daardoor konden
IF-positieve cellen zeer goed herkend worden. Cellen inde zogenaamde "snapping
division"werden ookwaargenomen. Een nadeel is echter dat meer beeldvelden
geteld moetenworden dan bij de "normale"procedure (procedure volgens Rat)
waarbij de zaden geschud worden (waardoor ophoping van het pathogeenplaatsvindt). Door het vacuum extract via centrifugatie te concentreren'werd voorkomen dat teveel beeldvelden geteld moesten worden.Centrifugeren op zich
verhoogde de gevoeligheid van IF echter niet of nauwelijks. In sommige zaadpartijen werden alleen zogenaamde "positieve" cellen inIFwaargenomen (IF
rechtstreeks op het vacuum extract uitvoerend). Alhoewel de celvorm van deze
"positieve"cellenweinig specifiek lijkt te zijn,konhet pathogeen toch uit
het zaad geïsoleerd worden. Dit is een aanwijzing dat niet alleen de aanwezigheid van cellen inde "snapping division" eenmaat voor de besmetting vanhet
zaadmonster is.
Een optimale voedingsbodem isnog niet ontwikkeld. De toevoeging van cycloheximide aanhet medium (nutrient agar)is essentieel ter voorkoming van schimmelgroei. De herkenbaarheid vanhet pathogeen is echter niet optimaal.

2.1.A Diverse Brassica spp. (koolsoorten): Xanthomonas campestris pv. campestris. Tijdens het verslagjaar werd een project gestart (VKA-fonds)met als
doel: "De ontwikkeling van een routine laboratoriummethode ter detectie van
Xanthomonas campestris pv. campestris inkoolzaden".

Dit onderzoek houdt onder meer in:
a. de ontwikkeling van een gevoelige screeningsmethode gebaseerd opserologische technieken (IF)omhiermee van besmetting verdachte zaadpartijen op
tesporen.
b. het ontwikkelen van een betrouwbare methode omhet voorkomen vanvitale bacteriën (van het pathogeen)aan te tonen(uitplaatmethode).
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c.het ontwikkelen van eenverificatiemethode (snelle pathogenlteitstoets)om
geïsoleerdeXanthomonas soorten opwerkelijke identiteit en pathogeniteit
te toetsen.
d. evalueren van tussentijds verkregen resultaten in samenwerking met laborarotoria die in de toekomst belast zullen zijnmet de uitvoering vanhet kwaliteitsonderzoek.

Ad a.Ten bate vanhet serologische deel vanhet onderzoek zijn alle beschikbare antisera (die opgewekt zijn tegenXanthomonas campestris pv. campestris)in
verschillende verdunningen uitgetest ophun reactie met een groot aantal stammenvan X, _c.pv. campestris,verscheidene saprofieten enanderepathogenen in
IF.Hierdoor kon eennauwkeurig beeld verkregenworden vande kwaliteit vande
antisera. Gebleken isdat
1)er stammen van X. c.pv. campestris bestaan die met alle antisera voor pv.
campestris goed reageren
2)er stammen van pv. campestris bestaan die met het ene antiserum beter
reageren danmet het andere antiserum en
3)er saprofieten bestaan die indezelfde mate als de stammen vanpv.
campestris met deandere antisera reageren.
Hieruit bleek dat de bestaande antisera niet voldoen.Het onderzoek richt zich
derhalve ophet vinden vanpathogeen-specifieke componenten.Deze componenten
mogen niet aanwezig zijn bij saprofieten of andere pathogenen.Wanneer dergelijke componenten gevondenwordenkunnen deze gebruikt worden voor de productie
van specifieke antisera.Momenteel wordt gewerkt aanhet isolerenvanLPS en
flagellen.
Ad b,c,d. Wat de isolatie enverificatie vanhet pathogeen betreft,is
allereerst getracht om de overige deelnemers aandit onderzoek (veredelingsbedrijven)op één lijn tekrijgen quamethodieken. Daartoe is een referentiemethode op papier gezet,die alshandvat gebruikt wordt omdeuitvoering vande
isolatieprocedure enverificatieprocedure te standaardiseren. Tevens is er in
samenwerking met het bedrijfsleveneen onderzoekprogramma opgesteld.Met het
onderzoekprogramma is reeds een aanvang gemaakt.Dit programma richt zich
vooral op het vinden van eenoptimale extractieprocedure, op het routinematig
geschikt makenvan isolatieprocedure (bv.het "versimpelen"van enkele onderdelen,zonder dat dit tenkoste gaat van degevoeligheid van demethode)enhet
vinden vanoptimale extractiebuffers.Het RPvZ coördineert het onderzoekprogramma,verwerkt,evalueert en bespreekt de resultatenmet het bedrijfsleven.
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2.1.5 Pisum sativum (erwt). Pseudomonas syringae pv. pisi,de verwekker van
bacteriebrand bij erwt,gaat met het zaad over,wordt als quarantaine ziekte
genoemd indeEEG Fytorichtlijn en is de afgelopen twee jaar door de Engelse
PlanteziektenkundigeDienst aangetroffen in landbouwzaaizaden van Nederlandse
herkomst.Oriënterend onderzoek heeft aangetoond dat een ruwe versie vande,
oorspronkelijk voor het aantonen vanP_.s_.pv. phaseolicola ontwikkelde, gecombineerde verdunningsplaat/lF-Methode gebruikt kanworden voor het aantonen van
P_.j^.pv. pisi. Tevens werd echter vastgesteld dat deze ruwemethodiek nog te
bewerkelijk is voor een routinematige toepassing endat een aantal aspecten,
verband houdende met de betrouwbaarheid van demethode,om nader onderzoek te
vragen. Ten behoeve van dit onderzoek zal gepoogd worden,via externe financiering (VKA-fonds)extra onderzoekcapaciteit aan te trekken. Op meerdere plaatsen
inEuropa wordt momenteel onderzoek naar dit pathogeen gedaan.

2.2 ISTA

2.2.1 Uitplaatmethoden (Dilution plating methods). Inhet kader vande ISTA
worden "comparative testen"georganiseerd t.a.v.:
- Brassica spp. (koolsoorten): Xanthomonas campestris pv. campestris.
- Daucus carotae (wortel): Xanthomonas campestris pv. carotae.
- Triticumaestivum,Hordeumvulgare (resp. tarwe en gerst): Xanthomonas
campestris pv. translucens.

2.2.2 Serologische detectiemethoden. Een "comparative test"is georganiseerd
voor:
- Lycopersicon lycopersicum (tomaat): Clavibacter michiganensis subsp.
michiganensis (Corynebacterium).

3.Virusonderzoek (Virology)

3.1 Het aantonen vanvirussen inzaden d.m.v. ELISA
(The detection of viruses inseed with ELISA)

3.1.1.Lactuca sativa (sla): lettuce mosaic virus (slamozaïekvirus). De ISEMprocedure voorhet aantonen van slamozaïekvirus (SMV)insap van slaplantjes
werd dit verslagjaar verder uitgewerkt. Proteïne A (0.05 mg/ml) bleek de
gevoeligheid van de toets teverhogen. Toevoeging van BSA (0.01%)aanhet extract enkleuring met PTA bleek kwalitatief de beste preparaten tegeven.Het
positieve effect van BSA kon ook verkregenwordenwanneer i.p.v.BSAhet veel
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goedkopere erwtemeel aanhet extract werd toegevoegd.

Voorlopig zal voor verdere experimenten devolgende procedure gehanteerd
worden:

"coating": IgG 1:250, 1uur bij4°C

spoelen: PB (fosfaatbuffer)5min bij kamertemperatuur

virusincubatie: SMV-sap met als toevoeging erwtemeel (eindconcentratie: 0.1
g/ml) gedurende 21 - 24uur bij 4C (SMV-sap alof niet ingevroren)

spoelen: PB 5min bij kamertemperatuur

decoratie: IgG 1:5,5min bij kamertemperatuur

kleuring: PTA (fosforwolfraamzuur)1min bij kamertemperatuur

Momenteel richt het onderzoek zich op de correlatie ISEM-ELISA; de gevoeligheid
van beide methodenwordt vergeleken. Uiteindelijk zal de geschiktheid van de
ISEM-procedure om twijfelachtige ELISA-resultaten na te toetsen moeten blijken
aan dehand van toetsing van praktijkmonsters.
Een ander aspect vanhet onderzoek heeft zich intensief gericht ophet toetsen
vanhet effect van thiram enRovral (inverschillende concentraties) op ELISA.
Gebleken is dat de invloed van bestrijdingsmiddelen inhoge mate onvoorspelbaar
is.Afhankelijk vande concentratie kunnen zowelpositieve als negatieve effectenvan thiram enRovral gevondenworden.Aanbevolenwordt dan ook ommet
thiram enRovral ontsmette slazaden definitief niet te toetsen.
Verderwerd aandacht gegeven aan deverbetering van de interpretatie van ELISA
resultaten.Daartoe werd bekeken of op basis van een rekenkundig gemiddelde en
standaarddeviatie voor probleemmonsters gemakkelijker een resultaat kan worden
afgegeven.Daarbij werden meteen de mogelijkheden tot automatisering van afgiftevan resultaten onderzocht.Dit heeft als voordeel dat de afgifte van ELISA
resultaten sneller en beter gestandaardiseerd geschiedt. Bovendienwordengegevens automatisch opgeslagen,wat op zich ookweer tijd en ruimte spaart.
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3.1.2 Pisum sativum (erwt): pea early-browning virus (vroege verbruiningsvirus). Dit verslagjaar werd nagenoeg geen aandacht besteed aanhet vroege
verbruiningsvirus (VVV). De routinematige analyses lopen zonder problemen en
vergen voorlopig geen verder onderzoek. Ook voor dit virus is,het onder 3.1.1.
beschreven gedeelte,betreffende verbetering van de interpretatie vanELISAresultaten relevant.

3.1.3 Pisum sativum (erwt): pea seed-borne mosaic virus (erwterolmozaïekvirus).
Het onder 3.1.1 beschreven gedeeelte,betreffende het toetsen van ontsmette
zaden, is tevens onderzocht voorhet toetsen van erwterolmozaïekvirus (ERMV)in
erwten.Uiteindelijk is tot dezelfde conclusie gekomen,n.1.het toetsen van
met thiram en rovral ontsmette erwten is ten zeerste af te raden.Hoogstwaarschijnlijk geldt deze conclusie ook voor anderewaardplant-pathogeen combinaties,zodat inhet algemeenhet toetsen vanmet thiram enRovral ontsmette
zaadpartijen vermeden moet worden.Het,onder 3.1.1, beschreven gedeelte
betreffende verbetering van de interpretatie vanELISA-resultaten,geldt ook
voor ERMV.

3.1.4 Cucumis melo (meloen): squash mosaic virus (pompoene mozaïekvirus =
PpMV). Dit verslagjaar werd een project gestart (VKA-fonds)met als doel een
ELISA procedure te ontwikkelen voor het aantonen vanhet PpMV inmeloenezaden.
Het onderzoek heeft zich gericht op:
- het vinden van een optimale virusextractiemethode (bv.kiemen van zadenof
zaden droog malen)
- het uittesten van extractie-en conjugaatbuffers teneinde de beste samenstelling te vinden
- het uittesten van de gevoeligheid van de toets (grootte vansubmonsters,
mengen van ziek en gezond zaad, etc.)
- het uittesten van de conjugaat-sap mengmethode
- het kwantificerenvan analyseresultaten middels statistische programma's
- het evalueren van demethodiek insamenwerking met laboratoria die inde toekomst routinematig zullen gaan toetsen opPpMV.

Een geschikte ELISA-procedure is inmiddels ontwikkeld analoog aan de ELISAprocedure voor ERMV. Zadenworden gemalen envolgens een bepaalde standaard
verdund inextractiebuffer.Daarna kanhet homogenaat voor ELISA gebruikt worden.De gevoeligheid van deprocedure is toereikend omhet virus in submonsters
van 100zaden aan te tonen.Gebleken isdat de sap-conjugaat mengmethode voor
routinematig gebruik zeer geschikt is.De methode is sneller dan de methode
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waarbij sap en conjugaat gescheiden geïncubeerd worden enkan zeer lage infectieniveau's aantonen inzaadpartijen. Aandacht werd voor dit virus ook gegeven
aan de verbetering van de interpretatie vanELISA-gegevens (zie 3.1.1). Onderzoek heeft zich ook gericht op de correlatie tussen de ELISA-procedure enhet
verschijnen van zieke planten bij uitzaai van de zaadpartijen indekas enop
de stamspecificiteit vanhet antiserum. Dit onderdeel verkeert in een fase van
afronding. De toepassing vandeze ELISA-procedure zal verder onderzocht moeten
worden aan dehand vanpraktijkmonsters.

3.2 ISTA

3.2.1 Inmei 1987 is een internationale Serology Workshop op initiatief vande
werkgroep Bacteria georganiseerd inWageningen (zie Internationale Samenwerking - ISTA).
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INTERNATIONALE SAMENWERKING

Dewerkzaamheden, die voortvloeien uit internationale samenwerkingsprojecten
zijn devolgende:
- ISTA.Het RPvZ is alvele jaren lid van de International Seed Testing
Association. In die hoedanigheid zijn demedewerkers actief in technische
commissies enwerkgroepen,met name om de ISTA Rules aan tepassen ente
verbeteren.
- Ontwikkelingssamenwerking. Het RPvZ isnauw betrokken bij enige Nederlandse
(bilaterale) ontwikkelingsprojecten. Daarnaast verleent het proefstation
medewerking aan enige IAC (International Agricultural Centre) cursussen
tenbehoevevan ontwikkelingslanden en leidt het RPvZ stagiaires op indit
kader.
- Samenwerking op het gebied van het landbouwkundig onderzoekmet enigeOostEuropese landen.

INTERNATIONAL COOPERATION
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1. ISTA
Het RPvZ is vertegenwoordigd inde volgende comité's enhaar werkgroepen:
1.Rules Committee
2. Gemination Committee

9. Seed Molsture Committee
10.Seed Storage Committee

3. Flower seed Committee

11.Equipment Committee

4. Pelleted seed Committee

12.Vigour test Committee

5.Tetrazolium Committee
6. Forest tree Committee
7. Purity Committee

13.Referee testing Committee
14.Bulking sampling Committee
15.Variety Committee

8.Plant Disease Committee

Het RPvZwordt doorDr.Ir. J. Bekendam inhet Germination Committee,het
Rules-,Pelleted Seed-, enFlower Seed Committee vertegenwoordigd.
Aan dewerkzaamheden hieruit voortvloeiend, met name aanhet werk inde
werkgroepen,wordt vooral medewerking verleend doorA. vanGeffen en J.G.
vanPijlen.
VanGeffen is lid vanhet Tetrazolium Committee. Ir.W.J. van der Burg is
lid vanhet Forest Tree Seed Committee enneemt indit comité deel aanhet
samenstellen van eenhandboek. Daarnaast ishij lid vanhet Purity Committee
(envanhaar werkgroepen Pure Seed Definitions enCalculation of Purity
Results (voorzitter)),het Referee Testing- enhet Equipment Committee. In
het Equipment Committee verleent Van derBurg medewerking aan deWerkgroep
Seed Cleaning enaan de voorbereiding van eenhandboek over zaadschoning.
Sinds het ISTA congres inBrisbane (1986)isVan derBurg ook lid vanhet
Bulking and Sampling enhet Variety Committee.Inhet laatstgenoemde comité
ishij voorzitter van deWerkgroep Eenvoudige chemische identificatie
methoden.
Inhet Seed Moisture Committee vertegenwoordigt C.Witte het RPvZ. Drs.H.L.
Kraak is lid vanhet Seed Storage- enVigour Test Committee en neemt deel
aandewerkzaamheden van enigewerkgroepen van deze comité's.De medewerkers
van degezondheidsafdeling nemen deel aan dewerkzaamheden vanhet Plant
Disease Committee.Dr.Ir. C.J. Langerak, die voorhet RPvZ zitting heeft in
het Plant Disease Committee (PDC), is actief indewerkgroepen: Beet (voorzitter),Large seeded legumes,Crucifers,Temperate cereals andGrasses,
Tropical and Sub-tropical crops en Ir. A.A.J.M. Franken indewerkgroep
Viruses endewerkgroep Bacteria (tweede voorzitter), tezamen met Ing. G.W.
van denBovenkamp.
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Dewerkzaamheden zijn onder de onderzoekprojecten vermeld. Zij betreffen in
het algemeen verbetering, aanpassing en ontwikkeling van demethoden van
onderzoek, inclusief de revisie van de Rules,het verlenen van medewerking
bijhet opstellen van ISTAhandboeken en deelname aan ISTAWorkshops en
Symposia. Zoheeft Langerak, met assistentie vooral van Franken enVan den
Bovenkamp, organisatorische en technische voorbereidingen getroffen voor het
19

International Seminar on Seed Pathology vanhet ISTA Plant Disease Com-

mittee. Het Seminar werd inmei 1987 gehoudenwaarbij het RPvZ optrad als
gastheer. Ca.50 zaadpathologen uit alle delen van dewereld namen eraan
deel. Aansluitend is eenWorkshop Serology voor een beperkte groep deelnemers gehouden; eveneens door het RPvZ georganiseerd (inhet kader van de
werkgroep "Bacteria"vanhet ISTA PlantDisease Committee).
Een samenvatting vanhet 19th International Seminar on Seed Pathology ISTA/PDC ende I s t International Workshop onSerology - ISTA/PDC, gehouden
inmei 1987 teWageningen volgthierna:

19th International Seminar

Deze vlekkeloos verlopen driejaarlijkse bijeenkomst van zaadpathologen werd
op verzoek vanhet Plant Disease Committee ophet RPvZ georganiseerd. Doel
van dergelijke seminars is alle activiteiten vanPDC-Working Groups te
evalueren enzorg tedragen voor eengoede coördinatie vangepland onderzoek
op (nationaal en)internationaal niveau.Dit onderzoek betreft vooral de
ontwikkeling van detectiemethoden voor schimmels,bacteriën,virussen en
nematoden inzaaizaad. Voorts wordt veel aandacht besteed aan de standaardisatie vandemethoden bij toepassing ervan inde praktijk (ISTA-proefstations, laboratoria vanPlantenziektenkundige Diensten,Zaadtechnologische Centra verbonden aanuniversiteiten, laboratoria vanhet bedrijfsleven en instellingen als IRRI en ICARDA).
In overleg met dePDC voorzitter,mr.P.D. Hewett,werd een zo evenwichtig
mogelijke vertegenwoordiging aan deelnemers uitgenodigd alsmede een aantal
actieve onderzoekers werkzaam bijNederlandse Zaadfirma's.Totaal namen zo'n
50personen deel uit 31 verschillende landen,waaronder eenviertalOostbloklanden (incl. U.S.S.R.).
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Programma onderdelen vanhet Seminar waren o.a., rapportage door werkgroepleiders m.b.t. uitgevoerd onderzoek,demonstratie van nieuwe technieken, een
poster session,een bezoek aan het RPvZ, een excursie naar deNoordzee Polders met een toelichting op productie en certificering van landbouwzaden en
een bezoek aan een tweetal zaadfirma's inEnkhuizen,
Belangrijkste besluiten genomen tijdens het Seminar hadden betrekking op:
- het streven naar eenReferee Testing Systeem
- het instellen vaneen 15-tal sub-workinggroups binnen de groep Bacteria,
Vegetables en (Sub)Tropical Crops,elkmet een afgebakend werkterrein
- het opzettenvan een dia-collectie als onderdeel vanhet PDC-Handbook
- het organiseren vangespecialiseerde Workshops-en Trainingscursussen
naast deSeminars.

1

st

International Workshop on Serology

Aansluitend ophet 19 PDC-Seminar werd dezemeer gespecialiseerde workshop
eveneens op het RPvZ georganiseerd. DeWorkshop stond openvoor een beperkt
aantal onderzoekers (een 12-taluit 7landen). Doelvan deworkshopwas een
aantal belangrijke aspecten van serologische technieken voor detectie van
bacteriën in zaaizaad diepgaand te evalueren,zowel theoretisch alspraktisch.Tijdens deworkshop werd achtergrondinformatie verschaft over de
productie van polyclonale enmonoclonale antilichamen,het toetsen vande
kwaliteit van de antisera,de betekenis vandiverse serologische technieken
inde zaadbacteriologle,de standaardisatie van serologische technieken en
"alternatieve" toepassingen ervan.
Inhet kader vande standaardisatie van serologische technieken werd door
de deelnemers praktisch gewerkt met immunofluorescentie (IF),Ouchterlony
dubbele diffusie (ODD)en agglutinatie. Tevenswerden de mogelijkheden
besproken m.b.t.centralisatie van antiserumproductie en toetsing vande
kwaliteit van de antisera. Eenvoorstel tot centralisatie zal inhet eindrapport verwerkt worden.
Zowel voor het 19

Seminar als de 1
Semi

Workshop on Serology zal een rapport

verschijnen viahet ISTA Secretariaat inZürich.
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Vermelding verdient ookhet 3jaarlijkse ISTA Congres (inclusief Seed Sympost
sium)gehouden juni 1986 teBrisbane,Australië. Van dit 21 ISTA Congres
werd een verslag gegeven in Zaadbelangen 1986,40 (9),228-229. Uitgebreide
verslaglegging vanhet congres enhet symposium wordt gegeven inhet
tijdschrift Seed Science and Technology, 1987.Voorafgaande aan het congres
werden te behandelen congreszaken (voorstellen)met dekeuringsdiensten en
het bedrijfslevenbesproken.

2. Ontwikkelingssamenwerking
(Development Aid)

2.1 KenyaSeed Unit enSriLanka Seed CertificationProject

Over het verslagjaar zijn voor beide projecten geen activiteiten ontplooid.

2.2 Icarda/FAO Seed Testing Course,Syrië

Van 16-27 november 1986 namA. vanGeffen,hoofd kiemkrachtslaboratorium,als
docent deel aande cursus die inAleppo (Icarda)werd gehouden.Hijwas vooral
betrokken bij de bepalingen op het gebied van vocht,zuiverheid, kiemkracht en
tetrazolium.

2.3 Training en opleiding

Evenals invoorgaande jarenwerd medewerking verleend aan devolgende door het
IAC georganiseerde cursussen:
- International Course onApplied Plant Breeding
- International Course onVegetable Production
- International Course onPlant Protection

Inhet kader van deCourse onVegetable Productionwerd een achttal cursisten
degelegenheid gegeven het optional programma ophet RPvZuit tevoeren.
Gedurende 4dagen bekwaamden ze zich ophet gebied van schoning en zuiverheid
(1 dag),kiemkracht (1 dag),gezondheid (1dag)enzaadtechnologie (1dag).

3. Samenwerking met Oost-Europese landen
(Co-operationwith East European countries)
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3.1 Hongarije
(Hungary)

Dr.Ir. G.'t'.Termohlen bezocht inde zomer van 1986 de Hongaarse collega's
ter bespreking vaneengezamenlijk onderzoek programma.

3.2 Polen
(Poland)

Over het verslagjaar zijngeen activiteiten temelden.
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PUBLICATIES

Bekendam,J. envanPijlen,J.G., 1986
Het effect vanpriming op dekieming en bewaarbaarheid van andijviezaden.
Zaadbelangen,40 (5),100-103.

Bekendam, J., 1986
Een verslag vanhet 21'

ste
ISTA congres teBrisbane,Australië.

Zaadbelangen,40 (9),228-229.

Bekendam,J.,envan Pijlen,J.G., 1987
Doorlatendheid van enige zaadverpakkingsmaterialen voor waterdamp en vluchtige
giftige stoffen.
Prophyta,41 (5),96-99.

Van der Burg,W.J., 1987
Onderzoek tenbehoeve van de schoning van zaaizaad.
Prophyta,41 (1),7-9.

Van der Burg,W.J., 1986
Seed cleaning analysis -abasis for payment,anaid in seed processing.
ISTA Handbook - for laboratory Cleaning,Part 1.

Ellen,J. and Langerak,C.J., 1987
1)Effects of plant density and nitrogen fertilization inwinter wheat
(Triticum aestivum L.)
2)Incidence ofGerlachia nivalis and Fusarium spp. related to field losses
Netherlands journal ofAgricultural Science 35,155-162.

Van Ginkel,L., 1987
Mogelijkheden van kernspinresonantie (NMR)bij vochtgehaltebepalingen inzaden.
Scriptie VakgroepMoleculaire Fysica,LUW.

Kraak,H.L., and Vos,J., 1987
Seed Viability Constants for lettuce
Annals of Botany,59,343-349.
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Langerak, C.J., Mew,T.W. and Maca, S., 1987
Facilities for seed health testing and research
International Rice Research Newsletter (in press).

Langerak, C.J.,1986
Ziekten en plagen van graangewassen inbeeld.
Uitgave door CAD Gewasbescherming.

Van de Scheur,H. and Van der Burg,W.J., 1986
Working Sheets for ISTAHandbook forLaboratory Seed Cleaning,Part2.

Termohlen,G.P.,1986.
Zaadtechnologie voor het zoeklicht.
Zaadbelangen,40 (9),202-204.

Vatma,B.K. and C.J. Langerak, 1987
Seed-transmissed tests and diseases of legumes in rice-based cropping.
International Rice Research Newsletter (in press).

VanVuurde,J.W. and Van den Bovenkamp,G.W., 1987
Working sheet Pseudomonas syringae pv.phaseolicola.
ISTA Handbook on Seed Health Testing (in press).

Mededelingen RPvZ, 1986,inZaadbehandelingen 40 (5),124:
- kiemversnellingsbehandeling bijFreesia zaden
- bewaaronderzoek kruiden
- optimale kiemingscondities voor aubergine zaad

Mededelingen RPvZ, 1986,inZaadbelangen 40 (9),208 en231:
- kiemmethoden enige zaadsoorten
- nieuw verpakkingsmateriaal

Mededelingen RPvZ, 1987,inProphyta 41 (3),75:
- bewaring Asparagus plumosus
- kiemmethode enkele zaadsoorten
- wijzigingen kiemmethode RPvZ
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Bijdragen aan het 19

ISTA International Seminar on Seed Pathology,

Wageningen,1987:

Langerak,C.J.:
- Evaluation of activities onPhomabetae over the last sixyears.
- Report ona comparative testwith Botrytis aclada in onion seed.

Jijdragenaanhet 1

st
ISTA International Workshop on Serology:

Van denBovenkamp, G.W.:
- Poster:Detection of Pseudomonas syringae pv. phaseolicola inbeans.
- Report oncomparative testingwith Pseudomonas syringae pv. phaseolicola
andP_.syringae pv.syringae.
- The detection of Pseudomonas syringae pv. pisi in seed.

Franken,A.A.J.M.:
- Introduction about use of ELISA indetection of seed-borne transmitted
viruses.
- Report on Clavibacter michiganense pv.michiganense.Evaluation of
comparative testing.

Franken,A.A.J.M. enVanVuurde, J.W.:
- Standardization of serological techniques,Immunofluorescence(IF).

Franken,A.A.J.M. enVan denBovenkamp, G.W.:
- The specificity of antisera for detection of seed-borne bacteria.

Franken,A.A.J.M. enVan Vuurde, J.W.:
- The significance of various serological techniques todetect and identify
seed-borne bacteria.

Van denBovenkamp,G.W. enVanVuurde, J.W.:
- Standardization of serological techniques,Immuno diffusion(ID).
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BUITENLANDSE REIZEN

Dr.Ir. J. Bekendam

8-07/26-07-1986

ISTA Congres,Brisbane,
Australië

DDr.Ir. J. Bekendam

12-11/13-11-1986

Meeting IIRB,Workgroup
onSeed Quality Analysing,Maribo,Holeby,
Denemarken

Dr.Ir. J. Bekendam

25-03-1987

Meeting E.E.C.-ISTA
ad-hoc commisssion

Ir. A.A.J.M. Franken

15-06/23-06-1986

Werkbezoek Frankrijk
(INRA en zaadfirma's)
betreffende detectiemethoden van bacteriën
envirussen

A. van Geffen

16-11/27-11-1986

Seed Testing Course
ICARDA,Aleppo,Syrië

Dr. H.L. Kraak

25-08/28-08-1986

Studiereis Frankrijk
i.v.m.witlofzaadteelt

Dr.Ir. C.J. Langerak

9-12/20-12-1986

International Workshop
onRice Seed Health,
Manilla, Philippijnen

Dr.Ir. C.J. Langerak

13-03/23-03-1987

B.S.P.P. meeting,
Londen,Engeland
en bezoek instellingen
zaadpathologisch onderzoek

Dr.Ir. G.P. Termohlen

15-07/19-07-1986

Bezoek Hongaarse collega
instellingen i.v.m.
samenwerking onderzoek
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LABORATORIUM KWALITEITSONDERZOEK AANZAAIZAAD

Het laboratorium kwaliteitsonderzoek aanzaaizaad omvat voornamelijk devolgende categoriënmonsters:

- monsters tenbehoeve vanhetnationale eninternationale zaaizaadverkeer,inclusief monsters tenbehoeve vandeISTA-attesten: Z-monsters.
Het onderzoek richt zich inbelangrijke mate opdebepaling vanhetvochtgehalte,dezuiverheid enklemkracht,degezondheid endePolyploidie.
- monsters tenbehoeve vanafrekening indecontractteelt (firma- boer):
C-monsters.
Het onderzoek omvat eenschoningsanalyse endebepaling vanhetvochtgehalte
in ongeschoond zaad endezuiverheid enkiemkracht inhetgeschoonde zaadmonster.
- monsters tenbehoevevandeAID(Algemene Inspectie Dienst).
Het onderzoek omvatdebepalingvanhetvochtgehalte,dezuiverheid enkiemkracht,degezondheid endePolyploidie.
- monsters tenbehoeve vaninstitutenvanlandbouwkundig onderzoek.
Het onderzoek richt zich voornamelijk opdeschoning,dezuiverheid enkiemkracht enPolyploidie.
- monsters tenbehoevevandeGenenbank (CGN).
Het onderzoek omvatmetname controleopdeschoning enkiemkracht, daarnaast
op zuiverheid engezondheid.

LABORATORY QUALITYANALYSIS ON SEED

The laboratory

quality

analysis

on seed comprises

mainly

the

following

samples:

- samples on behalf
including
For all,

the 1STA Analysis
moisture

polyploidy

are

- samples of contract
C-

of the national

content,

Certificates:
purity,

seed

trade,

Z-samples.

germination,

seed health

and

determined.
grown lots for payment between firm and

farmer:

samples.

In the sample a cleaning
unaleaned
seed.
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and international

analysis

seed while purity

and moisture

and germination

content

is determined

is determined

in the

in

cleaned

samples on behalf

of the AID (General Inspection

Analysed are: moisture

content,

purity,

Service).

germination,

seed health

and

polyploidy.
samples on behalf

of institutes

The main analysis

performed are: cleaning,

germination

and

samples on behalf
Besides purity

of agricultural

research.

moisture

content,

purity,

polyploidy.
of the Genenbank (CGN)

and seed health,

for all,

cleaning

and germination

are

contraled.
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GEGEVENSMETBETREKKING TOTDEAARD ENDEKWALITEITVANHETZAAIZAAD
(Data on kind of samples and number

analysed)

TABEL1
Totaal aantal onderzochte monsters indelaatste drie verslagjaren.
(Total

number of samples analysed

Monsters

over the last

1984/1985

three

years)

1985/1986

1986/1987

(Samples)

Z-monsters

13.373

12.793

14.460

5.809

4.918

5.677

1.100

861

1.184

728

1.150

2.089

62

54

68

21.072

19.776

23.478

(Z-samples)
C-monsters
(contract

grown

samples)

C-monsters instituten

(samples

institutes)

Genenbank (CGN)-monsters
(Genebank

(CGN)-samples)

AID-monsters
(AID-samples)

Totaal
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TABEL 2
Ingezonde:'.monsters zaaizaad, excl.A.I.D. monsters

(Kind of samples,

A.I.D.

control

Zaadsoort

sai.wles

excluded)

Schoningsmonsters
(C)

Andere monsters
analyse werkzaamheden (Z)

(contract grown
seed samples)

(mainly
trade samples)

84/85

85/86

86/87

84/85

85/86

86/87

Landbouwzaden

(Agricultural

(cereals)

Granen

grof

-

5

4

169

127

2.549

1.877

833

2.040

1.722

1.725

118

(grasses):

Grassen
fijn

seeds)

(fine)
(coarse)
(clovers)

Klavers

3.843

3.363

5.310

3.388

3.790

3.616

-

-

-

68

87

64

-

30

-

11

6

24

41

60

60

Grasmengsels

(mixtures

of

grasses)

Lupinen (lupins,

vetches)

Lijnzaad (fibre
Bieten

flax)

(beets)

Erwten,bonen (peas,

beans)

(turnips)

Stoppelknollen

Andere landbouwzaden

(other agricultural

-

19

7

9

727

697

510

53

32

-

2.059

2.015

1.505

35

27

22

53

76

77

690

611

119

744

102

152

6.601

5.493

8

3

-

650

535

667

19

26

27

208

141

125

-

-

30

-

-

1.185

79

163

2.323

1.993

2..757

168*

343

673

621

1..133

seeds)

Totaal landbouwzaden

6.297

9.305

9.277

8.316

Tuinbouwzaden
(Vegetable
Koolzaden
Spinazie

seeds)
(cabbages)
(spinach)

Erwten,bonen (peas,

beans)

Andere tuinbouwzaden

(other vegetable
seeds)
Bloemzaden (flower
seeds)

74
207

-

-

1

214

226

277

Totaal tuinbouwmonsters

308

276

564

4,.068

3 .516

6,.144

Totaal land-en tuinbouwmonsters

6.909

5.769

6.861

13,.373

12,.793

14,.460

Boomzaden (tree

seeds)
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TABEL3
Splitsing naar aardvandeanalyse werkzaamheden
(Kind of

analysis)

1984/1985

1985/1986

A*

1986/1987

T*

(cleaning)

7.910

6.880

7.805

7.508

157

Zuiverheid

(purity)

19.143

18.249

20.219

16.945

3.274

Kiemkracht

(germination)

17.513

16.774

18.217

12.848

5.369

12.154

10.921

12.224

11.179

1.045

36

37

19

18

1

954

1.086

2.532

1.820

712

1.437

1.877

1.469

1.469

-

Schoning

Vocht

(moisture)

Polyploidie enIdentificatie
(polyploidy and
identification)
Gezondheid (seed health)
Idem t.b.v. PD-verklaring
(same for fytosanitary
Totaal (total)

certificate)
59.147

55.824

62.485

51.927

Inhetverslagjaarwerden tenbehoevevandeStapelplombering 1.846monsters
ontvangen,waarvan 176monstersopzuiverheid enkiemkracht werden onderzocht.
Voor diverse instituten werden 143monsters Pinuszaad,32monsters Teunisbloem
en2monsters Rietzaad geschoond. Daarnaast werden30kleine engrotere partijenvandiverse zaadsoorten voorhetbedrijfsleven geschoond.
Tenbehoevevanoogstoriëntering envergelijkend onderzoekmetdeKeuringsdienstenwerden236monsters onderzocht.

A:analysewerkzaamheden t.b.v.landbouwzaden (type of analysis
tural
seeds)

for

agricul-

T:analysewerkzaamheden t.b.v.tuinbouwzaden (type of analysis
tural
seeds)

for

horticul-
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10.558

TABEL4
Kwaliteitvandebelangrijkste geschoonde soorten t.b.v.afrekeningop
A.T.V.: gewogen gemiddelde inprocenten
(Quality

of lots grown on contract

by farmers:

weighed average of

Aantal monsters
(number of samples)

Zaadsoort
(Kind of seed)

percentages)

Gewogen gemiddelde
(weighed

average)

1986/1987
17

Beemdlangbloem
(Festuca

pratensis)

hooi- enweidetype
1)
Schoon zaad
Zuiverheid vanhetschone zaad

84.9
2)

99.2

Kiemkrachtvanhetzuivere zaad

3)

88.0

Vochtvanhetongeschoonde zaad

4)

14.3

Engels raaigras

669

(Lolium per enne)
diploid, grasveldtype
77.4

Schoon zaad

98.3

Zuiverheidvanhetschone zaad

94.8

Kiemkrachtvanhetschone zaad

12.7

Vochtvanhetongeschoonde zaad
Engels raaigras

694

(Lolium per enne)
diploid, hooitype
Schoon zaad

78.1

Zuiverheid vanhetschone zaad

98.9

Kiemkrachtvanhetzuivere zaad

93.5

Vochtvanhetongeschoonde zaad

13.2
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vervolg tabel 4.
Engels raaigras

(Lolium

554

pevenne)

diploid, weidetype
Schoon zaad

78.8

Zuiverheid van het schone zaad

98.8

Kiemkracht vanhet zuivere zaad

95.0

Vocht van het ongeschoonde zaad

12.9

Engels raaigras

(Lolium

540

pevenne)

tetraploid, hooitype
Schoon zaad

82.5

Zuiverheid van het schone zaad

99.0

Kiemkracht van het zuivere zaad

93.6

Vocht van het ongeschoonde zaad

13.7

Hardzwenkgras

(Festuaa ovina spp.

29

duriuscula)

Schoon zaad

78.5

Zuiverheid van het schone zaad

96.8

Kiemkracht vanhet zuivere zaad

92.2

Vocht van het ongeschoonde zaad

10.8

Italiaans raaigras

Lolium

201

multiflorum)

tetraploid
Schoon zaad

86.5

Zuiverheid van het schone zaad

99.5

Kiemkracht van het zuivere zaad

89.0

Vocht vanhet ongeschoonde zaad

17.1
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vervolg tabel4

Italiaans raaigras
(Lolium
wultiflorum)

59

diploid
Schoon zaad

87.9

Zuiverheid vanhetschone zaad

99.7

Kiemkrachtvanhetzuivere zaad

92.5

Vochtvanhetongeschoonde zaad

16.8

Rietzwenkgras
(Festuaa

171

arundinaoea)

Schoon zaad

82.2

Zuiverheidvanhetschone zaad

98.9

Kiemkrachtvanhetzuivere zaad

94.5

Vochtvanhetongeschoonde zaad

12.7

Roodzwenkgras
(Festuaa rubra var.
gewoon

270
aorrmutata)

(chewing)

Schoon zaad

78.8

Zuiverheidvanhetschone zaad

99.5

Kiemkracht vanhetzuivere zaad

95.3

Vochtvanhetongeschoonde zaad

11.4

Roodzwenkgras
(Festuaa rubra var. rubra en
Festuaa rubra var.
triahophylla)
Uitlopervormend

338

(oreeping)

Schoon zaad

74.9

Zuiverheidvanhetschone zaad

99.6

Kiemkrachtvanhetzuivere zaad

94.6

Vochtvanhetongeschoonde zaad

11.4

75

vervolg tabel4
Veldbeemdgras
(Poa

910

pratensis)

Schoon zaad

74.5

Zuiverheid vanhetschone zaad

95.9

Kiemkrachtvanhetzuivere zaad

88.1

Vochtvanhetongeschoonde zaad

10.6

Westerwolds raaigras
(Lolium multiflorum var.
westerwoldicum)

231

tetraploid
Schoon zaad

87.2

Zuiverheid vanhetschone zaad

99.7

Kiemkracht vanhetzuivere zaad

90.5

Vochtvanhetongeschoonde zaad

17.0

Teunisbloem
(Oenothera spp.)

67

Schoon zaad

77.0

Zuiverheid vanhetschone zaad

99.1

Kiemkracht vanhetzuivere zaad

80.5

Vocht

Ui
(Allium

20.7

42
aepa)

Schoon zaad

96.2

Zuiverheid vanhetschone zaad

99.8

Kiemkrachtvanhetzuivere zaad

90.7

Vocht

76

11.5

vervolg tabel4
Karwlj
(Carum)

31

Schoon zaad

88.6

Zuiverheid vanhetschone zaad
Kiemkracht vanhetzuivere zaad
Vochtvanhetongeschoonde zaad

Stoppelknollen
(Brassica rapa var.

22
rapa)

Schoon zaad

90.9

Zuiverheid vanhetschone zaad

99.9

Kiemkrachtvanhetzuivere zaad

91.8

Vochtvanhetongeschoonde zaad

8.4

Doperwten
(Visum sativum)
kreuk (angular

garden

15
peas)

Schoon zaad

89.4

Kiemkracht vanhetgepikselde zaad

96.6

Vochtvanhetongeschoonde zaad

14.4

Spinazie
(Spinacia

27
oleracea)

rond (round)
Schoon zaad

84.2

Zuiverheid vanhetschone zaad

99.6

Kiemkracht vanhetzuivere zaad

87.8

Vochtvanhetongeschoonde zaad

21.4

Nw. Zeelandse spinazie
(Spinacia
tetragonia)
Schoon zaad

32

68.3

Zuiverheidvanhetschone zaad

98.3

Kiemkrachtvanhetzuivere zaad

47.9

Vochtvanhetongeschoonde zaad

45.0

77

vervolg tabel4
Bladramenas
(Raphanus
sativus)

42

Schoon zaad

84.7

Zuiverheidvanhetschone zaad

99.3

Kiemkrachtvanhetzuivere zaad

78.5

Vochtvanhetongeschoonde zaad

7.4

Tuinkers
(Lepidium

38
sativum)

Schoon zaad

96.9

Zuiverheid vanhetschone zaad

99.9

Kiemkracht vanhetzuivere zaad

93.5

Vochtvanhetongeschoonde zaad

Oost-Indische Kers
(Tropaelum
spp.)

109

Schoon zaad

74.3

Zuiverheidvanhet schone zaad

99.7

Kiemkracht vanhet zuivere zaad

86.4

Vochtvanhetongeschoonde zaad

16.8

according toDutch variety list 'hooitype'

***

(hay

type)

" 'weidetype'

(pasture

" 'grasveldtype'

(amenezty

type)
type)

1)cleaned seed
2)purity ofcleaned seed
3)germination ofpure seed
4)moisture content ofuncleaned seed
5)handpicked seed
Soortenwaarvan minder dan15monsters werden ontvangen, zijnniet inde
tabellenverwerkt.
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