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INLEIDING

Inhetverslagjaarwerd.Dijzonderveelaandachtbesteed aanbeschouwingen overdeontwikkelingsrichtingvandeS.V.P.
Hierbijheeft alsuitgangspuntvoornamelijk gediend datdesterke
uitbreidingvandeaktiviteitenvan departiculiere kweekbedrijven
ruimtebiedt aaneenintensivering enverdiepingvanhetS.V.Poonderzoek«.De opvangcapaciteit vandekweekbedrijvenisduidelijk
groterdanenkele jarengeleden;eenaanpassingvanhet S.V.P.onderzoek aandezesituatie isindezefasenoodzakelijk.
Demeerjarenplannenvanonderzoek:aardappelen,granenenbieten
kwamenin1966gereed.Dehierbijgevolgdeprocedurewasdatna
interne gesprekken overdemeestgewenste opzet eenontwerpwerd
gemaakt,datmetverschillendekwekers individueelwerdbesproken.
DankzijdezecombinatiekondenaanhetbestuurvandeS.V.P.meerjarenplannenwordenvoorgelegdwelke reedsinbelangrijkematede
instemmingvandedirectbelanghebbendenbezaten» Nadien zijnin
alledriegenoemde gevallenuitvoerige toelichtingengegeventijdens
werkgroepsvergaderingen.Voorzover dituitdegangvandediscussiesisafteleidenisdedoor onsvoorgestane onderzoeksrichting
met instemming ontvangenenzalhet onzetaak zijnbijdeuitvoering
vanhetonderzoek devoorgestelde richting ookwerkelijk tevolgen.
Het isbepaaldniot zodatdoordemeerjarenplannenhet onderzoek
vandeS.V.P,vanvandaag opmorgen eengeheelandergezichtheeft
gekregen.Verschillendevandegeschetsteprojektenwarenreedsin
behandeling ofvoorbereiding,anderezullen eerstindeloopvan
dekomende jarenaandeordekomen.
Projektenalshet soortkruisingsprogrammainbieten,deontwikkelingbijhetbakkwaliteitsonderzoek intarwe,PH-tolerantiebij
gerst,het onderzoek inveldbeemd zijnreeds inbewerking enpassen
volledigindetoekomstplannen.Demedewerkingvandeonderzoekers
aanderealiseringvandeonderzoeksverdieping isbijzonderprettig,
v/aarvoordegehele staf eenbijzonderwoordvandanktoekomt.
Voorhet eerstkaninhet jaarverslagmeldingwordengemaaktvan
bouwaktiviteit.In 1966werd eenbegingemaaktmet debouwvaneen
gedeeltevanhetkassencomplex opdetoekomstige vestigingsplaats
vandeS.V.P,aandeDroevendaalsesteeg.
Ditkassengedeelte omvat2000m^,waarinisopgenomeneenoppervlaktevan+600m nietverwarmdwarenhuis en11compartimententeverwarmenkasvan eenvoudigeaard.
Naarverwachting zaldebouwinaugustus 1967kunnenwordenbeëindigd,waarmee danvoordeS.V.P. eenbelangrijkbeterekasoutillage
daninhetverleden zalzijnverkregen.Ophetzelfde terreinwerd
in 1966eenbarakgebouwdwaarinvoornamelijk diemedewerkerswordenondergebracht,welkeveelvuldiginhetbovengenoemdekassencomplex zullenwerken.Bovendien zijnindebarak tweetijdelijkelaboratoriaingerichtt.b.v.hetmutatieonderzoek enhetkwaliteitsonderzoekbijaardappelen.
In 1966werdvanproefboerderijgewisseld.
Vanaf deherfst 1949heeft deS.V.P. debeschikkinggehad overde
kavelsN1 enN2indeNoord-Oost-Polder.Ditbedrijfwasruim 45ha
groot.

Vanaf 1951heeft deze"boerderijdenaamProf.Broekemahoevegedragen,welkenaamnuwordt gegevenaanhetnieuwe"bedrijfin
Oostelijk-Flevoland.
Ditbedrijf,groot 90ha,isop 1november 1966dooronsofficieel
aanvaard.
Helaaskonmet de"bouwvandedooronsgewenste opstandenin1966
nognietworden"begonnen,alwerd dezekerheid gekregendatdit,
althansvoorzoverhetdekassen enhetveldlaboratorium"betreft,
in1967welhet gevalzalzijn,Indeovergangstijdkongelukkig
eenovereenkomstmet denieuwepachter (hetkweekbedrijfvande
C.I.V.)wordengetroffen,waarvoorwijzeererkentelijk zijn.De
eersteproefveldenvankoolzaad enwintertarwe zijnnoggedurende
hetverslagjaar ingezaaid.
DeverwervingvangrondeninWageningen"blijftnogsteeds eenmoeilijkpunt»
Enigsoelaaskongelukkigwordenverkregen doordat de3.V.P.toestemmingverkreegtothuurvan eencomplex lichte zandgrond opde
Renkumseheide.Hierdoorwerd ietsmeerruimte gekregenvoorde
aanlegvanaardappel-,granen-engrassenproefvelden.
Wageningen,mei 1967.

Dr.Ir.H.Lamberts

ALGEMEEN
door
!.H.Agelinie

Bestuur
Hetbestuurvergaderde zesmaalinditjaar.Per31december 1966
washetbestuuralsvolgt samengesteld:
Ir.J.I.C.ButlerteWageningen

voorzitter,
benoemd doordeMinister.

Dr.Ir.J.W. LackampteOttersum

vice-voorzitter,
alslidbenoemd opvoordrachtvandeNederlandse
Kwekersbond enhetLandbouwschaptezamen.

Prof.Ir.M.L. 'tHartteWageningen

Ir.J.D.BekiusteLeeuwarden

secretaris,
alslidbenoemd opvoordrachtvandeSenaatder
Landbouwhogeschool.
lid,
benoemd opvoordrachtvan
deNederlandseKwekersbond.

Ir.D.J.v.d.Have teKapelle-Biezelinge,lid,
benoemd opvoordrachtvan
deNederlandseKwekersbond.
Ir.G.W.MeyerteLeeuwarden

lid,
benoemd opvoordrachtvan
deNederlandseAlgemene
Keuringsdienst.

A.VisserteDordrecht

lid,
benoemd opvoordrachtvan
hetLandbouwschap.

Prof.Dr.Ir.J.C.DorstteWageningenadviserend lid,
benoemd opvoordrachtvan
hetbestuurvandeS.V.P.
Prof.Dr.Ir.J. SneepteWageningen

adviserendlid,
benoemd opvoordrachtvan
hetbestuurvande S.V.P.

Per31december 1966warenaftredend deherenIr.J.I.C.Butler
enProf.Ir.M.L. ltHart.Beideherenzijnm.i.v. 1januari 1967
herbenoemd.
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Commissies
Tervervangingvandevertrouwenscommissies werd doorhet"bestuur
van deS.V.P. eenvijftaladviescommissies inhetlevengeroepen.
Detaakvandeze commissies ishet"bestuurteadviseren overde
wijzevanafgiftevankweekmateriaalaandekwekers.Deledenvan
deadviescommissieswordenvoorgedragendoordeNederlandseKwekershond,hetLandhouwschap enhetI.V.R.0.Per31december 1965waren
decommissiesalsvolgtsamengestelde
1.Commissie_voor_het_gewas_aardappel
J.A.J» Poos,Ottersum
NederlandseKwekershond
Ir.J»Trip,Metslawier
"
"
A.Vermeer,Appelscha
Landbouwschap
Ir.J.A.HogenEsch,Wageningen
I.V.R.0.
x
2.Commissie_voor_de_zelf
]3estui
vende_gewassen
Dr.Ir.W.Peekes,Haren
NederlandseKwekersbond
Dr.Ir.C.Mastenbroek,Hoofddorp
"
••
C A . vanPoortvliet,DeHeen
Landbouwschap
Drs.P.M.v.d.Vaart,Wageningen I.V.R.O.
3.Commissie_yoor_de_grasseni_de_klavers_e
Ir.W.A,Eschauzier,Vlijmen
NederlandseKwekersbond
Ir.M.Kamps,Vlijmen
"
"
M.J.Zijp,Scheemda
"
"
K.H.Koopman,Ens
Landbouwschap
Drs.P.M.v.d.Vaart,Wageningen I.V.R.0.
4.Commissie_voor_de_suiker-_en_de_voederb
a)Suikerbietenir.H,V/estra,Naarden
NederlandseKwekersbond
Ir.R.J.Zwaan,Voorburg
"
"
J.Post,Sexbierum
Landbouwschap
DrsF.M.v.d.Vaart,Wageningen
I.V.R.0.
"b)YoeâêE^iêïen
Ir.M.Joordens,Venlo/Blerick
NederlandseKwekersbond
Ir.L.M.Korsten,Hoofddorp
"
"
J.Post,Sexbierum
Landbouwschap
Drs.P.M.v.d.Vaart,Wageningen I.V.R.0.
s
s)Dedirecteurwoontalle commissievergaderingen bijenverzorgt
hetsecretariaat.
PersoneelDepersoneelsformatie werd in 1966uitgebreidmet 2assistentenen
met 2proefveldarbeidersvoorhetproefbedrijf in0.Plevoland.
Erhaddenoverigens dit jaar enkelebevorderingen enenkelepersoneelswisselingenplaats.
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Aanschaffingen
Deintensiveringvandeproefveldmeehanisatiewerdvoortgezet.
Dein1965aangeschafteViconbietenrooimachinewerd geschiktgemaaktvoorhetrooienopproefvelden.Erwerd eenAgria"baby-frees
aangeschaft eneentweetalprecisie-zaaimachines,geschiktvoor
proefveldzaai,werd inNoorwegen"besteld.
Delaboratoriumapparatuur werd tenbehoevevanhetcytologisch
onderzoekuitgebreidmet eenresearchmicroscoop.Tenbehoevevan
hetgrassen-enhetfysiologisch onderzoekwerden eenkoelkast en
eendroogstoof aangeschaft,terwijlverderdeapparatuurvoorhet
kwaliteitsonderzoek bijaardappelenwerduitgebreidmet eenfotometer eneenkoelbox.
Deuitbreidingvanhetaantalwerktuigenvoorhet groterebedrijf
in0.-Flevoland werdvoortgezet.O.a.werdenaangeschaft eenClaysonmaaidorser,eentweetalkipwagens,eenRumpstad tweescharige
wentelploeg, eenvoorlader eneenAgriabasismachine.
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AARDAPPELEN
door
Ir.H.P.BeukeiaaenIr»H.T.Wiersema

RESISTENTIE_TEGEN_DEJÄOZAIEKVIRUSSEN
Materiaal
Hetuit deDuitse enEngelse géniteursontwikkeldemateriaalis
zoverontwikkeld,dathetreeds inverschillende kruisingsprogramma'swordtgebruikt.
Deconsumptiekwaliteit vanhetmateriaalisdankzijhetopnemen
vankwaliteitsrassen inhetkruisingsprogramma enhet regelmatig
kokenvandezaailingendoorDr.Huijsmanbelangrijkverbeterd»
Het eigenuitgangsmateriaal opbasisvanS,chacoense,S.artificialeenS.politrichonstaatnogopeenveellagerniveau.
Toetsing
Doorentingoptomatenonderstamwerdenopextreme Y-virusresistentiegetoetst:276 eigennummers,35zaailingenvanIr.VanSuchtelenen 10zaailingenvandeProf.Broekemahoeve.Vanditmateriaal
warenresp.94,21 en4zaailingenvatbaar,terwijl 170,7en6
nummers onvatbaarblekente zijn.Naast eenvisuelebeoordeling
vandeentenvond eencontroleplaatsdoortoepassingvandeA-6
toets.Reeds enkele jarenwasgeblekendathetviaentingoptomatenonderstam nietaltijd eveneenvoudigwasde Y-virusresistentie
vast testellen.Geblekenisnudatmetbehulpvanknolentingende
resistentiebeterkanwordenvastgesteld.Deresistentiekonop
eenvoudigewijze,maarmindernauwkeurig,wordenbepaald doorjonge
planten,uitknollengegroeid,tespuitenmetY-virusinoculum,mits
detemperatuurvandekaswaarindetoetsingwordtuitgevoerdvoldoendehoog (+22°C)is.Dezemethodekanalseenvoorselectiegebruiktworden.
Ï5r£®2Ïi§_ü® S iËÏ^ÏiË_^ZZi£HË
Toetsing
Debesmettingvanhetproefveld in1965iszeergeringgeweest
zoalsblijkt uit deziektecijfersvandestandaarden;
Bintje
35$
Saskia
oio
Sirtema
Mo
Surprise Oio
Record
10$
VandeafdelingNOPwerden 34nummers getoetst.Het ziektepercentagevandezenummersvarieerdevan 0 - 7 2 .

.g.

Extreme_resistentie_tegen_iiet_X-virus
Materiaal
Behoudens eenbeperkteopbouwuitS.acaule ishetmateriaalvan
ditprogramma sterkverwevenmetandereprogramma's.
Toetsing
Vande23getoetsteAM-zaailingenvandekwekers"blekener 12onvatbaarvoorhetX-virus tezijn.
4populatiesmet Y-enX-virusresistentie werdenna eerstinhet
kiembladstadium gespotente zijnmetY-virusinoculum ooknoggespotenmetX-virusinoculumaHetbleekmogelijk om opdezewijzereeds
ineenjongstadium teselecteren opY-enopX-virusresistentie.
S^virusresistentie
DeontvangstvanS.andigenummateriaalmet overgevoeligheidsresistentievoorSovirus,opende demogelijkheid tot eennieuweaanpakvan
hetS.virusprobleem.
De eerstekruisingenwerdengemaakt«
BLADROLRESISTENTIE
Materiaal
Vandejaargangen 1954t/m 1966 zijnresp.nog2,1,5,7,0,2,5,
19en633zaailingenaanwezig,terwijlerbovendiennog5360kasklonenzijn.
Hetmateriaalisvoornamelijk afkomstigvan eigengéniteurs,ontstaan
uitrassenkruisingenenuitDuitserassen engéniteurs.Sinds 1963
zijnerinhetprogramma ookX-enY-virusgeniteurs opgenomen.De
laatste jarenwordt inditprogrammameeraandacht besteed aankwaliteit enaanPhytophthora-resistentie.
Hoewelhetmateriaalreeds eenvrijhogebladrolresistentieheeft,
isdepraktijkwaardevandezaailingenvaaknogslecht.
Toetsing
Uitdebeoordelingvandenateeltvanhetbesmettingsproefveld bleek
daterin 1965 eengeringebesmettinghadplaatsgevonden.
De ziektepercentagesvandestandaardenAquila,Burmania,Schwalbe
en49.540/2warenresp. 13,2,0en0.Hetvorig jaarbedroegendeze
97, 85, 53en25.Depopulaties zijninverbandmet dezegeringebesmettingnietuitgeplant.
Vande38eigenzaailingenhadden 28nummers eengeringe of geen.besmetting.
18vande88voordeNOP-afdelingonderzochtenummers (géniteursen
rassen)warenweinigbesmet.Deze 18nummerswarenvoormeerdande
helftbuitenlandserassen.
VandevoorDr.PerwerdaonderzochteBintje-"mutanten"bleken 60van
de750nummers gezondte zijngebleven.Hetpercentage gezondgeblevenmutantenbleek echterniethogertezijndanhetpercentagegezondgeblevenstandaarden.
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Uit eenherhalingvandeplanttijdenproef "bleekweerdehelangrijke
invloedvandeouderdomsresistentie.
Voordeopnormaletijdgeplantevroegerassenwerdweereente
laagbesmettingseijfergevonden.Bijhetinterpreterenvanderesultatenvanbesmettingsproefvelden zalderijptijdvandegetoetsterassenenzaailingeninrekeningmoetenv/ordengebracht,indienmen zealskruisingsouderwilgebruikeno
STEN&ELBONTRESISTENTIE
Weerwasdebesmettingophetproefveld inAssenonvoldoende.De
toetspopulaties diereeds enkele jarenwerden onderzocht zijnopgeruimd*Voorlopigwordtalleenverdergewerktmet 16rassen.
§ÇHS™SISTEOTIE
Gewone_schurft
Materiaal
Het onderhanden zijndemateriaalisvoornamelijkafkomstigvanrassenkruisingen.VooralhetmateriaaldatontstaanisuitAmerikaanserassenengéniteursverdient aandacht.Ditbezitnaast eengoedeschurftresistentie ookbelangrijke andere goedeeigenschappen.
HetuitS.chacoense opgebouwdemateriaalisnogerglaat envormt
daardoorweinigknollen.
Toetsing
Ophetschürftproefveldkwamplaatselijk eengoedeschürftaantastingvoor.De standaardenAlpha,Ackersegen,Noordeling enSirtema
kregen eenaantastingscijfervanresp,6,8,5*4en6.Hierbij
duidt eenlaag;cijfereensterke eneenhoog cijfereengeringe
aantastingaan.Hetvorig jaarwerdSirtemagehonoreerdmet een7
à8.DesterkeaantastingvanSirtemaindit jaarmoetgewetenwordenaandevoordeaantastinggunstige omstandigheden-drogegrond
tijdenshettijdstipvandeknolvorming.Devoorzomerwasn.1.
droog.Daarnavielerveelregenzodatdelaterrijpende,duslater
knollenvormenderassen,relatief eentegeringeaantastingvertoonden.
Hetisdanookvangrootbelangbijdebeoordelingvanschurftproefveldenrekeningtehoudenmet deweersomstandigheden ophet
tijdstipdat detetoetsenrassenmethunknolvormingbeginnen.
Bijrassenisdittijdstip ongeveerbekend,bijjonge zaailingen
echterniet.Uithet onderzoekvande75getoetstepopulatieskon
danook geen duidelijke geniteurswaardewordenbepaald.Deresultatenverschildensterkvandievanhetvorige jaar.Depopulaties
vanvroegekruisingenvertoonden eensterkere endievandelate
kruisingen eengeringereaantasting.
Vandezepopulatiesy/erdendemooie zaailingendie eengeringe
aantastingvertoondenvoorverderonderzoekaangehouden.
Vanhet schürftprogrammawerdenaldeouderenummers opnieuwgetoetst.
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Verschillendevandeoudere zaailingenuithetvirusresistentieprogrammablekenhijtoetsingeen
goedeschürftresistentietebezitten«
Hetgetoetste chacoensemateriaalvertoondeweinigofgeenaantasting.Daarditmateriaalslechtskleineknollenvormdezalhertoetsingophetveld entoetsing indekasnodig zijn.
VoorIr.vanSuchtelenwerden 100nummers onderzocht
7 zaailingeninaanmerkingvoorverderebeproeving.

Hiervankomen

Vande 139nummers diewerden onderzochtvoor deNOP-afdelingmaakten30eengoedeindruk.
Bijdekastoetsing"bleekweerhethelangvan eennauwkeurigewaterbeheersing.
Nieuw onderzoek isopgezet omdemogelijkheidvanwaterbeheersing
dooronderbevloeiïngtebestuderen.
Netschürft_(_Greideschurft)
Deveronderstelling datnetschurftresistentiemonogeenvererft,werd
dit jaarbevestigd.VandegetoetsterassenwarenFransen,Bintje,
Climax,Eba,Industrie enAllerfrühesteGelbevatbaar.Hetiszeer
devraagofdevoorEbaaangegevenkruisingEerstelingxBato juist
is.VeelaannemelijkerlijkthetdatEba eenBintje-nakomelingis.
Ookdegoedekwaliteitseigenschappenvanhet raswijzenindezerichting.

Dooreenstorende invloed tengevolgevandroogte tijdenshetgroeiseizoenwerduit eenoriënterend proefjeterbepalingvandejuiste
rijptijd enontwikkelingsrhytmevan enkelerassen enzaailingengeen
duidelijke resultatenverkregen.Welkwamvast testaandatbijeen
eventuelevoortzettingvandezeproevengewerkt zalmoetenvoordenmet
groteaantallenplantenperras.

-12AARDAPPELEN
door
Dr. Ir,C A . Huijsman

AARDAPPEölOEHEIPSRESISTENTIE
Voorhet eerstkondit jaargebruikwordengemaaktvandenieuwe
Bodegom-kas ophetterreinvandePlantenziektenkundige Dienstte
Wageningen.Deaanlegvandeverwarming endeverlichtingkwamdit
jaarnogniet totstand,
EenZTederlandseaardappelkwekerkreeg dit jaar eenvanzijnverneïhybridenmetresistentie tegenhetpathotypeABC opdevoorlopige
AM-lijstvanhetI.V.R.O.
ONDERZOEK
VoorBr.Eerwerda (I.V.P.)werden 1171Bintje-mutantengetoetstop
resistentie tegenaardappelmoeheid, 1165waren zondermeervatbaar;
met 6twijfelgevallenishet onderzoekwinter 1966/67voortgezet.
VandeW.A.C. (WageningseAardappelCollectie)werd eengrootaantalherkomstenvanwilde soortenverkregen.Zewerdengetoetst op
depathotypenAenABCD.Enkeleherkomstenvan S.sparsipilum,
S.multidissectum,S,sanctae-rosae,S.megistacrolobum,S. mfund-ibiliforme,5.spegazzinii enS.verneiwarenresistent tegenABCD.
V'elelijnenvanS.demissumwarenindeproef opgenomen;zewaren
alle zondermeervatbaar.InzaaiselsvanS.bulbocastanumwerd
resistentie gevonden.Dezaailingenkonden echterniet intwee duidelijkvan elkaargescheidenklassen-resistent envatbaar-worden
ingedeeld.Dezeresistentie lijkt daarommoeilijk praktischtoepasbaar.
VanProf.Ross (Keulen)werd eenaantalwilde soortenenkruisingen
vanS.tuberosummetwilde soortenontvangen engetoetst opresisteirETë~Tëgën—depathotypenA,ABenABCD.Debeste indrukmaaktenenkelehybridenvanS» camarguense enherkomstenvanS.spegazziniienS.verneï.Deresultaten zullenwordengebruiktvooreen
gemeenschappelijkepublikatiemetDunnett (Edinburgh)enRoss.
Het concept daarvanisnuklaar.
Eenproef overdeerfelijkheidvanderesistentievanverschillendevernex-hybridenbevestigde demonogene overervingvandezeeigenschap.Enkelevandiehybridenblekenduplexvoorderesistentie
tezijn.
Onseigenkweekmateriaal,afgeleidvanS.verneï,S.oplocense,
S.leptophyes enS.membranaceum werdaaneenuitvoerigonderzoek,
wat betreft deresistentie,onderworpen.
Inverbandmethetbeschikbaarkomenvandenieuwekasisinhet
afgelopen jaarveelaandacht besteed aandevermeerderingvancystenherkomstenenaandebepalingvanhetpathotypedaarvan.
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VEREDELING
Uitgezaaidwerdvoornamelijk zaadvankruisingen tussenverneïhybridenonderlingmethet doelhieruit duplex-geniteurs tekweken
enzaadvankruisingenmet S.oplocense enmet (S.leptophyesx
S.sanctae-rosae)» Deselectie intweede,derde envierdejaarsvond
normaalvoortgang» Eendeelvandederde envierdejaarswerdovergedragenaanhet polderbedrijf,voorverder onderzoeknaargeniteurswaarde.
Vandebesteverneï-hybridenenenkelemet resistentie tegenhet
nieuweY-viruswerdenknollenafgestaanaanparticulierekwekers.
Zijzullendezegebruikenvoorkruisingsdoeleinden.
Hetkruisingsprogrammakondit jaarindekas ophetPD-terrein
wordenuitgevoerd.
Dewintertoetsingvaneigen enpoldermateriaalnam degehelekleine
kas,waaroverwijophetPD-terreinbeschikken,inbeslag,

KWALITEITSONDERZOEK
Van 19t/m 25 juniwerd samenmetDr.Lamberts eendienstreisnaar
Engeland gemaaktmethet doelonsopdehoogte testellenvande
vorderingen daargemaaktmet debepalingvan kwaliteitseigenschappen
vandeaardappeldoormiddelvanobjektievemethoden.Voorbijzonderhedenwordtverwezennaarhet reisverslag.
Terintensiveringvanhetprojekt zijnindeloopvanhet jaarenige
aanschaffingengedaan.Zezulleninhetvolgendewordenbesproken.
1.Het onderzoekvandekweekproduktenvandeS.V.P.-onderzoekers
opkwaliteitseigenschappen.
Gedurendehetafgelopen jaarwerdweer eengroot aantalmonsters
opkookkwaliteit onderzocht,Indegebruiktemethodekwam geen
verandering.Deuitkomstenwerdengestencild enaandebelanghebbendenmedegedeeld.
2.Het ontwikkelenvannieuwemethodenvoor dekwaliteitsbepaling.
G-etrachtwerd deverkleuringnakokenvanaardappelmonsters objektief temetenmet behulpvan eenreflectie-meter (EEL.Mark
LLL). Onzepogingenleverdennoggeenpositief resultaatop.
3»Het onderzoekvanpopulaties.
Tenbehoevevanditonderdeelwerd eenkruisingsprogrammauitgevoerd.Van eenaantalkruisingenmetBintjemet rassenmetgoede
enslechtekwaliteitseigenschappen werdenkloontjes opgetrokken.
Zezullenin 1967wordenvermeerderd.
26populatieswerdenopverkleuringnakokenbeoordeeld door
vanelke zaailing éénknolteoogsten.Van elkepopulatiev/aren
ongeveer 100ongeselecteerde zaailingenaanwezig,opgekweektuit
"kaskloontjes".
Doordat eendeelvandepopulaties tweemaal opdezewijzev/as
bemonsterd,werdhetmogelijk eenschattingteverkrijgenvan
devariantievandezemethode.Hetbleek, dat slechtsdebeste
endeslechtste populatie betrouwbaarvan elkaarteonderscheiden
waren.Hetheeftdaaromweinig zindezemethodenogverder toete
passen.
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Achtandere populatiesv.erdenbeoordeeld opverkleuringna
kokendoor elke zaailing individueeltekokenente"beoordelen.
Ookdezepopulaties"bestondenuit ongeveer 100ongeselecteerde
planten.Statistischonderzoek toondeaan,datdezemethode,
ondankshetvelewerk dat eraanwordt"besteed,zeeronnauwkeurigisendusgeenmogelijkhedenbiedt ompopulatiesvanelkaarindit opzichtteonderscheiden.Zolanggeenbeteremethode
vanmetingvandeverkleuring isgevonden,heefthetgeenzin
populaties opdeze eigenschap tebeoordelenHetkwekenvangéniteurs«
Tenbehoevevandeverschillende richtingen inhetkwaliteitsprojektwerdhetveredelingswerkvoortgezet.Teneindeinde
komende jarenmeeraandacht tekunnenbestedenaanhetgehalte
aanreducerende suikers (Chips-kwaliteit!)werdenaangeschaft
eencolorimeter eneenkoelcelvoordebewaringvanaardappelmonsterso
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AARDAPPELEN
door
Ir.N.J.vanSuchteleu

ONDERZOEK_PHYTOPHTHORA-RESISTENTIE
Deopzet omhinnendeindevoorgaande jarengeselecteerde families
broeder-zusterkruisingenuit tevoerenslaagde slechtstendele.
Erwerdenn.1.opdeuitgezochteplantenonvoldoendebloemengevormd omeenvolledigkruisingsschema uit tevoeren.Bovendienlijkt
het ofvele combinaties incompatibelzijn.
De zaailingenvan 1965moesten dit jaarbeoordeeldwordenoprijptijd enandere landbouwkundige eigenschappen.Doorwateroverlast
stierf ditgewastevroegafomvoldoendewaarnemingentekunnen
doen.ZokwamPhytophthorapasvoor toendemeeste plantenvrijwel
doodwaren.Denoodrijpeknollenwarenongeschiktvoorkwaliteitsbepaling.Eennieuw zaaiselwerd inaugustus indeplattebakuitgeplant enstond daarbloot aaneenflinkenatuurlijke infectievan
Phytophthora,Eind oktoberwerden 1500niet oflicht aangetaste
plantengerooid endeknollen aangehoudenvoorverdere observatie
involgende jaren.Onderdeze zaaiselsbevonden zicherenigewelke
eennieuwR-gen afkomstigvanS.stoloniferumkondenbezitten.Bij
kunstmatige infectiebleekditvermoeden juist.HetR-genkonniet
naderwordengedetermineerd„ Doorbespuitingmet inoculumvanYvirusbleekbovendien,dathierresistentie tegenY-virusvoorkomt,
Evenalsinvorige jarenwerd eenaantalklonenwaarvanwijhierde
R-genenresistentienietkonden doorbrekennaarhetproefveldvan
deRockefellerFoundationinMexico gezonden.Merkwaardigerwijze
werden daaralleklonenwelaangetast;eenopmerkelijke resistentiewerd daarbijgeenvanonzeklonengevonden,Hetheeft dus
eigenlijkweinig zinmet deintroductievandezenieuwe R-genen
doortegaan.Dereedsaanwezige R-genen tonen zichsteedsminder
effectief inhetbeschermen tegendeziekte terwijlhunmaskerend
effect een juistebepalingvandeveldresistentie indewegstaat.
DeafdelingvanDr.Huijsrnanbeoordeelde eenaantalklonen opkwaliteit.
Inhetnajaarwerdenvanruim 400rassenengéniteursafkomstig
uit deNoord-Oostpolderknollenkunstmatig geïnfecteerd.Hetwas
nietmogelijk opdezewijze eenbetrouwbare schiftingtemaken
tussenalofnietresistent ofverband aantetonentussendeze
aantastingsbeelden enveldwaarnemingen.
2^M20EK_ÎŒT_HAPLgiDE_AAEpAPPELM
Uitruim 14.000 zadenvandekruisingS.tuberosum x S.phureja
werdenruim 100bruikbarehaploidengeselecteerd,Eengroot deel
hiervankonnoginhetzelfde jaartotbloeigebrachtworden enals
kruisingspartner wordeningeschakeld. Oriënterend onderzoek deed
vermoeden,dat tenminste 2haploidenwellicht fertielstuifmeel
leveren.Dekleurbaarheidwasn.1.goedmaar enkelegemaaktebe-
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stuivingenleverdengeenzaad,ditkan echter op incompatibiliteit
"berusten.Denieuwehaploidenwerdenverkregenuitrassen engéniteurs.Ookwerdennuvoor deeerstemaalhaploidenverkregenuit
meiotischverdubbelde haploiden.Eenplantjevandittypekonin
levengehoudenworden.
De ouderejaars haploidenwerdenalleindeNoord-Oostpoldervermeerderd.Eenvrijstrenge selectie ophabituswerd daaruitgevoerd»
Tevenswerd doordeAfd.vanIr.Wiersemavrijweldegehelecollectiehaploidengetoetst opdeaanwezigheidvanvirus.Ongeveer130
klonenwarenaanhet eindvanhet jaarnogaanwezig.
Door entenoptomaatwerd getracht debloeitestimuleren.Tochis
ernogsteeds eenaantalhaploiden,datindeloop derjarenniet
ofonvoldoende totbloeigekomenisomkruisingen tekunnenuitvoeren.Deze ontoegankelijkeklonen zullennog eenjaaronderzocht
wordendochdanzalmenmoetenbeslissenoflangeraanhoudenzin
heeft,
Deaanplantvoorrijperooi enobservatie gingdoorwateroverlast
voortijdig tegronde.Slechtsvanenkeleklonenkon enigmateriaal
gerooidwordenvoorkwaliteitsbeoordeling doordeAfd.vanDr.Huijsman.Vaneenvijftigtalklonenkondennogknollenverzameldworden
voorhetwratziekteonderzoek vandePlantenziektenkundigeDienst.
Vansecundaire haploidenwerdenruim 75populaties opgekweekt inde
plattebak.Enkelepopulatiesmaakten daarophotloofbeoordeeld
eenzeergoede indruk.Bijhet rooienviel echterdeopbrengst en
vooraldeknolvorm ergtegen.Tochisvanvrijwel iederepopulatie
eenknolmonster aangehoudenvooruitplant in 1967»Willekeurigzijn
uit iederepopulatie tweeplantengenomen eninhetwarenhuisgeplaatst omdefertiliteit tekunnenbeoordelen.Eenbehoorlijkaantalvandezeplantenisalsvaderbruikbaar.Erkondennuenige
combinatiesvangewenste eigenschappenworden gemaakt zodatdeeerste
schredenzijngezet inderichtingvanspecialeprogramma's.Incompatibiliteit treedt echternogveel openhet isnogniet zover,dat
aanonderzoekers ietsterbeschikkingkanwordengesteld,dat inhun
programma's bruikbaar zalzijn.
Merkwaardigerwijzekoninhaploidenafkomstigvan eengéniteurmet
resistentie tegenY-virus geenresistentie aangetoondwordenhoewel
eenbehoorlijk aantalhaploidenwerdgetoetst.Henkanzichafvragen
inhoeverrehaploidendusals een "gametic sample"mogenwordenbeschouwd.Niet allegametenzijnblijkbaar instaat eenhaploideplant
televeren.
Terugvoering tot tetraploidniveauvondplaats doorbehandelingvan
kiemend zaadmet colchicine.Integenstelling totandere jarenkwamen
vandittypeplanten ernuv/elenkeletotbloei,ergeluktenhelaas
zeerv/einigkruisingen opdezebloemen.Tetraploidniveauwerd ook
bereiktdoorkruisingvanhaploiden,met tetraploïden.Deze "meiotisch
verdubbelde"planten zijnvoorkruisingenietsbeterbruikbaar.
Tussendezaailingenvansecundairehaploidenwerden enkeleafwijkendeplanten opgemerkt.Bijnader onderzoekblekendittetraploïdente
zijn.Indienhiernietvanverontreiniging sprake iszoudendezeplantendoorspontaneverdubbelingvanhetaantal chromosomen zijnontstaan,
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Wellicht staathiermede invertandhetverschijnsel,datbijsecundairehaploiden somstweetypenstuifmeelwordtwaargenomenn.1.
grote enkleinekorrels.Hetvermoedenisdan,datdegrotekorrels
"ongereduceerde"pollenkorrels zijn» Bewezenisditechterniet,
Bijhettellenvandechromosomenvandein 1966gewonnenhaploiden
blekentweeplantengeen24maar 25chromosomen tehebben.Dit zijn
dustrisomeplanten.Zijkwamennogniet inbloei»
AanDr» Proudfoot (NoordIerland)werden enigemonsters zaadvan
secundairehaploidengezondenvoortoetsing tegenPhytophthora.
Onderdedaarheersende omstandighedenwerdweinigresistentiegevonden» Bovendienwerd eentamelijk ernstige schürftaantastinggeconstateerd.
OokaanhetCEBECOwerd enig zaadafgestaan.
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AARDAPPELEN
door
W.F.Bouma

OPKWEEK_VAN_KASKLOïïEN
Intotaalzijnongeveer92.000klonenverkregenuit 348kruisingen.
Tenbehoevevandevirusafdelingzijn30schürftpopulaties(2885
klonen)en55bladrolpopulaties (5500klonen)opgetrokken ent.b.v.
hetkwaliteitsonderzoek 40populaties (5180klonen).
45-000klonenzijnafgegevenaandeparticulierekweekbedrijven,
73$vandezeklonenismateriaalvangewoneraskruisingen,22,5$
vanA.M.|a.b.c.(D))verneïkruisingen en4,5$extreemY-virusresisteni;materiaal (geïnoculeerdinkiemplantstadium).
Eengedeeltevandekasruimtewerdgebruiktvoorhetmutatieonderzoek.
Omgéniteursteverkrijgenwelkevroegrijpheidcombinerenmet een
hogePhytophthora-resistentie zijndit jaar7600kloontjesgeoogst
welkeinhet oppotstadium,na eenmaalverspenen, groepsgewijzezijn
ingedeeldnaar delengtederstolonen (lange,verticaalomlaaggroeiendewitte stolonenmet eventueelknulletjesduidt opvroegrijpheid).Tijdenshetgroeiseizoen zijnindekas,metuitzonderingvanenkelekruisingen,duidelijkeverschillen inhetloof
waargenomen (vroegrijpe zaailingenweinig loof).
Aaneengedeeltevanditvroegrijpheidsmateriaalisbijnormale
potgrootte 0 10cmnagegaanv/elkeinvloed degatenuitoefenenin
debodem derpottenopdeloofontwikkelingtijdenshetgroeiseizoenenopdeuiteindelijkeopbrengst.Voorditdoelzijnvaneen
aantalkruisingendeplantjes opgepotin:
a.pottenzondergatindebodem.
b.pottenmetnormale openinggrootteinbodem 0 0.45 cm,
c.pottenmet grotergemaakt gat, 00.75cm.
Tijdenshet groeiseizoenwordthetbeeldvandeplantenindepottenvanaencvertroebeld.Bijdepottenmet degrotergemaakte
gatengroeiendewortelsgemakkelijkerdoorhet gatwaardoorforsereloofontwikkeling.Bijdepottenzondergatenvooralinhet
begintragegroei enloofontwikkeling,dusvooralinvergelijking
metdeplantjesuitgroepb,vertekendbeeld.Latergroeiende
plantjesindepottenzondergatenwellanger door (loofblijft
langergroen)dandeplantenindepottenvandeanderegroepen.
Tussendeverschillende groepenindepotten zijnperkruising
geenopbrengstverschillen opgetreden.Gezienderesultatenvan
ditproefjezullenindetoekomstbijproevenwaardeloofontwikkelingnagegaanmoetwordeninverbandmetvroegrijpheid, denormaalgebruikelijkepotten 0 10cmwordenbenutmet eenopeninggrootteindebodemvan0.45 cm.
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Hetligtindebedoelingin 1967uit ditmateriaaldevroegrijpe
typenteselecterenwaarna deaangehouden zaailingen in1968door
dePhytophthora-afdelingals eenlingofalsvollekloonopeen
najaarsproefveld zullenworden,getoetst opPhytophthora-resistentie
ÏPETSING_EERSTEJ^S=PgPULATIES_0P_HET_VEL5
Gedurendehet groeiseizoenheefthetgewas zichvrijgoedontwikkeld.Evenalshetvoorgaande jaarzijndetebeoordelenpopulaties
indemaand julivroeggerooid enindienmogelijk gerangschiktop
vroegrijpheid, zodanigdat eventuelevroege looftypen(plantenmet
vaakweinigloofontwikkeling)hetvolgend jaaraanhetbeginvan
iederekruisingstaan.
Hetafgelopen jaarisbijhetrooiendertweedejaars-zaailingen
geblekendat eenaantalzaailingenuitdevroege groepenaanhoudenswaardigzijnAan22populaties,hetvorig jaarindekas (kiemplantstadium)ingedeeldnaar stoloonlengte,zijngedurendehet groeiseizoen entijdenshetrooienwaarnemingen gedaanoverde eventueleverschillen
inlengtevanhetloof (tendensvroegrijp,minderloofontwikkeling).
Bijeengedeeltevandekruisingenkwam evenalshetvorige jaarin
dekasduidelijkeverschillen inlengtevanhetloofnaarvoren.
(Plantenwelke in 1965bijoppotteninkiemplantstadiumwitteomlaaggroeiende stolonenhadden eventueelmetbeginvanknolvorming,
zijnmeestalvroege typen).Aan enkelepopulaties zijnzowelin
1965indekas,alsdit jaarinhetveld,geenduidelijkeverschilleninlengtevanhet looftussendeverschillende groepenwaargenomen.Bijenkelepopulaties stemmendekaswaarnemingin 1965 ende
veldwaarneming in 1966wat deloofbeoordelingbetreftnietaltijd
overeen,daarom zullenin 1967deplantenbinnendeverschillende
groepenindividueelwordenvervolgd omdevroegrijpheidnategaan.
VoordePhytophthora-afdelingzijn 11populaties (1100klonen)demissum-materiaalbekeken ophunpraktischewaardevoordeveredeling.Dezepopulaties zijnongeveervergelijkbaarmetpopulaties
vanraskruisingen.ZehebbenweinigPhytophthora-aantasting inhet
loofteziengegeven,makenmeestal eentamme indruk,netvrijkorteofkorte stolonen,knollenvaakv/atklein,met inenkelekruisingennogalveelwitvlezige knollen.Ditmateriaa.1gaat terugnaar
dePhytophthora-afdelingenzalin 1967wordenuitgeplant ineen
najaarsproef omdePhytophthora-resistentie na tegaan.
Ongeveer 13*3$vanhetmateriaal isaangehouden.Pergroepwasdit
alsvolgtverdeeld;
Gewonepopulaties (raskruisingen)
14 f°
Gewonepopulaties (ingedeeldnaarstoloonlengte)15°2$
A.M.andigenum (A)
11 $
A.M.verneï (ABC)
11.8$
Y-virusresistentie
12.5$
Demissum-mater
iaal
7°5f°

-20Hetaanhoudingspercentagebijhetdemissum-materiaalislagerdan
deanderegroepen,ditvindt zijnoorzaak indewitvlezigeknollen,
welke insommigecombinatiesveelvuldigvoorkwamen.
Voorlietandigenum- endemissum-materiaalzijndezelfdeselectienormengehanteerd alshijhetgewonemateriaal.
BijhetA.M. (ABC)-resistenteverneï-materiaalenhet extremeYvirusmateriaal zijndeeisenminderhooggesteld,
5522???5ING_VM_TWEE5E=_EN_OUDEREJ^SZAMLINGEN
Doorhevigeregenvalinhet reedsvooreendeelgepoteproefveld
isdestruktuurvandegrond degehele zomervrijslechtgeweest,
waardoorhet gewaszichgedurendehetgroeiseizoenmatigkonontwikkelen.
Indelaatstewreekvan juli (dusongeveer3wekenlaterdanvorig
jaar)werdhet gewashevigaangetast doorPhytophthora.Erisdrie
keergespotentegendezeziekte.Eénder"bespuitingen(metvliegtuig)heeftweinig effect gesorteerd.
VandeI.V.R.0.-observatieseriehebbenreedsindeeersteweekvan
julidezeervroege groependefabrieksgroep eenextrabespuiting
gehad,terwijlbovendien enigePhytophthora-haardjesinhettweedejaars-zaailingenveldwerdenbespoten.
Later (na+14augustus)werdweinig ofgeenuitbreidingvanPhytophthorameerwaargenomen.Na20augustus trad eenvolkomenstilstandvandeontwikkelingin,waarschijnlijkalsgevolgvande
toenvaakkoelenachten.
Hetproefveld omvatte2118tweedejaars-zaailingenà7knollen,
binnendekruisinguitgezet naarvroegrijpheid (in1965bepaald
aandelengtevanhet loof entype).Hetisgeblekendat eengroot
aantalvandein1965alskleineplantengerooidezaailingenals
tweedejaars ophetveld onvoldoende loofontwikkelinghadden;nietteminzijnoenveertigtalvandeze zaailingenaanhoudenswaardig
bevonden enwordenindienonvatbaarvoorwratziekteverloot onder
departiculierekwekers envoorgeniteursopbouwbenut.
Eenachttal zaailingen-kleineplantenmetweinigloofontwikkeling-eninverhoudingtot ditloofvrijgoede opbrengstenen
partij, zijnaangehouden omhetvolgend jaarindederdejaarsserie
tewordenuitgeplant omnategaanofdeloofontY/ikkelingdanvoldoendeis (dezeplantenin1965alskleineplantjes gerooid,wordennietverloot).
Dit jaarwas deloofontwikkelingvandezeplantenbeslistonvoldoende, zelfsvoor eenzeervroegrijpe zaailing.
Deindruk isverkregendat zaailingenwelke inhet tweede jaarop
hetveld onvoldoende loofontwikkelinghebben,nietbehoevente
wordenaangehoudenomdatdezegeringeloofontwikkelingindehieropvolgende jarengehandhaafdblijft.
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Er zijn254zaailingenaangehoudenwelkenaonderzoek opwratziekte enA.M.-resistentie verderwordenontwikkeldvoorgeniteursopbouw.Deze zaailingenkomeninaanmerkingvoorverloting
aandekwekers.
Vandeze254nummers zijn217gewone zaailingen, 17hebbenmogelijkeA.M.-resistentie (4andigenum en13opverneï-basis)16
"Duitse"Y-nummers en4"Engelse"Y-nummers.
OokhierzijnbijselectievanhetA.M, (ABC)resistenteverneïmateriaalenhet extremeY-virus resistentemateriaalsoepeler
maatstavengebezigd danaanmateriaalwat isopgebouwduitnormaleraskruisingen.
Vande 119derdejaars-zaailingenwelkeinhetverslagjaar onder
dekwekers zijnverloot zijn31nummersaangehoudenvoorverdere
beproeving.Hetbetreft 26gewone zaailingen,éénandigenum-zaailingenvier extreemY-virusresistente zaailingen.Deaangehouden
zaailingenv/ordennaasthet onderzoek oppraktijkwaarded.m.v.
proefveldennagegaan opschürftaantasting,Y-virusresistentie en
bladrolresistentie.Aanallederdejaars-,ouderejaars-zaailingen
engéniteurswordt dekookkwaliteit bepaald.
Vandeouderejaars-zaailingenengéniteursworden zoveelmogelijk
gegevensverzameld terinformatievoor eigenonderzoek enaan
kwekers.Ze zijnzoalsgebruikelijk oppraktijkwaardevergeleken
met deI.V.R.0.-observatieserieenzijnaannader onderzoek (schürftaantastingenbladrolresistentie)onderworpen.
KRUISING
Intotaalzijnvoorkruisingsdoeleinden101rassenofwelgéniteurs
opsteen ofoponderstamvantomaatuitgezet.Hetkruisingsprogrammaisgoedverlopen,dekruisingendievoor eigengebruikgemaakt
werden,zijngoed geslaagd.
Doordat enerzijds eengedeeltevandekruisingskas afgestaanwerd
aandetoekomstigepachtervandeProf.Broekemahoeve tenbehoeve
vanmaïsproevenenanderzijdshet aantalzadenperbesdit jaar
veellagerwas dannormaal,werdenminder zadenverkregen.Toch
kondendekwekersvoldoendemethetbeschikbaremateriaalworden
bediend temeer omdatnaasthetnieuwverkregen zaad,bovendien
zadenvanhetvoorgaande jaaraangebodenkondenworden.
AEGIETEJOYEEKMATERIAAL
Eennieuwevormvanafgiftevanmateriaal,voortvloeiend uithet
S.V.P.-onderzoek, ishet onderbepaaldevoorwaardenbeschikbaar
stellenvangéniteursvoordiekweekbedrijven,welkedezegéniteurswillenopnemenineeneigenkruisingsprogramma.Intotaal
werden66géniteurs,voorverschillende doeleindenopgekweekt,
aangeboden.
Van42géniteursismateriaalaangevraagd, intotaal 140aanvragen
van21kwekers.
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Demeeste"belangstellingginguitnaarhetA.M.verneï-materiaal
metABC(D)-resistentie enhetPhytophthora-materiaal gecombineerd
metvroegrijpheidoVrijveelbelangstellingwas er voorhet extreme
Y-virusresistentemateriaal (Engelsebron)enhetschürftresistentemateriaal.Minderbelangstellingwas ervoorX-virusresistentie,
"blaaroiresistentia/enhetmateriaalmet eenhoogfosfaatgehalte.
"kwaliteit
Hierbijmoetwordenopgemerkt,dathetschürftresistentemateriaal
eveneensX-virusresistentie bevat.Verondersteld wordt datde
kwekershiermede rekeninghebbengehoudenbijdekeuzevandekruisingsouders.
Intotaalzijn250.000 zadenafgegevenaankweekbedrijven.Hiervan
is54.5$materiaalvanraskruisingen, 37.5$materiaalmetmogelijke
A.M.-resistentie fysio ABC(D), 2$materiaalmetmogelijkeA.M.resistentie fysioAandigenum en6$materiaalmetmogelijke extreme
Y-virusresistentie.
Aanéénkweker iszaadvanhaploidenafgegeven.
Hetfeitdat dekwekersmet ingangvandit jaareenkleinevergoedingmoetenbetalenvoorhet zaad (f.1,— per+100zaden)heeft
eraanmedegewerkt datdekwekersminder zadenhebbenaangevraagd
daninvoorgaande jaren.Deindrukisverkregen,datdekwekersbewusterhunkeuzehebbengedaan.Fogsteedsbestaatvankwekerszijde
grotebelangstellingvoorhetA.M.ABC(D)resistenteverneï-materiaal.
Onderopkweekvankasklonen isreeds eengedetailleerd overzicht
gegevenvanhet aandekwekersverstrekteklonenmateriaal.
Inonderstaand overzichtisaangegevenhoeveel zadenenklonenper
jaaraandekwekers zijnafgegeven.

Voorjaar 1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967

Zaden
75»000
85.000
300.000
350.000
360.000
500.000
510.000
525.000
500.000
550.000
550.000
600.000
600.000
600.000
450.000
38O.OOO
25O.OOO

Klonen
13=000
30.000
40.000
40.000
50.000
61.000
74.000
71.000
69.000
69.000
57.000
68.000
88.000
74.000
69.000
56.000
45.000
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AARDAPPELEN
door
Br.J.G.Th.Hermseri

DeomzettingvandeWageningse Aardappelcollectie inzaadisop
enkelenummersnavoltooid.In 1966werd decollectie opnieuwuitgebreid o.a.voorhetschurft-enaaltjesresistentie-onderzoek.
Zowerdmateriaalontvangen,datinhetvoorjaarvan 1966door
Hawkes enHjertinginZuid-Amerikawasverzameld.
Detredekloof tussendewaardevolle soortSolanum bulbocastanum
endekultuuraardappelkonin1966langstweeverschillendewegen
wordenoverbrugd;
1.Enigekruisingenvandekultuuraardappelmethexaploïde F2plantenvanS.acaulexS.bulbocastanum haddensucces(enkelvoudige acaule-brug).
2.EenhexaploïdeF-]vanS.acaulexS.bulbocastanum konworden
gekruistmet eenhexaploïdeF-jvanS.acaulexhaploidekultuuraardappel (dubbele acaule-brug).
Dewaardevolle soortS.demissumkonin 1966reciprookwordengekruistmet S.bulbocastanum,maar ermoetnogworden onderzocht
ofhetverkregen zaadinderdaadF-^-zaadis.
OmdatS.demissum ookmet dekultuuraardappelkruisbaar is,kan
dezesoortmisschienookfungerenalsbrugtussenS.bulbocastanum
endekultuuraardappel.Dit isaantrekkelijk
1)omdat S.demissum zelf zoveelv/aardevolle eigenschappenbezit;
2)omdat deF-]S.demissumx S.bulbocastanum,naarwordtverwacht,
hetzelfde ploïdieniveaubezitalsdekultuuraardappel.
IndeonderzochteherkomstenvanS.verrucosum iszelfincompatibiliteitnietmet zekerheid aangetoond.Welishetoptredenvanheterosis eninteeltdegeneratie incijfersvastgelegd,terwijlookplasmatischemanlijke steriliteitwerdgevonden.
Kruisingenteropsporingvanincompatibiliteitsgenenwerdenuitgevoerd.
Erwerdenenkelehonderdenhaploidenverkregenuit 18rassenvan
dekultuuraardappel;eenzelfde aantalhaploidenwerdgeïnduceerd
zowelinenigeherkomstenvanS.tuberosum ssp.andigenaalsin
4x-S.chacoense.Pogingentot inductievanhaploïdie inS.polytrichonbleven zondersucces.Ertradenzeersignificanteverschillenopinvermogentothaploïdenuitlevering,vooralbijdekultuuraardappelrassen.Ookwarendeverschillen invermogentothaploïdeninductievan deonderzochte "pollinators"frappant.
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Omhetselecterenvanhaploidenuitkruisingspopulaties tevergemakkelijken (metminderv\rerk,datbovendien indewinterkangeheuren)wordt getracht dedominante eigenschap "zaadstip"teintroduceren ingoede "pollinators"» Uitdeeerstekruisingsresultatenkonvan eenaantaldiploïdeselectieshetgenotypevoor
"zaadstip"wordenafgeleid.
Viermethodenterbepalingvandemanlijkefertiliteitwerdenvergeleken.Voortswerddeverdubbelingvanhetaantalchromosomen
vanklonenbeproefd doorbehandelingvanbladokselsmetcolchicine,
gevolgd dooreenanalysevandezoontstaneploidie-chimaeren.Tenslottewerdhet ontstaanendefrequentievan zgn. "ongereduceerde
gameten",alsmedehetlotvandegeneratievekern(en)indepollenbuizenaaneennaderonderzoek onderworpen,teneindemeerinzicht
tekrijgeninhetmechanismevandeinductievanhaploidenbijde
aardappel.

-25GRANEN
door
Ir.J.Mesdag enIr.L.A.J.Slootmaker

Algemeen
Dewintertarwe ophetkleiproefveld teWageningenkongoedop
tijdgezaaidworden;destandvoor ennadewinterwasgoed.
OokopdeProf.Broekemahoevewas destandvanhetwintertarweproefveld goed.Inmeiwasdaarhetbeginvanaantastingdoor
Cercosporellaherp.opsommige stengels (bladscheden)weltevinden.Hoogstwaarschijnlijkiseenvoortschrijdenvandeaantasting
voorkomendoordeperiodemethoge temperaturen gedurendeeind
mei enbeginjuni.
Destandvanwintergerstnaopkomst ennadewinterwasgoed,
met derestrictie dathetpercentage uitwintering tegeringwas
omhieraanenige selectieuit tevoeren.Dit geldtvoor deproefveldeninWageningen,Eist (ü)endeN.O.P.Ophetproefveldin
deR.O.P.hadhet gewaswat telijdenvaneenteveelaanwater
inhetvoorjaar.
Voorzomergerstenhaverwas eenperceelgehuurd inEist (U),dat
latereenhoge zuurgraad (pH^Cl4.3)"bleektebezitten.Hierkon
optijdwordengezaaid.Deopbrengstproevenvoor zomergerstbestemdvoorzandgrond enhaverwerden eruitgezaaid.
De zomergranenopdeproefveldeninWageningen endeN.O.P.werdenuitzonderlijklaatgezaaid,namelijk indelaatste dagenvan
april.Zekervoor eendergelijke late zaaiisdestandvande
gewassenopdezeproefvelden goedgeweest.Voor eenaantalselectiesuitenkelvoudigekruisingenvaneenzomer-eneenwintertarwe
werdniet aandekoudebehoeftevoldaan.
OpdeProf.Broekemahoeve isdestandwat schraalgebleven,hetgeenindecijfersvoorlegering enindeopbrengstenduidelijk
terugtevindenis.
Vanwegedegeblekenhogeinfectiegraadmettarwestengelgalmuggen
invoorgaande jarenwerd eenaantalbemonsteringen (doorhet
I.P.O.)uitgevoerd,Deuitkomstenvandetellingenwarenzolaag,
datbeslotenwerdhet zomertarweproefveldniet tebespuiten,temeerdaarvrijwelgeeneiafzettingengevondenwerden.Opeenlater
tijdstipbleek erechtertocheenaantasting langsdebuitenrandenvanhetveld enlangsdepadenvoortekomen.Waarschijnlijk
heeft ereengeleidelijke invasievanuit deanderepercelennaar
het zomertarweproefveld plaatsgevonden.Doordat deaantasting
voornamelijk inderandenvanhetproefveldvoorkwam,wasweinig
selectiemateriaal aangetast enwerd erweinighindervanondervonden.
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TARWE
Rassencolléeties
Vande zomertarwecollectie werden200vandetotaal500rassen
voor instandhouding uitgezaaid.Erwerdenwaarnemingen overaantastingdoorenkele ziektenverricht;dit"betrofmeeldauw,Fusariumindeaar,geleroest eneenzeerlate,maarhevigeaantastingdoorzwarteroest,dieindelaatstedecadevanaugustus
zicht"baarwerd.
InoverlegeninsamenwerkingmethetI.P.0.werden400vande
500rassenuitde zomercollectie getoetst ophet eventuelevoorkomenvanverschilleninvatbaarheidvoordetarwestengelgalmug.
Deze toetsinggeschiedde dooruitzaaiophetproefveldvanhet
I.P.0.teDoornenburg opeenzwaar"besmetperceel.De"beoordeling
diegeheeldoordeafdelingvandeheerNijveldt (I.P.0.)werd
uitgevoerd,hadtotresultaatdat25avandeonderzochte rassen
voorhertoetsing inaanmerkingkwam, omdat ereenzeergering
aantalgallenopdestengelgevormdwas.Hertoetsing zalduidelijk
moetenmakenofhetgevondene reproduceerbaaris.
Opdezelfdemanierwerden400rassenvandewintertarwecollectie
indeherfstvan 1966ophetnieuweI.P.O.-proefveldteDienden
uitgezet,voorbeoordeling opaantastingdoordetarwestengelgalmugindezomer1967»
Eendeelvanderassenuitdecollectievanwinter-enzomertarwe
werd aaneenuitgebreid onderzoeknaarbakkwaliteit onderworpen.
Doorbepaalde aanpassingenaandebakproef diesinds 1964ingevoerd
zijn (toevoegingvanbromaateneventueelvanmout)zijndeuitkomstenbeterbruikbaar.Eenbelangrijkeverbetering isdatin
tegenstellingmetvoorheen,degenetischeverschillennietmeerof
weinigvertroebeld worden.Eenpuntvanonderzoek endiscussieis
momenteelhcehet eiwitgehaltevandeverbakkenbloem indebeoordelingvanderesultatenvandebakproefkanenmoetv/ordenverrekend.Omdegevolgdewijzevanverrekenentekunnenbeoordelen,
wordtaansluitinggezochtbijdeverhoudingvanhet gehalteaan
disulfide-enthiolgroepenindebloem, diedoorhetI.G.M.B,
sindskortbepaaldy/ordt.
Het onderzoeknaarschotresistentie bijgéniteursdievanwegede
aanlegvoorbakkwaliteit ofvanwege andere eigenschappen (b.v.
geleroestresistentie)belangrijk zijn,werdmetbehulpvande
"bosjes"-methodeopuitgebreide schaalvoortgezet.
KRUISINGEN
Inwintertarwewerden46kruisingengemaakt,welkenaarhethoofddoelalsvolgtkunnenwordeningedeeld:
1»8kruisingentussenrassenmetgoedebakkwaliteit enWest-of
Noordeuropese praktijkrassenofandereproduktieve rassen;als
géniteursvoorbakkwaliteitwerdenhierbijvoornamelijk Russische enZuidoosteuropese rassengebruikt;
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2.20kruisingenvanselectiesmet goedebakkwaliteit> afkomstig
uitcombinatiesalsvermeld onder 1,met eenWest-ofNoordwesteuropeesproduktiefrasofvantweedergelijke selectiesonderling;
3- 7kruisingen tussenrassenofselectiesmet geleroestresistentieenproduktieve rassenofselectiesmet goedebakkwaliteit;
4. 5kruisingentussenrassenmet aanlegvoorkort stro enselectiesmetgoede Dakkwaliteit.
5.6kruisingen tussenrassendiespecialegeschiktheidvoorde
teeltopzandgrondbezittenonderlingoftussendergelijke rassenenselecties»
In zomertarwewerden84kruisingengemaakt,welkenaarhethoofddoelalsvolgtkunnenwordeningedeeld;
1.7kruisingentussenrassenmet goedebakkwaliteit enWest-of
Noordwesteuropese praktijkrassenofandereproduktieverassen;
2, 13kruisingenvanselectiesmet goedebakkwaliteit,afkomstig
uitcombinaties alsvermeld onder 1,met eenWest-ofNoordwesteuropeesras;
3» 9kruisingen tussenselectiesmet goedebakkv^aliteitseigenschappen,afkomstiguitcombinaties alsvermeld onder 1;
4» 41kruisingenbestemdvoor onderzoeknaardeoverervingvanresistentie tegengeleroest;
5.11kruisingenbestemd omresistentie tegenbepaalde ziektente
combinerenmetanderegewenste eigenschappen;
6.3kruisingenbestemd omaanlegvoorkort stro,voorgoedebakkwaliteit,envoorproduktiviteit tecombineren.
Opkweken_van_een_extra_generatie
Inherfst enwinter 1965-'66werdendeF-j-plantenvandebelangrijkstewintertarwekruisingenmet succesindekasopgekweekt.
Middenfebruariwerdhet I'p-zaoA uitgezaaid,waarnahetmededank
zijhetkoudebeginvanhetvoorjaar eengoedgewasleverde.
Ophetproefveld teG-orbea (Ohili)vondvoordetweedemaaleen
tussenvermeerderingvanwintertarwe plaats.Deop3augustus 1965
gindsuitgezaaide 26populatieskonden5februarigeoogstworden.
Nakunstmatig drogenvanhet zaad enverzendingpervliegtuig,kon
ditmateriaal eveneensmiddenfebruariinWageningenuitgezaaid
worden.Hetgaf evenalsdehierbovenvermelde groepwintertarwemateriaal eengoedgewas.
Inhetverslag over 1965werdbijditpuntreedsopgemerktdat
onderzochtwordt ofdoordezetussenvermeerderingenvanwintertarwe eenselectiedruk inderichtingvangeringerekoudebehoefte
uitgeoefendwordt.Omteonderzoeken ofeendaarmede eventueelgepaard gaandeselectiedruk inderichtingvangeringerewinterhardheidplaatsgevondenheeft,werdhetvolgende onderzoekopgezet.
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Uit een aanta.1van de "bovenvermelde populaties werd een vrij groot
aantal aren gesneden; ter vergelijking werd uit het niet in Chili
vermeerderde gedeelte van deze zelfde populaties een gelijk aantal a-rengesneden. Beide groepen aren werden in oktoher 1966 als
pollen uitgezaaid, in de hoop dat "beoordeling van uitwintering in
de "beide groepen van materiaal mogelijk zou zijn» Het type v/inter
was ons niet ter wille, zodat de vraag nog niet "beantwoord kon
worden,
Op het proefveld te Gorbea werd een tussenvermeerdering van het
volgende materiaal van zomergranen verkregen;
zomertarwe:

zomergerst:
haver;

26 populaties;
261 selecties à 1m^;
25OO eerstejaars-selecties in pollen;
555 ?1-korrels van 44 kruisingen;
33 populaties;
260 P-i-korrels van 18 kruisingen;
3 populaties;
53 Fl-korrels van 7 kruisingen.

In de populaties van de drie gewassen werd ginds "bovendien een
groot aantal aren resp. pluimen geselecteerd. In de uitgezaaide
pollen werd op stevigheid, type en resistentie tegen gele en/of
bruine roest geselecteerd, waartoe dankzij een grote variatie in
aantasting een zeer goede gelegenheid "bestond.
In juli werd voor de derde maal een tussenvermeerdering van wintertarwe georganiseerd. Zaad van 33 populaties werd naar Gorbea
verzonden en aldaar op 22 juli uitgezaaid.
Eind september werd voor de zesde maal zomertarwemateriaal van
de S.V.P. in Gorbea uitgezaaid; bovendien werden er zomergerst en
haver uitgezaaid. Bij de opzet van deze vermeerdering werd er rekening mee gehouden dat de beoordeling, selectie en oogst geheel
door de familie von Baer zou moeten geschieden. Vooruitlopend op
het begin 1967 uit Gorbea terugontvangen zaadmonsters kon vermeld
worden dat deze tussenvermeerdering in nieuwe opzet dankzij de
grote aktiviteit van de familie von Baer, zeer goed geslaagd i s .
De omvang Aran de vermeerdering was als volgt;
zomertarwe;

23 populaties;
232 selecties à 1m^;
1100 eerstejaars-selecties in pollen;
500 F-]-korrels van 36 kruisingen;
210 planten apart van 14 roestgeniteurs, ter vermeerdering;

zomergerst;

375 P-i-korrels van 26 kruisingen;

haver;

12 populaties.
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Selecxie_wiril;ex;_ta.]rwe
Het aantal eerstejaars--selecties dat ten behoeve van liet onderzoek
naar demogelijkheden vanveredeling op belkwaliteit "bijwintertarwe werd uitgezaaid, bedroeg 3900. Deze waren afkomstig van 61
kruisingscombinaties dievoornamelijk in 1961 en 1962 gemaakt werden. Ruim de helft van deze kruisingen zijn enkelvoudige, waarin
bakkwaliteitsgeniteurs vanverschillende herkomst gecombineerd
werdenmet produktieve typen.
In de overige kruisingen werden E-]-plantenvan of selecties uit
voornoemd type kruisingmet een produktief ras gekruist»
De twee laatste typenvan kruisingen werden destijds door de S.V.P.
voor het eerst in dewintertarwe gemaakt;nu selecties uit dergelijke combinaties inhet stadium van toetsing van de bakkwaliteit
zijn gekomen, is daarmee eennieuwe fa.seinhet strevennaar de
combinatie van bakkwaliteit enproduktiviteit bereikt.
Na selectie op stevigheid enaartype werd uit iedere kruisingscombinatie een aantal pollen geoogst variërend van +25 tot 60yi
van het uitgezaaide aantal.Uit elkveinde geoogste pollen werd
herfst 1966 eenvijftal aren in pollen uitgezaaid; aan derestvan het zaadvan iedere geoogste polwerd gedurende de winter
1966-'67 een eerste onderzoek naar de bakkwaliteit uitgevoerd.
Hiertoe werden de sedimentatiewaarde enhet eiwitgehalte bepaald.
Er blijkt een groot verschil tussen de uitkomsten van verschillendekruisingscombinaties te bestaan.Wanneer de sedimentatiewaarde' tegenhet eiwitgehalte van de overeenkomstige monsters wordt
uitgezet, danvalt bij beschouwing van de gçmiddelde_waarden op
dat dezevan de ene tot de andere kruisingscombinatie zeer sterk
kanverschillenoEr bestaan combinaties die bij laag eiwitgehalte
eenvrijhoge sedimentatiewaarde geven en combinaties die het
tegendeel opleveren. Bovendien zijn er combinaties die bij een
bepaald eiwitgehalte een zeerveel hogere gemiddelde sedimentatiewaarde geven dan andere.
Het Y2E^£L2:É:"tussensedimentatiewaarde en eiwitgehalte voor doverschillende monsters van een bepaalde kruisingscombinatie is van
belangvoor de beoordeling van verschillen in eiv/itkwaliteit.
Hieraan kan tevens demogelijkheid van selectie op deze eigenschap
beoordeeld worden. Er zijn in ditmateriaal voorbeelden van kruisingsnakomelingschappen waarin een zeernauwe samenhang bestaat
tussen de sedimentatiewaarde enhet eiwitgehalte,m.a.w. waarin
geen ofweinig effect van selectie op eiwitkwaliteit teverwachten is,aangezien eenhogere sedimentatiewaarde bereikt wordt dank
zij eenhoger eiwitgehalte. In andere voorbeelden is er eengeringevariatie in eiwitgehalte,maar een grote variatie in sedimentatiewaarde,waardoor ergoede kansenvoor een effectieve selectie
op eiv/itkwaliteit aanwezig zijn.
Over een systematische invloed van bepaalde kruisingsouders in de
hierboven geschetste mogelijke combinaties van sedimentatiewaarde
en eiwitgehalte kan op ditmoment weinig met zekerheid wordenvastgesteld.
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280Derdejaars-selectieswareninenkelvoud inveldjesvan6m
uitgezaaid ophetproefveld indeNude (doorgebrekaanzaaizaad
eengedeelte inveldjesvan3of4m ).Naiedere zesdeselectie
kwam eenveldjevoormet éénvandestandaardrassenCleo,Felix
ofManella.Bovendienwarennog enigeveldjesmet devergelijkingsrassenTadorna,Flamingo,Ibis enDippe'sTriumphuitgezaaid,de
laatste drievooraltenbehoevevanhet bakkwaliteitsonderzoek.
De selectieswarenafkomstiguit 32enkelvoudigekruisingen,die
voornamelijk in 1959 en1960gemaaktwerden;hierinwerdenkwaliteitsgeniteursvanNoordamerikaanse enSkandinavischeherkomst
gekruistmet inNederland gebruiktepraktijkrassen enFransewintertarwerassen.
Veldselectie opstrostevigheid, type,kouderesistentie (vriesproeven)vond plaats» Eennaderekeuzeuit degeoogstenummers
werd opgrondvanschotresistentie, opbrengst,uitschoningen
Hagberggetalgemaakt,waarna84selectiesvoorbakkwaliteitsonderzoekbestemdwerden.
Deze selectieswerdentezamenmet eenaantalstandaardrassen in
desemi-mikrobakproefgetoetst.Debakproefwerdmetbrornaattoevoeginguitgevoerd, omdepotentiële bakwaardetekunnenbeoordelen.Monstersmet eentehooggehalteaanalpha-amylase
(=laagHagberggetal)warenvoordebakproefuitgesloten;aan
monstersmet eenlaaggehalte aanalpha-amylasewordmouttoegevoegd,omtegrote stugheidvanhet deegtevoorkomen»
Tot deonderzochte standaardrassenbehoorden devierrassendie
inNederlandwordengebruiktbijdebepalingvanhetbakkwaliteitsniveauvoordekwekerspromie bakkwaliteit,namelijkDippe'sTriumph;
Felix,Flamingo enIbis* Uitdeuitkomstenvandebakproevenaan
demonstersvandezerassenwordt eennormberekend diebijde
beoordelingvande onderzochte selecties gebruiktwordt.Hetverschilmetdeofficiëlenorm isdathierdesemi-mikrobakproef is
toegepast i.p.v.destandaardbakproef endatdemonstershierverbakkenzijnmet toevoegingvanbromaateneventueelvanmout.De
aldusberekendenormvoorbakkwaliteit (=gem.broodvolumevande
vierrassen,verhoogdmet 15^vanditgemiddelde)bedraagt 513cc/
100gbloem«
Demonstersvandeineendergelijkproefveld geoogste selectie
variëren zeersterk ineiwitgehalte,watvoor eenzeerbelangrijk
gedeelteaanmilieufaktorenenverschilleninopbrengst geweten
moetworden» Het zouniet juist zijnomdebeoordelingvandegenetischeaanlegvoorbakkwaliteit telatenvertroebelendoorde
niet-genetischefaktorendiehet eiwitgehalte bepaaldhebben.
Aandezevertroebelde invloedvalt teontkomen,doorteselecteren,opdeeiwitkwaliteit;dezekano»a» gemetenwordenaandeverhouding broodvolume/eiwitgehalte»
Bijdebeoordelingvandeselecties isgebruikgemaaktvande
hiervooraangegevenwaardevoor denorm (broodvolume 513cc)en
hetbijbehorende eiwitgehaltevan 10,2^r.e.indekorrel(gem.
eiwitgehaltevandevier rassen).
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Deverhoudingscijferstussen"broodvolumeeneiwitgehaltevande
selectieswordenvergelekenmethetverhoudingscijfervoorde
normoDoordezevergelijkingkunnende84onderzochte selecties
indriegroepeningedeeldworden;
groep 1;broodvol./eiwitgeh.-verhoudingongunstiger (lager)dan
dievandenorms n=39;rel.korrelopbrengst t.o.v.de
standaardrassenCleo,Peux enHanellas 91,9^.
groep 2:broodvol./eiwitgeh.-verhouding gunstiger dandievande
norm;n=34;rel.opbrengstt.o.v.destandaardrassen:
88,4/0.
groep 3.°broodvol./eiwitgeh.-verhouding gelijk ofnagenoeggelijkaandievandenorm;n=11.
Degemiddelde opbrengstvandeselectiesvangroep 1isiets
hogerdandievandeselectievangroep2,bovendien isdefrequentieverdeling overdeverschillende opbrengstklasseniets
gunstiger.Desondanksmogendemogelijkhedenvoor selectieop
decombinatievanopbrengst enbakkwaliteitseigenschappen in
groep2alshoopgevend beschouwdworden.
Ermag echteraandeopbrengstvandeafzonderlijke selectiesniet
teveelwaarde gehechtworden,aangezienhetuitkomstenvanenkelvoudigebepalingenbetreft.Uitzaaivoornader onderzoekheeft
plaatsgevonden.
Erwerden38OOarengeselecteerd uit 52populatiesvankruisingen
welkevoornamelijk in 1963envoor eenkleiner deelin1962en
1964,metalshoofddoelbakkwaliteitsverbetering,gemaaktwerden;
dezewerdenherfst 1965alspollenuitgezaaid.Dezekruisingen
bestaanvoor eengedeelteuit enkelvoudige combinatiesvaneen
kwaliteitsgeniteur eneenproduktief rasenvoor derestuitkruisingentussen eenselectieuitvoornoemd type'kruising(ofeen
E-|daarvan)eneenproduktiefras.
Enige groepenmateriaalwarentei°beoordelingvanderesistentie
tegengeleroestuitgezaaid ineenomgevingwaarvatbare rassen
metverschillende fysio'senherkomstenvandeschimmelgeinoculeerdwaren.Deverspreidingvandegeleroestwas goed.Hette
selecterenmateriaalbestond uit;arenvanpopulatiemateriaaldat
het jaartevorenalsplantenapartopgeleroestresistentie was
geselecteerd (200);verderuitnakomelingschappenvanaren (1550)
dieoptypeineenaantalpopulaties geselecteerdwaren;tenslottewarener48derdejaars-selectiesinveldjes uitgezaaid.
DeInternationalWinterY/heatRustNursery,dieditmaaluit1556
rassenenlijnenbestond,werduitgezaaid enopaantastingdoor
geleroestbeoordeeld.Dezeseriewordt ieder jaaropnieuwdoor
Dr.LoegeringinBeltsville (U.S.A.)samengesteld uitherkomsten
vandegehelewereld enhetaantalrassenenlijnenvarieertvan
150-300,diegrotendeelsvoorhet eerstineendergelijke serie
voorkomen envoor eenkleinerdeelhertoetsingen zijn.vannummers
uitvoorgaande jaren.
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Het doelvandezeserieishet toetsenvande resistentiebronnen
voordiverseroestziektendooruitzaai enbeoordeling opverschillendeplaatsenverspreid overdewereld,speciaalindiegebieden
waar deze ziekten inhevigemate optreden.Dedeelnemerskrijgen
debeschikking overdewaarnemingenvanalleanderedeelnemers,
waardoor eenindrukwordtverkregenvandebreedtevanderesistentievanelkvandeopgenomenlinnenofrassen.
Denummersuit eendergelijke serie dieophetWageningseproefveld eengoede indrukmaken,"wordendooronsinstandgehoudenen
involgende jarenopresistentie tegendezelfde enandere ziekten
enopverdere eigenschappon(b.v.kouderesistentie,schotresistentie)getoetst.Denummers die opgrondvandeeigenenbuitenlandseuitkomstenwaardevolgebleken zijn,wordenaanderassencollectietoegevoegd.EnkelelijnenuitI.W.W.R.ÏÏ.-seriesvaneenvan
deafgelopen jaren,dievanwaardevoordeveredelingkunnenzijn,
werdenaandekwekersafgegeven.
Selectie zomertarwe
Hetaantaltweedejaars-selecties vanzomertarwe bedroeg 1106(uitgezaaidà5pollen), afkomstigvan 116kruisingscombinaties.Van
dezekruisingscombinaties is90$opgezetmetalshoofddoelbakkwaliteit en10$met alshoofddoel ziekteresistentie;vande90$bestaatdehelftuit enkelvoudigekruisingentusseneenbakkwaliteitsgeniteur eneenproduktief ras,deanderehelftbestaatuit
kruisingentussen eenselectieuithetgenoemde typekruisingen
met eenproduktief rasofuitkruisingentussentweedergelijke
selecties.
Naveldselcctiewerdendeteoogstenpollenverdeeld ineengroep
die eennadere opzuivering zoudienenteonderga,annahernieuwde
uitzaaiinsubselecties eneengroepdienavermeerderingvanzaaizaadgedurende dewinter 1966-'67inChilivooruitzaaiin1967
inveldjesà6m2bestemdwas.Toetsingvandobakkwaliteitseigenschappendoorbepalingvandesedimentatiewaarde enheteiwitgehaltevondaanbeidegroepenvanmateriaalindewinter 1966-'67
plaats.Deverschillendieergevondenwordentussendeuitkomsten
vanverschillende kruisingscombinaties, zijnzeergroot;ookde
diversemogelijkhedenvan.combinatievansedimentatiewaarde en
eiwitgehaltewelkebinnen eenkruisingsnakomelingschap gevonden
worden zijnzeergroot,zoalsookbijdewintertarwegevonden
werd.
Eenopvallendresultaat indit zomertarwemateriaalvormdendezeer
gunstigeuitkomstendiedelijnenuitkruisingentussenopbakkwa.liteit entypevoorgeselecteerde selecties innamen;bijeenniet
abnormaa.1hoog eiwitgehalte blekenveeldergelijke selecties een
hoge sedimenta-tiewaardetebezitten.
Hetaantalderdejaars-selecties datinenkelvoud inveldjesvan
6m
2opdeProf.Broekemahoevewasuitgezaaid bedroeg249;indeze
seriewarenderassenOrcaenOpala,lsstandaardvooropbrengstvergelijking opgenomen.Eenaantalveelgebruikte kruisingsouders
wasalsvergelijkingsrassenvoorbakkwalitcitopgenomen.
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Naselectie opstrostevigheid,aartypee»dowerd 45$vanhetaantalselecties geoogsteHet opbrengstniveauvanhet standaardras
Orcawasgemiddeld 36,3kg/are.
Na"beoordelingvan schotresistentie, opbrengst,percentageuitschoningenHagberggetal"bleekdatdehelftvanhet aantalin
1966voorhet eerst ineendergelijke serieuitgezaaide selecties
voortoetsingindesemi-mikrobakproefinaanmerkingkwam.Deuitkomstenvande,begin 1967beëindigdeseriebakproevenkunnenop
deonderstaandemaniergeanalyseerdwordeno
Deuitkomstenvandebakproevenwordengemetenaandebroodvolumina.Hetbeschouwenvandezebroodvoluminazonderrekeningte
houdenmethet eiwitgehaltevandegebruiktebloem,vertroebelt
degenetischeverschillenineiwitkwaliteitoAangezienhet deverschillenineiwitkwaliteit zijnwaaropweindit stadiumvande
selectiebetrouwbaarkunnenselecteren,moetenwe deselectiesbeoordelenopdeverhouding tussen,hetbroodvolume enheteiwitgehaltevandebloem.Ophetmoment datditgeschrevenwordtzijn
de eiwitgehaltesvandebloemmonstersnognietbepaald; inplaats
daarvanworden,alsredelijkebenaderingdegehaltesaanroe.in
dekorrelgebruikt.
Deverhoudingscijferstussenbroodvolume eneivzitgeho.ltevande
selectieswordenvergelekenmet deuitkomstenvandealsstandaardgebruikte rassenOrcaenOpal.Doordezevergelijkingkunnendeselecties indriegroepeningedeeldworden.Hetisinteressant omnategaanhoedeopbrengstenvandeselecties indeze
driegroepenwaren.
groep 1;broodvol./eiwitgeh.-verhouding ongunstigerdandie
vandestandaa.rdrassen;n= 13;rel.opbrengstt.o.v.
gem.vanalleveldjes Orca;90,1$; extremen;rel.opbr.
101$metbroodvolo /eiwitgeh.-verhouding548/11.9;
74$ "
"
"
"
506/121.
groep2;broodvol./eiwitgeh.-verhouding gunstiger dandievande
standaardrassen;n=25;rel.opbrengst t.o.v.gem.van
alleveldjesOrca;90,2$;
extremen;rel.opbr.106$metbroodvol./eiwitgeh.verh.
619/12,1;
»
"
77$ "
"
"
"641/11,9.
groep3sbroodvol./eiwitgeh.-verhouding gelijkaandievande
standaardrassen;n=6;rel.opbr.t.o.v.gem.vanalle
veldjes Orca;94,5$;
extremen;rel.opbr. 102$metbroodvol./eiwitgeh.verh.
498/10,5;
,!
"
84$ "
"
"
"598/12,6.
Bijdezeanalysemagniet teveelv/aardegehechtwordenaandeopbrengstcijfers,aangeziendeselecties inenkelvoud uitgezaaid
waren.Tochmag indezeuitkomsten devolgende tendensgezien
worden;degemiddelde opbrengstcijfersvandekwalitatief ongunstige/groepliggengelijk enookdespreidinginopbrengstvan
deselectiesvanbeidegroepenisvrijwelevengroot,
/engunstige
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Dezetendensbiedtgunstigevooruitzichtenvoordecombinatie
van defactor eiwitkwaliteit (uitgedrukt doordeverhouding"broodvolume (eiwitgehalte)enopbrengst.
Mede opaandrangvandekwekerswerdenbegin 1967zesvandeze
selectiesinditbetrekkelijk jonge stadium uitgegeven»
37Vierdejaars-selectieswerdenineenopbrengstproef opde
Prof.Broekemahoeveuitgezaaid; alsstandaardrassenwarenGaby,
Opal,Orca,Fasan enKogaIIopgenomen.Uitzaaivondplaatsin
viervoud inveldjesà 15m^.DeselectieswarenvoordehelftafkomstiguitkruisingenvanEuropeesmateriae.,1,waarbijbeideof
eenvanbeideouders eenredelijke totgoedebakkwaliteitbezat(en)
de overige selectieswarenafkomstigvankruisingscombinatiesvan
eenNoord-ofZuidamerikaans rasmet goedebakkwaliteit eneen
Noordwesteuropese zomertarwe ofeenFransewintertarwe.
Hetgemiddelde opbrengstniveauvandedriestandaardrassenGaby,
OpalenOrcav/as35?2kg/are.De opbrengstvande 37selecties
varieerdevan70- 102$t.o.v.ditgemiddelde.
Opgrondvanwaarnemingenbetreffende strostevigheid, zuiverheid,
schotresistentie, opbrengst enpercentageuitschoningwerden11
selectiesvanonderzoeknaardekwaliteit uitgesloten.Monsters
vandeoverige26selecties envande5standaardrassenwerdenin
destandaardbakproefdoorhetI.G.M.B,onderzocht.Eenoverzicht
vandeuitkomstenwordthierondergegeven.
B§i3tl§f_ii9ïyi_gëïDiddelcle_yan_Sabyi_Qgali_0rca
korreïopbr.
broodvol.
r.e.geh.[korreîj
Sel. uit kr.(EuropeesxEuropees)n=13

90
var. 73-102
sel. methoogste verh.broodvol./eiwitgeh.
93
" » laagste "
"
«
73

Sel. uitkr.(AmerikaansxEuropees)n=13

84
var. 75-91
sel. methoogste verh.broodvol./eiwitgeh.
88
" " laagste "
"
«
75

110
111
100
114
115
119

111
97
115
115
110
130

Wanneerindebovenstaande samenvattinguit deuitkomstenuitsluitendwordtgekekennaardegemiddeldenvandetweegroepen
materiaal,danblijkt o.a.dathetbroodvolumevanbeidegroepen
redelijkgunstigist.o.v.het gemiddeldebroodvolumevande
drievermelde standaardrassen.Naderebeschouwingleert,dat
dezehogerebroodvolumina inbeide gevallenbereikt zijndankzij
eenevenredighoger eiwitgehaltevandemonsters.Hieruitblijkt
datdezegemiddelde cijfersweinighoopgevend zijntenaanzien
vandemogelijkhedenvanselectie opeiwitkwaliteit.Omeenindrukvandezemogelijkhedeninditmateriaaltegevenishetvan
meernut ominbeidegroepenaandachtteschenkenaandeselectie
met dehoogste endiemet delaagstebroodvolume/eiwitgelmlteverhouding.Zoalsuitdetabelblijkt iserindebeide groepen
materiaalnogalwatverschiltussendeverhoudingen.
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Bijliet"beoordelenvandemogelijkheidvancombinatievaneiwitkwaliteitmet opbrengst doorveredeling ishethoopgevend datde
hogereverhouding ingeenvanheide groepen samengaatmetlagere
opbrengst,integendeelzelfs.
Vanhethierbovenbeschrevenmateriaalwerdenbegin 1967elfselectiesaandekwekersafgegeven.
Aandachtwerdbesteed aandeookin 1965onderzochte selecties
uitkruisingscombinatiesvanproduktieve typenenrassenmetkort
stro,dieafkomstig zijnuitMexico.Deaanlegvoorkort stroin
dezerassenisvanJapanseherkomst» Deverschillen inaanlegvoor strolengte tussendein 1964uitdepopulaties geselecteerde
lijnen zijnzeergroot engoed reproduceerbaar;meerderevandeze
lijnenbezittenbovendien eenproduktieve aar.Doelvannaderebeschouwingvanditmateriaalis eenindrukteverkrijgenvande
mogelijkhedendiedezegéniteursmet aanlegvoorkortstrobieden.

52yïï_2'£_592:Ë:êï!25:^:
Uithet onderzoek ophet zandproefveldteEist (U)kwamenin1965
drie selectiesvoort dieduidelijkmeer opbrachten dandestandaardrassen;uitvriesproevenv/asbekend datdekouderesistentie
vanditmateriaalvrijgoed totgoedwas.Dezewaarnemingenwaren
aanleiding dezeselecties ookbuitendeeigenproefveldentetoetsen. Herfst 1965wasuitzaaimogelijk opdeProefboerderij"Overijssel"teHeino enopdeVeenkoloniale observatieproefveldenop
deProefboerderijteBorgercompagnie endieteEmmercompascuüm.
Ophetheelgoed geslaagdeproefveld opvochtige zandgrond teHeino tra.deenzwareaantasting doorSeptoriaindeaarop;eenvan
dedrieselecties ontsnapte inbelangrijkemate aandeaantastingo
Waarschijnlijkv/asdit eengevolgvaneencombinatievanoorzaken;
dezeselectiev/asietslaterinontwikkeling dandetervergelijkinguitgezaaidepraktijkrassenenhad eenzekeremate.vanresistentie,diewellicht tengoedebeïnvloedwerd doordebovendienaanwezigemeeldauwresistentie.Deze selectiewerd aandekwekersuitgegeven.

ï2l2î!2;:S:^i2_X^5'_Î£"u^2_Y22ï_i2:ê'2_P5_Y55:_É:2_ê^22:â
Naaraanleidingvan eenpublikatie uitdeU.S.A.waarinmelding
werdgemaaktvanzeergroteverschillen intolerantievantarwerassenvoorlagepHvandegrond,werd eenoriënterend onderzoek
uitgevoerd.Erwerd gebruikgemaaktvandeervaringdieverkregen
ismethetreeds enige jarenlopende analoge onderzoekbijgerst.
Rassenmet tolerantievoorlagepHvandegrond onderscheidenzich
vandeniet-toleranterassendoorhet ontwikkelenvan eenwortelstelselvannormale grootte ineengrondmet eenpHwaarindeandererassenvrijwelgeenwortelsmeervormen.
Inditonderzoekwerdgebruik gemaaktvaneenzuregronddie
bovendienmet eenhoeveelheid zuurwasaangezuurd.
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Deplantenwerden 10-14dagennadezaaibeoordeeld.Eenopmerkelijkfeit isdat dehoeveelheid toetevoegen zuurdienodigis
om eenmilieuteverkrijgenwaarindedifferentiatietussentolerante enniet-toleranterassenoptimaalis,voortarwegroter
moet zijndanvoorgerst» Ineenmilieuwaarbijdeverschillen
tussengerstrassen optimaal zijn,vertoont eenniet-toleranttarwerasdusnoggeenofvrijwelgeengestoordewortelgroei.
De tarwere„ssen,waarvaninhetAmerikaanse artikeldeonderzoeksresultatenwerdenvermeld,werdenhiervoorzovermogelijk,ook
onderzocht.ErToestaat eenduidelijke overeenstemming tussende
ginds enhierverkregenresultaten.Alsbronvandetolerantie
worden enkeleBraziliaanse rassenvermeld,terwijlvelevande
Noordamerikaanseprairietarwes opzuregrond eenzeerslechte
wortelontwikkeling blijkentehebben.
Ras
Colonias
Frontana
Frondosa
Atlas 66
Thatcher
Cheyenne

herkomst
Brazilië
"
"
U.S.A./Brazilië
U.S.A.
"

tolerantie voor lagepH
zeer goed
goed
"
"
zeer slecht
"
"

Oriënterend onderzoekvaneenaantalNoordwesteuropesetarwerassentoondeaandat ertussendezerassengroteverschillenin
tolerantievoorlagepHvandegrond tevinden zijn.Ineenuitgebreider onderzoek inbegin 1967werdditbevestigd.
Onderzocht zalmoetenwordenofdetolerantievoorlagepHvan
degrondbijtarwe eenvandefactorenisdiebepaalt ofeentarwerasgeschikt isvoor teelt op zandgrond.Erbestaanduidelijke
aanwijzingenvoordezeveronderstelling.Wanneerdeveronderstellingjuist is,dan zaldeselectie optolerantie tegenlagepH
vangrootnutkunnen zijnalsgerichte endirecte selectie opéén
vandefactorendiedegeschiktheidvoorverbouw opzandgrondbeïnvloeden.Deze selectie isindekas eenvoudiguittevoeren.

ALGMM_3[ERE5ELINGSON^RZOEK-BIJ_aERST
Rassençollecties
Dewintergerstcollectiewasuitgezaaid ophetproefveld inElst(U)
üitwinteringtradvrijwelniet op,zodatgeeninformatie overwinterhardheidkonwordenverkregen.
Aandezomergerstcollectiewerden enkeletientallenrassentoegevoegd,diemogelijkvanbelang zijnalsgéniteurvoorresistentie
tegengeleroest enmeeldauw.
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DeEuropeanBarleyDiseaseNurserywerdnaar28deelnemers in9
landenverzonden.Erwerden op20plaatsenwaarnemingengedaan
aanmeeldauw,op 15plaatsenaangeleroest,op4plaatsenaan
Bhynchosporium secalis,op15plaatsenaan"bruineroest enop2
plaatsenaanzwarteroest.
Eenuitvoerige lijstgeeft eenoverzichtvandeverzameldegegevensvoordeopgenomen55rassenengéniteurs» Inhetalgemeen
iserdit jaarperras/geniteur eengroterematevan overeenkomst
inreactie daninhetvoorgaande jaar.Indeloopvanhet jaaris
doornieuwe contacten eenbasisgelegdvoorverdere uitbreiding
vanhetaantaldeelnemers,waardoor ookingeografische zineen
verdereverbreidingwordtverkregen.,
Naast degenoemde 55nummers zijnbovendiennogongeveer 125rassenuitgezaaid opdeproefveldeninEist,V/ageningenendeN.O.P.
Dezerassenmakensedertdienalledeeluitvanderassencollectie.
Hierover zijnnuvan eendrietal jarengegevensverzameldbetreffendegeleroest enmeeldauw,In 1966wasblijkbaar deinfectiedrukoponsproefveld indeK.O.P.zolaag,datvoorgeleroest
deaantastingtegeringwas.
DeInternationalBarleyDisease Nursery,welke jaarlijkscoördinerendgeorganiseerd wordtvanuitBeltsville (U.S.A.)isuitgezaaidinY/ageningen.Opditproefveld iseenkunstmatige infectie
metdegeleroest-fysio's23en24toegepast.Vande 120rassen
ennummers,waaruit denurserybestondwerdenwaarnemingengedaan
overdeaantastingdoorgeleroest,meeldauw enbruine roest.Deze
laatste ziekte trad invrijhevigemate op,voornamelijk doorde
voordecntv.ikkclzngdaarvangunstigeperiodemethogetemperaturengedurende detweedehelftvanmeieneerstehelftvan juni.
2.Combinatie_gele_rgest-_en_^
In 1964zijnkruisingengemaakt,waarmeebeoogd isresistentie
tegengeleroest enmeeldauw tecombineren.DebelangrijkstebronnenwarendiverseEthiopische-enArabischeherkomsten.Naeen
strenge selectie opziekte-aantasting in ¥2 werdenhiervanP3populatiesuitgezaaid ophetproefveld teG-orbea (Chili).Hierin
werdenarengeselecteerd, dieindezomeralsE4indeN.O.P.in
pollenstonden.Deaantastingdoorgeleroestwas zBergering,
zodatgeenverdere selectiemogelijkwas.Inmiddels zijnvandit
materiaal 18populaties alsPcaandekwekersuitgegeven.
Uithet opbrengstproefveld indeN.O.P. .is.eendrietalselecties
uitpopulatiesvanin1960gemaaktekruisingentevoorschijngekomen,welkealsgéniteurvoordecombinatiegeleroest-enmeeldauwresistentie zullenwordenbeschouwd.Deselectieshebbeneen
redelijk opbrengstniveau;deresistentie isdestijds gezochtin
voornamelijkEmir.
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^Ë32®^iË2^_2î±É:Ëï!^2Ë^_Sele_r;oes^bï;es±s^en:t±e
Delaatste jarenisveelvuldigge"bruikgemaaktvanuitEthiopië
afkomstige géniteursvoorresistentie tegengele roest (dezgn.
1-nummersuitdeS.V.P.-collectie).Hetisechterniet"bekendof
dediverse"bronnendezelfde ofverschillende resistentiegenenbezitten,,Omhierininzicht teverkrijgeniseenbegingemaaktmet
eendiallel-kruisingsprogramma,waarin eenviertalL-nrszijnopgenomen.

Om eenantwoord tekunnengeven opdevraaghoegroot deschade
dooreenmeeldauwaantastingonder onzeomstandigheden is, is
eenaantalkruisingengemaakt omtekomentoteenkoppelisogene
lijnen.
De ouders zijnzogekozen,dat ookhet effectvan eengeleroestaantastinginbeschouwingkanwordengenomen.
?ËêH§2zï!ËËis!Ë2Bii§_ÏËë'25:_nËÏil2ë2_5-u^£'
Eenvijftalselectiesuit dekruising (PlumageArcherxEmir)x
Cambrinuswerd aandekwekersuitgegevenalsgéniteursvoorde
eigenschap "kleinelodiculae".Metdezeafgiftewordthetbetreffende zelfstandigprogramma-onderdeel alsafgelopenbeschouwd en
opgenomenalsroutinezaak.
?ËËiË^£5^i2_ÏËêË5_Rh^nchosporium_secalis
Het iswaarschijnlijkdatdeze ziekte indetoekomstmeeraandacht zalgaanvragen.Invoorgaande jarenisvan eendoelvan
dewintergerstcollectie eengoede indrukverkregen overaanwezige
resistentiebronnenoIn 1966wasdeaantasting ophetproefveld in
Eistgering.
Voortvloeiende uit eenkruisingsprogrammaterverbeteringvanwinterhardheid, iseenaantalpopulatiesbeschikbaar»waarinresistentie tegenR.secalis,afkomstiguitN.Amerikaansmateriaal,aanwezigis.Deverderebehandelingvan eendeelvandezepopulaties
isindezerichtingdanookomgebogen.
In zomergerst zijngegevensbeschikbaaralsresultaatvande
E.B.D.N.-waarnemingenvanbuitenlandse stations.Opgrondhiervan
iseenaantalkruisingengemaakt.Inhetnajaarvan 1966zijnenkele zomergerstrassenuitgezaaid inhetv/intergerstproefveld.
Vroege zaaiheeftmeestaleenzwaardereaantastingtengevolge.
Opdezemanierwordt geprobeerd duidelijker gegevens teverzamelen.

Voorhetuitvoerenvaneenanalysevandegenetische achtergrond
vanderesistentie zijnE-j,?2enT-]uitgezaaid.Helaas zijndoor
eennietbekende oorzaak zeerveelplantenuitdezeproef alin
een jongstadium doodgegaan,zodathiervoor eennieuwkruisingsprogramma isopgezet.Voortsbleek,datindegehelebuizenproef
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decystenbezettingvandegrond telaagv/as,zodat demeesteplantengeenwortelaantastingte ziengaven.Ditiseveneenshetgevalgeweestindeaandekwekers geleverdegrond.
DoorhetDeensekweekbedrijfPajbjergfondenwerd eenaantal
aaltjes-resistentegéniteursterbeschikkinggesteld- Deresistentiehiervangeldt tegenallevierpathotypen.De landbouwkundige
waarde ervanstaat dichtbijdievandegangbarepraktijkrassen
integenstelling totdeeerderdooronsgebruikte géniteurs(Marocaine,G62,Harlan 43»)Erwerden 14kruisingen gemaakt omaaltjes-resistentiete combinerenmet geleroest enmeeldauwresistentie.DeE|wordt inChili opgekweekt,de?2za-L v-^-splinten-apart
uitgezaaidwordenvoorselectie oproest-enmeeldauwrosistentie.
Ï2i§ïantie_voor_een_lage_pH_1
Uithetvroegere projekti "Veredolingsonderzoeknaar geschiktheid
totverbouw opzandgrond",iseenaantaldetailonderwerpente
voorschijngekomen,welke eerstafzonderlijkworden,bestudeerd.
Het zwaartepunt ligtmomenteel opdetolerantievoor eenlagepH.
Inditprogrammawerdenduidelijkvorderingengemaakt,zoalsbleek
uit deontwikkeling directnaopkomst opeenproefveldmetpHgQi=
4»3inEist; selectiesuitkruisingspopulaties waarvoorVoilaen
HallikoalslagepH-tolerante géniteurswarengebruikt,warenbeterdanhet gevoelige rasHerta.
Uitdekruisingspopulaties,waarvaninhetvorige jaarverslag
meldingisgemaaktbetreffende deverdeling overdeklassen 1tot
enmet 9vanE2~selec"':ies?werdenaarselecties gesneden.Natoetsingindekasbleekdatnapassage overzuregrond dehoeveelheid goed•enzeergoedtolerante individuenprocentueelduidelijk
istoegenomen.
Van eenaantal jongerekruisingenwerdvolgens dedooronsmet
succestoegepastekasmethodoweer eengroot aantalE2-selec"ki-es
getoetst.
Medemetbehulpvandezegegevens eneenviertalnieuwekruisingen,wordt getracht eengenetische analyseuit tevoeren.
Voorts iseentweetalkruisingengemaakt omtolerantievooreen
lagepHtecombinerenmetresistentietegenhethavercystenaaltje, terwijlinhetmeestemateriaal decombinatiemetmeeldauwresistentie aanwezigis.Eenaantalkruisingen ..is gemaaktvoor
type-verbetering.

Het lopendeprogrammawerdverdervervolgd, zowelvoorklei-als
voor zandgrond.
Inhet opbrengstprocfveldteEistv/aren14selecties opgenomen.
Hierinhadhet standaardrasPelladehoogste opbrengst.Ookal
warendemeeste selectiesbinnenhetzelfde betrouwbaarheidsniveau,
vanenigevorderingkanniet.gesproken.worden,omdat overde
winterhardheid weinigmet zekerheidvalt tezeggen.
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^Ç-Fl^?LLZ??I:?5Î!ÎN^S0NDERZ0EK_BIJ_HAVER
?ËËiË^2^îiË_ï^ê'S^_havercystenaaltje
Analoogaanwatvoorgerst isgemeld,was eengenetischeanalyse
vanderesistentienietmogelijk door enerzijds eenvroegtijdig
doodgaanvan eendeelvanhotmateriaal,anderzijds detelage
cystenbezettingvanhet inoculum.Erisdaarom opnieuw eenaantal
kruisingengemaakt,waartoe duouderkeuze zodanigisgemaakt,dat
ditmateriaalookvoorresistentieveredeling kanwordengebruikt.

§2kotr^Sistejntie
Hieraanisniet speciaalgewerkt;het inbewerking zijndekruisingsmateriaalkomthetvolgende jaareerstineenselectie-rijpstadium,
Droogtetolerantie
Materiaaluitditprogrammalagineenopbrengstproefveld teEist.
Zesselectiesmet eengelijke ofietshogere opbrengst tenopzichtevandestandaardrassen zullennogmaals,samenmet jongereselecties,ineenopbrengstproefveld worden opgenomen.Terafrondingvan
dit onderwerpkomendezeselecties daninaanmerking omvolgend
jaaraandekwekers tewordenafgegeven.
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HANDELSGEWASSEN
door
Dr. Ir, Eovan Roon

VEZELVLAS
?£2£:L_?:E2_k________
De jaaromstandigheden zijn ook voor het zeer gevoelige gewas vezelvlas niet gunstig geweest. Ernstig structuurbederf door zware regenval vlak na de zaai veroorzaakte een vertraagde en onregelmatige
opkomst, waardoor selectie op kwaliteit, stevigheid, opbrengst en
andere "belangrijke eigenschappen zal al niet onmogelijk dan toch
zeer "bemoeilijkt worden.
Beproefd werden 53 op roest geselecteerde selecties met de standaardrassen Pibra, Reina en Wiera; 45 van deze selecties komen
voort uit Wiera terugkruisingen met 10 verschillende roestresistenta donors. Het aantal terugkruisingen varieert van 1 tot 6. Acht
selecties uit deze groep komen voort uit kruisingspopulaties met
roestresistentie; 5 hiervan hebben een vrij goede brandresistentie.
Soortgelijk materiaal (33 selecties), waarvan minder zaaizaad beschikbaar was werd in een opbrengstproef met kleinere netto veldjes
(4,25 tegen 13?5 -.2)gelegd. Tenslotte omvatte de "selectieproef"
741 2e jaars op roest geselecteerde selecties, waarvan er 562 op
brand getoetst waren; 263 zijn er aangehouden.
Overigens goede groeivoorwaarden brachten het gewas op redelijk
niveau, zodat een gemiddelde van opbrengstbepalingen der 45 aangehouden selecties ons een globaal inzicht verschaft over deze eigenschap.
Opbrengst stro en zaad van
S.V.P.-selecties

s•t__>_k_/_h&
ongerep leid

gerepe:ld

_za.ad.__._j_ej?__.y______;
kg/ha

S.V.P. selecties

7330

5040

970

Wiera

7280

4840

1030

Reina

6890

4770

1060

Pibra

7460

4940

930

fo
31
34
31
34

Het ongewoon hoge repelverlies duidt op holle stand van planten
met een sterke vertakking.
De verwerking van het geoogste produkt werd zeer vergemakkelijkt,
door de aankoop van een gebruikte en voor het doel omgebouwde repelmachine.
Gezien de gesignaleerde onregelmatigheden zijn dit jaar geen vezelbepalingen verricht.
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Geslaagde, natuurlijke infectie door Torand op het proefveld in
Uithuizermedenmaakte dit Jaar selectie op de eigenschap goed
mogelijk. De "beoordelingvan eigenmateriaal verliep alsvolgt,
Selectie op brand (10 - zeer goed)

aantal selecties

2
2

3
49

waardering
4
5
116
149

6
186

7
145

Wageningen
a. roestselectie
De roestaantasting ophet overigens zeer goed geslaagde proefveld op Droevendaalse grond is in 1966 minder gunstig verlopen.
De vele regensverhinderde de uitbreiding van roest vanuit de
infectiehaarden, zodat selectie zeermoeilijk was.Daarom is in
deherfst van het jaarvan elke selectie eenmonster oogst 1966
in de kas uitgezaaid en latermet roest geïnfecteerd. Hoewel
sporevorming in dewinter geringer is dan in de zomerwas het
tochmogelijk aan groot aantalvatbare selecties af te zonderen.
Van 2229 enkelplantselecties zijn er 1620 aangehouden.
Van ruim 1200 1e-jaars op roest geselecteerde selecties is er
bijverbouw op deNudeklei ietsminder dan dohelft voorverdere
beproeving uitgekozen.
h. ^erugkruisingsprogramma
Dit nieuwe programma, reeds aangeduid inhet vorige jaarverslag
heeft eenmoeilijke tweede fase gekend doorhet tijdens degroeiperiode uitvallen van het speciale kascompartiment. Inhet voorjaarvan 1966moesten dekruisingen worden gemaakt.De eerste
terugkruising had plaats inhet najaar.
c.Methodeonderzoek_voor_de_bepaling_van_h
Voor de bepalingvan het vezelgehalte van vlas, werd de laatste
jaren doorhet I.B.V.L. een aantal ouderejaars selecties van
het S.V.P. onderzocht.
De bepaling vanhet gehalte aan lint geschiedde volgens de klassieke methodes conditioneren, biologisch roten, drogen enweer
conditioneren. Daarna y/erdhetmonster op de Vlaamse stermoleh
gezwingeld, opnieuw geconditioneerd en tenslotte gewogen enop
het oog beoordeeld op kwaliteit.
Deze methode voldoet aan de eisen, diemen aan een goed monsteronderzoek mag stellen. Het bezwaar is echter dat het onderzoek
van een groot aantalmonsters veel tijd vergt,kostbaar is en
vooral datmen over + 1kg strovlasmoet beschikken.
Omdat de afdeling devererving van het vezelgehalte en dekwaliteit wil bestuderen ishet vinden van een snellere en gemakkelijker "uitvoerbaremethode noodzakelijk. Bovendienmoet de
methode voldoende nauwkeurig zijn d.w.z. denauwkeurigheidmagzeker niet kleiner zijn dan dievan de bestaande methode entenslotte geschikt zijnvoor kleine tot zeerkleinemonsters.
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DeS.V,?,heeft eenbegin gemaaktmethet onderzoekhetvezelgehalte
te"bepalen aanzeerkleinemonsters,nl. +10planten,in gongselectiemateriaal.BijdebepalingisgebruikgemaaktvandegewijzigdemethodeJacobsen,zoals diedoorAukemabeschreven is,metuitzonderingvandemonsterneming.Aukemaginguitvanplantenmeteen
gelijke (gemeten)diameter.Ineigenonderzoek zijngekozenplanten
met eengelijk aantalvertakkingen.De eersteresultatenvanhet
onderzoek zijnhoopvol.
Debetreffende groenonthoutingsmachineisindeeigenwerkplaatsgeconstrueerd.
WINTERKOOLZAAD
Overeenkomstig deinhetvorigewerkplanaangekondigdewijzigingen
werd dit jaarophetproefterrein inWageningen geen selectie-en
observatieproefveld aangelegd.Hetmateriaal isovergebracht ophet
koolzaadproefveld opdeProf.Broekemahoeve.Alleendeinhullingen,
gemaakt in 1965,279in.getal,enderassencollectie bestaandeuit
42rassen,werden inWageningenuitgezaaid.Deze inhullingenmaken,
zoalsbekend is,deeluitvanhetinteeltprogrammaterverkrijging
vaneenaantal zuiverelijnen,diecorresponderenmethetselectiemateriaal,datvoorverdere beproevingisaangehouden.
Opnieuwwerden inelkinhullingsnummerdrienieuwe inhullingengemaakt, zodat erintotaal+850 nieuwe inhullingenwerdenverkregen.
Metcriteria,gehanteerd ophetproefveldvandeProf.Broekemahoeve,
werdenhieruit intotaal285 inhullingen geselecteerd, diesamenmet
derassencollectie opnieuw zijnuitgezaaid.Het inteeltprogrammais
hiermedeweer eenstapverdergekomen;over eenperiodevandrietot
vier jarenbeschikkenwijover50tot60praktisch zuiverelijnen.
OpdeProf.Broekemahoeve isin 1965voorhet eerstopgrote schaal
eenzaaitijdenproefaangelegd.Dezeproef omvatte 59selectiesmet
alsstandaardrassenPollux,RapolenLembke.Er zijntweezaaitijden
aangehouden,n.1. 19augustus alsnormale zaaitijd en2september.
Hiernaast is eenconventionele opbrengstproefuitgezaaidmet 58selectiesindrievoud endestandaardrassenRapolenLembke.
Ooknuweerisdeontwikkelingvanbeideproeveninhetnajaarvan
1965 enhetvoorjaarvan 1966matiggeweest,zozelfs,datdetweede
zaaitijdmoestworden opgegeven.Metkunst-envliegwerk (kunstmest
enafentoeschoonweder)ishetproefveld tochnoggeschikt gemaakt
voorhetverrichtenvan.denodige selecties.Eriseenrelatiefgrootaantalaangehouden omdatbuitengewone regenvalgedurende deoogsttijdhet selecteren opopbrengst onmogelijkmaakte.
Indeherfstvan 1966ishetnieuweproefbedrijf opOostelijkFlevolandingebruik genomen.Tweevandenegentighectare zijningezaaidmetnieuwekoolzaadproeven.Dezeproefveldomvangisongewoon
groot,hetgeen eengevolgisvandewensdeverdraagzaamheid voor
laat zaaiengedetailleerd tekunnenbestuderen.Dezegrond staater
i.t.t.Marknesse bovendienvoorbekend zeergoedekoolzaadgewassen
tekunnenvoortbrengen, zodatbeproevingopgroterschaalverantwoord
is.Deproefveldenvallenintweeënuiteen,n.1.denormaleopbrengstproef endezaaitijdenproef.De opbrengstproef omvat46selectiesin
viervoudmet eenveldjes-bruto-oppervlaktevan 40-|-m^ endezaaitijdenproefmet drie zaaitijdenbergt 69selecties indrievoudperzaaitijd
inveldjesvan 10-g-m2bruto.
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Alszaaidatazijngekozen; 17augustus,25augustus en1september.
Inderdaad isdenajaarsontwikkeling in 1966buitengewoongoedgeweest, zodatwijverwachtenin 1967opde juistewijzetekunnen
selecteren.
KÀRWIJ
Vandein1965homozygoot bevondenfamiliesuitkruisingen tussen
eigenmateriaal enMansholt'skarwijgeoogste zaadwerdentweepartijenovergedragenaanhetP.A.W.De enepartijy/erdsamengesteld
uitfamilies dienahetdorsenweinig ofgeenvruchtsteeltjesmeer
aandezadendroegenendeanderepartijuitfamilies,dienogal
"harig"warennahetdorsen,
DoorhetP.A.W.werdmet dit zaadeenoogstmethode-proef aangelegd
indeHaarlemmermeer.Uitdegegevensvandezeproefblijkt,dat
enkelevanonzevastzadigefamiliesmethetrasVolhoudenalsstandaai^dgoedvoordedagkwamen.Vooralhet objekt "maaidorsenvan
stam"gaf opnieuw zeergoede resultaten.Het zaadkwampraktisch
schoonenzondervruchtsteeltjesuitdemachine.Daarentegenkwamen
uithet zaadvandebeideandere Objekten,normaaloogsten enzwadmaaien,meervruchtsteeltjesvoor.
Dehandelisevenwelvanmening,datdezevruchtsteeltjesbijde
schoninggemakkelijkverwijderdkunnenworden,
InafwachtingvanderesultatenvandeP.A.W.-proeven, diealtijd
twee jarenmoetenduren,warendeinspanningenvandeS.V.P.in
hetafgelopen jaargering.Zijhebben zichbeperkt tot deinstandhoudingvantweegroepenfamilies,n.1.de zogenaamde "vanWingen"groependegroepfamilies dieontstaanisuitkruisingentussen
de "vanYifingen"-groepenhet rasMansholt.Dezefamilies,tezamen
35ingetal,zijninjuni 1966uitgezaaid enzullenmetbehulpvan
deéén-jaar-methodeinjuli 1967zaadleveren.
Hetprojektnadert hiermee zijnafsluiting.Hadkarwijeenzodanig
areaal,datparticulierekwekers een.groot eigenprogrammavoerden,
dankondenwijnuvolstaanmet deafgiftevanhetmateriaalzoals
hetnuis.Dit isechterniethetgeval.Wijmoetenvrezen,datde
kwekerniet gemakkelijk eenkeuze zalkunnenmakentussen 35families,waarvanhetkarakternietaltijdgelijkis.
Devolgendemogelijkheden staanopen;
a)perfamilieafzonderlijk ofgemengdafgevenaandekwekersen
hetprojekthiermedeafsluiten;
b)vanallefamilies (ofvandiewaarvanvoldoende zaad is)eenvergelijkende proef aanleggen, zondergebruik temakenvan eenloszadige standaard, zodat deopbrengst eventueelals zaaizaad
bruikbaar is.Instandhoudingvanhetmateriaaldoorgeïsoleerde
vermeerderingperfamilie zaldaarnaastnoodzakelijkzijn;
c)combinatievana)enb)met debedoeling,datnatwee jaarde
kwekerhet zaadkrijgtvandegeïsoleerdevermeerderingvande
betreffendefamilies tervervangingvanheteerderafgegeven
zaad.Het zaldanookmogelijk zijneenzeerbeperkt aantalaf
tegevenofeenmengselsamentestellenuitslechts enkelefamilies.
MethetI.V.R.O.enhetP.A.W.iseind 1966 eenbesprekinggevoerd,
waarbijdeopzetvan eeninterprovinciale seriebesprokenis.
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BIETEN
door
I r o G. Cleij

iiilii=9IlIMl=li=19SMlïl=iliiS=li==^ililiïIiiiïlffi=lii=iSïIIII"
ENVOEDERBIETEN
Zaadteelt
Evenals invorige jarenzijn erwederom talrijke isolatieveldjes
aangelegdvoor deinstandhouding enverbeteringvanhetbestaande
tolerantemateriaal.Ookzijnbijdemeesteveldjesmanlijk sterielebietenuitgeplantvoorhetmakenvanproefkruisingen» Het
plantgoedwasoverhetalgemeen zwakendeontv/ikkelingvande
zaaddragerswas danookmatig.Vooraldemanlijk sterielesuikerbietenlietenhet erbijzittenengavenslechte zaadopbrengsten.
met eenreeds tweemaalvermeerderde
DeproefkruisingvanKernee"
combinatie tussendeafstammingenKV/E
enHilleshög,leverdeuitsluitendmanlijk sterieleplantenop,
zodatdecombinatievermoedelijkweleenO-type zalzijn.
DeF3'svandekruisingen tussendePoolsemonocarpe suikerbiet
IHAR endetolerante suikerbietenafstammingenNemee,KV/EenHilleshögblekenookplantenopteleverenwaaraan gedeeltelijk bicarpe
kluwensvoorkwamen.MisschienkanhiervaneenbepaaldeseizoensinvloedgesprokenwordendaarhetIHAR-materiaalzelfintegenstellingtot 1965,eveneensnuendanbicarpekluwensopleverde.
Luizenopkweek
-er
Ookdit jaarwaren'moeilijkhedenmetdeopkweekvandevoordeinfectiederproefveldenbenodigdebladluizen.Doorhetsombereweer
tradenervaak schimmelinfectiesindeluizenpopulaties op,diehet
aantalsomsinenkele dagendraineerden.Omdat deopkweek oververschillende isolatiecellenverdeeldwasbleven erechtertochvoldoendeluizenovervoordeinfectievandeproefvelden.Erisin
hoofdzaakgewerktmet devirusherkomstenYj)enMj),datdoorde
luizenalseenmengselkonwordenopgenomen enweerafgegeven.
Hiernaastwerdennogenkele andereherkomstenvandevirussenin
standgehouden enwaarvanMj)nogopéénbaanvanhetsuikerbietenproefveld isgebruikt.
Aar.éénkweekbedrijfwerdnoguitgangsmateriaalverstrektvoorde
opbouwvan eeneigenpopulatievanvirusdrogende luizen.

Evenalsin 1965werdener3infectieproefveldenaangelegd n.1.
éénopzandgrond inEdevoordevoederbieten enhet inpaperpots
verspeendemateriaalvandesuikerbieten, ééninWageningenop
Nudekleivoor desuikerbieten eneenderde ophumeuze zandgrond in
Wageningenvoordetoetsingvaneensortiment tolerante engevoeligesuikerbietentypenopverschillendevirusherkomsten enhun
mengsels.
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Hetvoederbietenprocfvold inEdekonpas op9meiwordengezaaid»
Hetzaadkwamvlot op,maarnahet dunnen op7en8 junizater
geenschotmeer indogroei.De ondergrondwasfinaaldichtgeslagenenookdeindietijd daargeplantehanenmetbehulpvan
jiffypotsenpaperpots,ontwikkeldenzichzeerslechtoHetproefveldwerd op28 junimet goed gevolggeïnfecteerdmethetvirusmengsel (Yj)+MTJ)3maarisalleenbeoordeeld opdesymptomenvan
devergelingsziekte.Erwerd eenduidelijke dominante overerving
vandesymptoomtolerantie geconstateerd hijdetalrijkekruisingen
vantolerantmet gevoeligmateriaal.Vanditproefveld zijnwegens
dezeerslechte standgeenopbrengstenbepaald.Van eenaantalafstammingenzijndebietengerooid omweeralsplantgoed dienstte
doenin1967Hetvirusproefveld aandeBornsesteeg werd ookpas op5meigezaaid,maarisindeloopvandezomerzodanigverdronkendathet
zelfsniet eens isgeïnfecteerd.Debietenzijnalsveevoerafgeleverd.
Het suikerbietenproefvcld opNude-kleiwerd op29aprilgezaaiden
had eenzeervlotte groei.Misplaatsenkwamen inditveldbijna
nietvoor enookdeopbrengstwasvoor 1966behoorlijk,nl.voor
KWE-handelszaad 53.800kg/hamet 16,34$suiker.
Op.16 juniwerd geïnfecteerdmethetmengsel (Yj)+ M D ) . Alleende
11e =laatste baanvanhetproefveld isuitsluitend geïnfecteerd
metdeherkomst MD» Op6julivertoondenvooralde standaardveldjesvanhandelszaadKWEreedsduidelijke symptomen.Ruim eenweek
laterbleken eropenkelebanenvanhetproefveld strokenvoorte
komenwaardesymptomenduidelijk zwakkerwarendanopderestvan
hetproefveld.Vermoedelijk zijnhiervoordeinfectie teweinig
luizengebruiktwaardoor devermenigvuldigingvanhetvirus inde
plantenwat trageropgangkwam.Deze stroken zijnop22julinogmaalsgeïnfecteerd enwarentenslotte evenziekalsdebietenop
deanderegeïnfecteerdebanen.Bijdeoogstblekendebanenmetde
eerst zwakke symptomenvertonende stroken echter eenkleinereopbrengstdepressie tegevendanderestvanhet proefveld.Bijhet
standaardrasKWE-handelszaad warendeze cijfersbijdesuikeropbrengstdepressie resp.32en45$.Dezewaardengevenduidelijk aan
datdebeginhoeveelheid viruswaarmee eenplantwordt geïnfecteerd
eengroteinvloedheeft ophet doordeinfectieveroorzaakteopbrengstverlies.
Van eindaugustusafvertoonden demeest gevoeligenummersvoorde
vergelingsziekte ooksymptomenvanceicosporaenalternaria.Vooral
destandaardKWE-handelszaad vertoonde aanhet eindevandegroeiperiode zeerveelafgestorvenbruinblad.
Hetproefveld isvan4-11 oktobergerooidmet eenvoorproefveldwerk omgebouwde éénrijigeViconrooimachine.Hetkopwerkvandeze
machinewasvrijredelijk enhet rooienging zeergoed,ookvan
deBetamaritima-herkomstenendemet dehand zeermoeilijk rooibareamerikaanseafstammingen.Erwasweinigaanklevende grond
maar erkwamenwelwatlossekluitenmee.Dezewerdenopdetransporteurvóórdewasmachineverwijderd.Met dehelftvanhetaan-
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"tal mensen werd een even grote r o o i c a p a c i t e i t verkregen a l s met
hanc.rooien en koprjen» Het "beoordelen van de vorm van de "bieten
i s wat m o e i l i j k e r met de machinale rooi daar er n i e t meer v e r g e leken kan worden met andere nummers.
Tabel 1

Proefveldresultaten van kruisingen tussen tolerant en gevoelig suikerbietenmateriaal na infectie met
( H D + YD)

b) gewicht

afstamming

polarisatie

bieten*

%K

suikeropbrengst
gewicht %depressie

100x
polarisatie
%droge stof

0133 0
0218

187

70,2
68,0

37,6

0200
0298

234
266

69,1
67,3

73,4
43,5

40,9

0120
0190

210
215

72,3
69,7

16,40
14,28

79,7
40,1

49,6

0187
0330

180
160

72,2

86,6
60,2

14,90
12,73

78,7
46,8

40,6

0187
0310

223
223

70,8
66,4

3
3

89,1
56,7

15,98
14,32

86,8
49,5

43,0

0113
0180

173
190

71,7
68,9

1
0

6
6

90,3
64,5

15,62
14,71

86,0
57,9

32,7

0117
0148

187

68,7

AmericanI

1
0

3
3

69,9
54,1

14,20
13,45

60,5
44,3

26,7

0113
0157

177
183

64,7
63,2

Nerree xAmericanI

1
0

6
6

88,2
66,2

15,27
14,35

82,1
57,9

29,5

0122
0165

198
198

69,0
67,2

AmericanI4x

1
0

3
3

64,9
48,2

14,99
13,71.

59,3
40,3

32,0

0143
0207

197
193

67,9
65,5

Nenee xAmericanI 4x

1
0

3
3

84,6
60,8

15,60
14,00

80,5
51,9

35,5

0127
0197

210
210

70,0
67,9

KWE handelszaad

1
0

15
15

100,0
61,7

16,40
14,72

100,0
55,4

44,6

MarisVanguard

1
0

5
5

102,1
70,2

14,97
13,61

93,2
58,2

Nemee xSA

1
0

2
2

74,3
49,9

16,21
14,27

SA (4x)

1
0

3
3

79,7
46,1

Nemee

1
0

9
9

OippeN

1
0

uipoeN x AmericanI

a)1=gezond
0=geïnfecteerd l6-6-'(
b)aantal herhalingen

c)100-53595 kg/ha
d)100»8790 kg/ha
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Intabel 1wordenderesultatenweergegevenvan tolerant engevoeligmateriaal envanhunonderlingekruisingsproducten.In
tegenstelling tot 1965verhoogde deinfectiehetNa-gehalte sterk
enK-gehalte weinig ofinhet geheelniet.Dev/aarde 100xpolaris.
fodrogestof
is eenmaatvoor dereinheidvandebietenenwerd doordeinfectie
verlaagd.Het doorhetPlantBreedingInstitute teCambridge ontwikkelde tolerante rasMarisVanguardvertoonde alvroegduidelijke
symptomen enwerd ookzwaardooralternariaa,angetast.Opdeniet
geïnfecteerdeveldjeswasdebietopbrengst goedmaardepolarisatie
was telaag.Ookdedoordevergelingsziekte veroorzaakteoogstdepressie isvrijgroot,terwijltevenshetNa-enK-gehalte veel
tehoog is.
DetriploïdekruisingNemee1"x SAgeeft geenheterosis indesuikeropbrengstmaar detolerantie isdievandebestepartner evenals
depolarisatie endereinheid.HetNa-gehaltevandekruisingis
veellagerdandatvandebeideouders.
ÏÏjO

DekruisingDippeN xAmericanIgeeft eensuikeropbrengst enpolarisatie gelijkaandievandealsvergelijkinggebruikteDippeN,
maardeopbrengstdepressie ligt dichterbijdievanAmericanI.Opvallend zijnhierdelageNa-enK-gehalten.
TÏ1S

OokbijdekruisingNemee xAmericanIligt deoogstdepressiedichterbijdievanAmericanIdanbijdievanNemee .Hierisduidelijk
sprakevaneenhoterosiswerkingindepolarisatie enmisschien ook
welbijdesuikeropbrengst,OokhetNa-gehalte ligt dichtbijdat
vanAmericanI.
DetetraploïdeAmericanIheeft eenwatbeterepolarisatie dande
diploïde,maar deoogstdepressie enhetNa-enK-gehalte is wat
hoger.DetriploïdekruisingNemee xAmericanI4xvertoont een
heterosiswerkingbijdepolarisatie terwijldesuikeropbrengst ongeveergelijkisaandievandebeste ouderpartnerNemee1113.HetNagehaltevandekruisingligtlagerdandatvan debestepartner,
maar deoogstdepressie ishier ongeveerintermediairtussenAmerican!
4xenNemeems.
Bovenstaande proefveldresultaten gevendeindrukdat erweinigverbandistussendetolerantie enhetNa-enK-gehalte.Bijdekruisingen "gevoeligx tolerant"liggendeopbrengstdepressiesoverhet
algemeenhetdichtstbijdievandetolerante ouder.Kruisingenmet
deafstammingNemee ms , dieeenlaag suikergeho.lteheeft,geeftaltijdkruisingsproduktenmet eenrelatiefhogepolarisatie.Ookde
waarde 100xpolarisatie ligtbijdekruisingenmetNemee ms altijd
fodrogestof
vrijhoog.
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Tabel2

Proefveldresultaten vanmonogerme suikerbieten nainfectiemet(Mg+Yg)
gewicht
gewicht polarisatie
polarisatie suikeropbrengst
suikeropbrengst
%Na
bieten
gewicht %depressie
c)
d)

afstamming

KWE handelszaad

%K

100x
polarisatie
%droge stof

}:

2
2

100,0
69,0

15,99
15,07

100,0

34,9

0,0130
0,0165

0,190
0,165

68,2
68,2

}i

3
3

66,9
46,6

15,33
13,74

64,1
40,1

37,5

0,0210
0,0327

0,257
0,250

65,9
62,3

1
0

3
3

87,2
66,5

15,68
15,02

85,5
62,5

26,9

0,0297
0,0357

0,220
0,220

71,5
70,2

HemeeK x{(lHAR x N emeen1

3
3

94,5
70,0

15,60
14,78

92,2
64,7

29,8

0,0263
0,0280

0,203
0,210

74,2
71,2

(IHAR) monogerm

/"{(IHAR x Nemee)}7

;

o

a) 1 » gezond
0 --•• geïnfecteerd 16-6'66

c) 100 = 51400 kg/ha
d) 100 = 8220 kg/ha

b) aantal herhalinge n

Intabel 2'wordt eenoverzicht gegevenvanhet ontwikkeldemonogermemateriaal» Dezepartijenlagenopeen"baandielatergedeeltelijkweeropnieuw isgeïnfecteerd endedepressies zijndaarom
ooklagerdandievananderedelenvanhetproefveld» Deafstamming
IHARmonogerm is"buitengewoongevoeligvoordevergelingsziekteen
degevondendepressievan37?5%isnoggeflatteerd, daarookdeniet
kunstmatiggeïnfecteerdeveldjes eindaugustus alvoormeerdande
helft zwaresymptomenvandevergelingsziektevertoonden.Ookhier
heeft deinfectie eensterkverhogende invloed ophetNa-gehalto.
De2xvermeerderdemonogermekruising tussenIHAR enNomeeisproduktieverdandeIHAR-afstamming zelfenheeft ookeen"beteretolerantie enpolarisatie.HetNa-gehalte isechter zeerhoog.Kruising
met Nemeems heeft zowelopdesuikerproduktie alsophetNa-gehalte
endereinheid,eengunstige invloedhoeweldetolerantie ietsafneemto
Tabel3laat ziendatsommigekruisingenmetAmericanInietalleen
eengoedetolerantiemaar ookeenredelijke bietopbrengsthebben.
Doordelagepolarisatieblijftdesuikeropbrengst echterbijdie
vanKWE-handelszaad tenachter.
Deresultatendiebereikt zijnbijeeninfectiemet (Mj)+Yp>)in
vergelijkingmet diemetMpalleen,wordenweergegeven intabel4MDalleengafinhetbeginslechtsbijKWE-handelszaad symptomen
enbijdeproefkruisingDippeN m s xRas55wasslechtseenzwakke
geelkleuring tezien.DeRas 55partijenblevenbijeenM D infectie
tothet eindepraktischgroenenblevenalleenietsachterinde
groei,terwijldebladerenbijhetdoorbrekenhoorbaarknapten.De
KWE-handelszaadveldjeslagenalsgelestrepentemiddenvaneen
groenemassa,
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Tabel3 Proefveldresultaten van kruisingen met de zeer tulerante afstamming American Inainfectie met (HQ + YQ)

a)
1

afstamming

b)
n

gewicht polarisatie
bieten

0
KWE.handelszaad

t

i (American IxKWE)x j
1
KWE

j

M

i

Neiiiee ,'
((American IxHilles/ hög)xNemee )
a)1= gezond
3=geïnfecteerd 16-6

%Na

%K

d)

100x
polarisatie
%droge stof

1
0

6
6

100,0
72,5

16,15
14,80

100,0
66,4

33,6

0,0127 0,180
0,0167 0,178

69,0
67,1

1
0

3
3

104,8
89,3

15,10
14,43

98,0
79,7

18,6

0,0150 0,207
0,0180 0,200

69,2
67,3

3
3

99,3
78,4

14,81
14,39

91,1
69,8

23,4

0

0,0213 0,200
0,0230 0,193

67,6
67,4

1
0

3
3

91,6
75,5

15,66
14,59

88,8
68,2

23,2

0,0113 0,200
0,0137 0,190

68,4
66,9

\ (American IxKWE)x
<-

c)

suikeropbrengst
gewicht
%depressie

c)100- -50805 kg/ha
d)100. •8205 kg/ha

-'66

b) aantal herhalingen
Tabel4 Proefveldresultaten van vatbaar en tolerant suikerbietenmateriaal na infectie met (Hp +Ynj, resp. HQ

afstamming

gewicht polarisatie
bieten

suikeropbrengst
%Na
gewicht
%depressie

a)
1

b)
n

1
0

4
4

c)
100,0
56,7

16,34
14,79

d)
100,0
51,3

1
0

3
3

92,9
65,9

16,07
14,88

1
0
>

19
19

86,3
63,7

)

1

j

0

4
4

\

1

%K

100x
polarisatie
%droge stof

Infectie met (Mn+Ynj
KWE handelszaad

Dippe N xRas55

48,7

0 0118 0,178
0 0198 0,155

68,6
66,6

91,3
60,1

34,2

0 0123 0,220
0 0160 0,207

70,1
68,9

14,41
13,38

76,1
52,1

31,5

0 0147 0,217
0 0186 0,214

66,1
64,0

e)
100,0
78,2

16,42
15,48

f)
100,0
73,8

26,2

0 0123 0,185
0 0183 0,200

68,7
68,7

96,6
89,2

15,83
15,43

93,2
83,9

10,0

i 0

3
3

0 0137 0,223
0 0177 0,237

69,7
70,1

1
0

19
19

89,2
85,7

14,33
14,01

77,8
73,2

6,0

0 0149 0,222
0 0191 0,228

66,2
66,2

1
[

Ras55
geniddelde partijen
Infectie met MQ
KWE handelszaad
ms
DippeN xRas55

Ras55
gemiddelde partijen

\

a)1=gezond
0 =geïnfecteerd 16-6-'66
b)aantal herhalingen ofpartijen

c)100=53790kg/ha
d)100=8790 kg/ha

e)100=54560 kg/ha
f)100=8960 kg/ha
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LeafstammingEas55endeproefkruisingDippeN" xRas55hebben
eengoede tolerantietegenï/Ip,maarvermoedelijkweinigtegenYp,
zoalsuitdedepressiecïjfersblijkt.Ypschijnt "bijhet tolerante
materiaalhier ookdepolarisatie sterkerto"beïnvloedendanMp.
Wehebbenhierdustemakenmet eenverschilintolerantie tegen
YpenM^o Inandere jarenwerdvaak eenbeschermendewerkinggeconstateerdvan eenMpinfectietegendegevolgenvan.eeninfectie
metYp)°Erwerd toenechtersteedsgeïnfecteerdmet deafzonderlijke
stammenna.elkaar,terwijlnudezelfde luis eenmengselvanYpen
M.-Q overbracht.

Vandemeeste tolerantefamilies zijnreservebieten en-stekkenopgekweektvoor eventuele uitplant in 1967.De ontwikkelingvandit
plantgoed opdenattegrond aandeBornsesteegwas slecht,Doorde
weersverbeteringinseptemherkontochnogredelijkplantgoedwordengeoogst,dat zichookvrijgoed indewinter lietbewaren.

Hieronder zaleenopsommingwordengegevenvanhetwerk datmet
eenaantalaanwezige soortenverrichtis.
Van de2-jarige herkomstenuitIerland (WB39)enuitRusland
(WE.42R)isopnieuw zaadgewonnen,evenalsvan eenaantalterugkruisingenmet suiker-envoederbieten»
Ophetvergelingsziekteproefveld vertoondeWB 4-2Rslechtsweinig
symptomenenookdeoogstdepressiewasduidelijk lagerdandie
vandestandaardKWE-handelszaad (tabel5)»
Tabel5 Proefveldresultaten van2Beta maritimaherkomsteneneen kruising na infectie met (MQ+Yp)

afstamming

1
0

KHE handelszaad

n

1

4
0

Beta maritima HB40
(Zoutelande)

1

Beta maritima WB42R 1
(Rusland)
•! I\-K>40
Ax
fB
lv
DW
Z7\! 1 1
IF ((HB
53)
'

3

suikeropbrengst
%Na
gewicht %depressie

100,0 16,64 100,0
45,1
62,4 14,69
54,9

%K

100x
polarisatie
%droge stof

0,0133 0,183 71,0
0,0183 0,180 67,6

0

3

32,8 12,25
24,1
35,6
24,5 10,54
15,5

0,0187 0,217 55,9
0,0360 0,213 55,0

3
0

3

47,3 12,78
36,1
33,4
36,1 11,12
24,1

0,0440 0,157 62,2
0,0507 0,173 59,1

n

a)1= gezond
0 =geïnfecteerd 16-6-*66
b) aantal herhalingen

4

3
J

gewicht polarisatie
bieten

i

65,9
3

14,58
[H 1
50,2

57,6

30,6

11
31
13,31

i,n
n
42,0

c) 100= 54185 kg/ha
d)100= 9055 kg/ha

0,01530,173
n0,0213
m-io n-im
0,197 63,0

65,1
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DedepressievandenederlandseherkomstWB40isgeflatteerd
denietkunstmatiggeïnfecteerdeveldjes alzeervroeginliet
zoenookvoor 100^ziekv/aren» De opbrengst endepolarisatie
"beidegetoetste herkomsten warenslecht,evenals dereinheid.
Na-gehaltewasvooralvanWB42Rzeerhoog, integenstelling
hetK-gehalte.Dereedsenigemalenvermeerderdekruisingtussen
WB 40enB53 (=afstammingHilleshög)lijktalwat opeensuikerbiet,alzijndeopbrengst endepolarisatienogtelaag» Detolerantie isechtervrijredelijk.

daa;
seivr.n
Het
tot

Beta_atriplicifolia
Vandetv/eejarigevormenvanWB 18enWB28iswatnieuw zaadgewonnen,evenalsvandetweejarigekruisingen enterugkruisingen
Neo enBuffalo.
vandezetypenmetNemee,
.^63 -o
63x641-65
Ienakomelingschappenvandekruisingen](WB
Uitde
1 ;WB4663xBarreso3)64 Nemee 6 ^65werdde
46
x
Barres
) \
x
en [I
indruk
verkregen
datdeéénjarigheidvanWB46doorééndominant
genwerd"bepaald,
WB 18enWB28werd
Bijdeéénjarigevormenvan
vroegere jaren
vastgesteld datde
éénjarigheid daaropminstens driein
dominante
factorenberustte.
Vandekruising (Neo63x WB2863R)65 zijnvanhetproefveld teEde
bietenbewaardvoordenieuwe uitplant in1967oErtradhiereen
uitsplitsingvan3rodetegen 1wittebietop.
Vandevermeerderdeproefkruising tussenNemee ms eneen2-jarige
wittevormvanWB28wordenintabel6deproefveldresultatenvermeld.
Tabel6 Proefveldresultaten van eenBeta atriplicifolia kruising nainfectie met (HQ+Y

0'

"BÎ"
n

afstamming

KWE handelszaad

1

1
) 0

ns

W

<emee xWB 28 )

a)1=gezond
0 =geïnfecteerd 16-6-'66

gewicht polarisatie
suikeropbrengst
bieten
gewicht %depressie

%Ha

%K

100x
polarisatie
%drogestof

•-ar

""cj100,0
65,1

16,67
15,16

100,0
59,2

75,3
51,2

14,78
13,41

41,2

40,

0,0133 0,200
0,01880,193

70,8
68,1

38,3

0,0133 0,207
0,0167 0,220

70,1
66,9

c)100-53590kg/ha
dj 100. 8930kg/ha

b)aantal herhalingen

Erwerdenslechts enkeleschieters geconstateerd endeproduktie en
depolarisatievielenniet tegen.Detolerantie isgelijkaandie
vanKWE-handelszaad, evenalshetas-gehalte endereinheid.Sommige
bietenhaddenreeds eengoedevorm eninhetmateriaal zalverder
wordengeselecteerd eneventueelopnieuwteruggekruistmetsuikerbieten.

•53Beta_patula
Detweejarige tietenvandeterugkruisingenvandeBetapatuiaherkomstenmet suiker-envoederbieten zijn op isolatieveldjes
vermeerderd enzullen in1967opeenproefveldwordengeteeld
opproduktie envergelingsziektetolerantie.
Denakomelingschappen,vandekruisingen {(Nemeems63xWB9A°3)64x
K'emee^en \(Nemeems"^xWB9A63)64X Nemee64j-65zijnophunschieterneiginggetoetstoDeresultatenwij.zenopeenminofmeerdominante
monogene overervingvandeéénjarigheidvandeherkomstY/B9A.
BijdeherkomstWB27werd invroegere jarenendi-entrigenedominante overervingvandeéénjarigheidgevonden.

VandeheideherkomstenWB 13enWB 17werdenalleenwatplanten
opgekweekt opeen.demonstratieveld.

?2^£"_2î!iË5:ÎLLiiË
Vandeéénjarige russischeherkomstWB44werd eenisolatieveldje
met 100plantenaangelegd.Hierinwerden3plantenmetbigerme
kluwensgevonden,benevens 3plantenwaarvandekluwensbi-of
trigermwaren.Dezeplantenzijnapartgeoogst endenakomelingschap zalin 1967wederom getoetstworden ophetvoorkomenvan
plantenmetbigerme ofeventueel zelfsmonogermekluwens.
Vandediverseherkomsteniswat zaadopisolatieveldjesgeoogst.

?2Ïa_l°55:Ï2S25-2:
Vandediploïdeentetraploxdeherkomsten zijnwatnieuweplanten
opgekweekt enisereveneens openkeleisolatieveldjeswatnieuw
zaadgeoogst.Dein 1962verkregenkruisingtussenvoederbiet en
Betalomatogona iseerstteruggekruistmetBetapatuia envervolgensnogtweekeermet devoederbietafstammingNeo.In 1966leverdedit7schieters open13vegetatieve exemplaren.DeplantenvertonengeenenkelkenmerkmeervanBetalomatogonamaarwelvanBeta
patuia.Devegetatieveplanten zullenin1967nog eensvoorzaadwinningwordenuitgezet.
De talrijkepogingenomopnieuw suiker-envoederbieten tekruisen
metBetalomatogona,hebbenin 1966geenresultaat opgeleverd.
?2!ÈS_?ÏÏ2!2!^i52:
Vandezevroegbloeiende overjarige soortisop2plantenenig
zaadgeoogst.
?2iELi3Îermedia
VandeherkomstWB32iswat zaadgeoogst enzijntevenswatnieuwe
plantenopgekweekt.

a^^aemee j5

-54-

Dein1961 gemaaktekruisingvanWB 32opdetetraploïde éénjarige
manlijk sterieleamerikaanse"biet(lAM
S4x)isin 1966voorde
derdemaalteruggekruistmet eentetraploïde suikerbiet.Debastaardplantenwarenooknuallemanlijk sterielengavenveelkluwensmet eenredelijke zaadzetting.Dehardschaligheidvandeze
kluwens isreedsbeduidendminder dandievanWB 32endeopkomst
isdanookveelvlotterdandievandewildesoort.
Vandezelfdekruising in1961,diein 1963teruggekruist ismet
Buffalo 4x,stondennueen2000nakomelingen ophetveld,dieweer
verkregenwaren doordezeterugkruisinguit 1963in 1965opnieuwte
parenmettetra-endiploïdevoeder-ensuikerbieten.Deplanten
vertoneninhoofdzaaknogdekenmerkenvanBetaintermedia,maar
enkelenakomelingschappenvertoonden ookduidelijke eigenschappen
vandekultuurbieten,o.a.symptomenvandevergelingsziekte.Van
alleplantenishetaantalchromosomengeteld enopgrondvandeze
gegevens enmede doorhetgedragvandekleuroverervingnakruising
metBarresbieten,werdvermoed dat erinhetmateriaal zeervaak
aporaixieoptrad endat ervankruisingdangeensprakewas.Het
chromosomenaantalfluctueercevan3xtot7xen.erkwamenooktalrijke
aneuploïdenvoor.Hetvermoedendat ervaakapomixieinhet spelis
werdnogversterkt doorhetfeit datpentaploïde bastaardenbij
inhullingweerkiemkrachtigzaadleverden,ondankshetfeitdatde
bloemenduidelijkmanlijk sterielwaren.Dit zaadgafweerpentaploïdeplanten.Apomixiekanonder zekereomstandigheden eengewenste eigenschap zijnalsmenbepaaldekenmerkenwenst tefixeren
inhetmateriaal.Wilmen echtermet andermateriaalkruisendan
moet deapomixie doorbrokenworden.Inonsmateriaal zijnbeide
gevallenaanwezig zodatkruisingsresultaten zichnietlatenvoorspellen.Indiegevallenwaardeterugkruisingwelsteedsgeluktis
gaathetmateriaal inderichtingvaneenkultuurbietmetbehoud
van enkelegewenste eigenschappenvandewilde soort.Ertraden
dit jaarindenakomelingschappenvandehexaploïdeplantenook
éénjarigeplanten op,eeneigenschapvandeoorspronkelijkeouder
I AMS4x.Deze schieterswarenallemanlijk sterielensomsmonogerm.
Beta_patellaris
Vanenkeleherkomsteniswatnieuw zaadgeoogst enerzijnruimhonderdkruisingengemaakt opmanlijk steriele ofgeëmasculeerdevoeder-ensuikerbieten.Dezekruisingenhebben echtergeenvanalle
kiemkrachtig zaadopgeleverd.
Dein1965gemaaktekruisingenleverdeneen60-talzaailingenop
waarvanna entingopsuikerbietenuiteindelijk nietsisovergebleven.
Vaneenin1965geslaagde entvaneenF-]zijnhetafgelopenjaar
stengelscheuten overgeënt opjonge suikerbietenwaarvanertenslotte
4 inlevenzijngebleven.Dezeentengavenmanlijk sterielebloemen
diebestoven zijnmetstuifmeelvan eentetrPuploidesuikerbiet.
Erisopdeenten1kluwengeoogst,maardezebevattegeenzaad!
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Ookvandeze soort isvan enkeleherkomstenwat zaadvermeerderd
enzijnertalrijkekruisingen gemaaktmet suiker-envoederbieten»
Er zijnenkelehonderdenkruisingszadengeoogst diein1967weer
wordenuitgezaaid.
Vandein1965gemaaktekruisingen zijnongeveer 100zaailingenopgekweekt,diealle zijngeënt op jonge suikerbieten.Eenaantalentenslaagde eerstwelmaarna enkelev/ekengingen zesuccessievelijk
alledood.
VandeafstammingV/B21 zijnvanenkeleplantenhetaantalchromosomenverdubbeld.DezeCo-plantenbloeidennormaal enhebbenongeveer30kluwens opgeleverd, die echtergeenkiemkrachtigzaadbevatten.
Betawebbiana
Behalve enige zaadvermeerdering ;is.metdeherkomstenvandeze
soort eenaantalkruisingengemaakt opsuiker-envoederbieten,
die echtermaarweinigzaadhebbenopgeleverd.
Deuitdekruisingenvan 1965opgekweekte 20zaailingenhebbenook
hierhet entenopsuikerbietennietlangoverleefd.

Denakomelingschappenvandein 1965zelfbestovenmanlijkfertiele
planten,ontstaanuitdedoorwarmteschokkenmanlijkfertielgewordenIM S bietenin 1964,vertoondenin 1966voor 50tot 90^manlijkfertiele individuen.Ook onderlingebestuivingvandemanlijk
fertieleplantenin 1965leverdenhetzelfde resultaat op.Dater
tochookEis-plantenoptredenduidt eropdathet S-plasinanogaanwezigisendatdefertiliteitmisschienisontstaandooreenmutatieindechromosomale genen,hoewelmendaneenmutatievanrecessiefnaardominantmoet aannemen,b.v.xx-*Xx.Bijzelfbestuiving zoumendan eensplitsingvan 3in.fertiel :1msverwachten,
maardegevondenverhouding ismeestalveelhoger.Hoeweldeduidelijkm.fertieleplantenoverheersten,werden ertochookallerlei
overgangenvanduidelijkm.fertielnaarduidelijkm.sterielgevonden.Erisookeenkleinpercentagevegetatieve plantenopgetreden,
eenfeitdat ookbijIAMSgeregeldwordtgeconstateerd.
Zelfbestuivingvandein1965doorwarmteschokken geïnduceerdem.
fertieleplantenvanIM S gaf in 1966intotaal2655m.fertieleen
1114ms individuen.Onderlingebestuivingen tussendein1965m.
fertielgewordenplantenleverden in.1966intotaal 1136m.fertiele en310ms exemplarenop.Kruisingvandein1965m.fertielgewordenplantenmetIM S gaf eennakomelingschapvan701m.fertiele
en497msbieten.Ookaldezecijferswijzenopeenmutatieinde
richtingvanxx-^Xx.
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Ir 1966isgezwollen ofgekiemd IMIS-zaadaanherhaaldewarmteschokken'blootgesteldzonderdat echterhetaantal n.fertiele
groterwasdan"bijeenmalig"behandeldzaad.Erwerden22m.fertiel
(d.i. 1,56^)plantengeconstateerd tegenover 1384ms.
Gezwollen en/ofgekiemd zaadvanIAMSwerd 2.tot4uurineencentrifuge geroteerd hij15000t/m. Het daarnauitgcplante zaadgaf5
duidelijkm.fertiele en178msplanten.Dezelfde behandelingbij
I AOT-zaad leverde alleen 149m.fertieleplantenop.
De in1965zelfbestovenentenvanIAOT opIÀMSgavennueenvolkomenm.fertielenakomelingschap zodat er geen overdrachtvanmanlijke steriliteit stimulerende stoffenvande onderstam opdeent
konwordenaangetoond.
IneenvermeerderingsveldvanIAMSwerd 1duidelijkm.fertiele
plant gevonden tegenover921msplanten.Erwerden ook9vegetatieve exemplarengevonden.Dealsbestuiversgebruikte442IAOTplantenbloeidenallenormaal.

e
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BIETEN
door
Ir.D.Kloen

Proefveld
Debietenproefveldenwerden eerst op3en4.meigezaaid.Hetonderzoekhadbetrekking op307Objektensuikerbieten en 199Objekten
voederbieten (intweeofdrieherhalingen)o Nadevoorspoedigeopkomstvandebietenwashetgewashalf junigesloten» Het aantal
misplaatsenwasgering» Ditwas ookhetgevalmethetaantalschieters.
Deproefveldenwerdenindetweedehelftvan oktobergerooid.De
suikerbietenwerdenmachinaalgerooidmet eeneenrijigeViconproefveldrooier, diegoedheeftvoldaan.Bijdesuikerbietenwas
debietopbrengstvanhet standaardrasKWEperha61,0tonmet een
suikergehaltevan 16?4^°Bijdevoederbietenwas debietopbrengst
vanhet standaardrasEureka79,6tonperhamet eendrogestofgehaltevan 17,1$.De opbrongstgegevenswerden opeencomputerverwerkt,
Zaadwinning
In 1966werdenvan213ingeteelde suiker-envoederbietenfamilies
2uitgezochtevolgroeide stekbietenalspaaruitgeplantvoorzaadwinning.Verder iszaadgeoogstvan20parenvan eenhooggehaltige
diploïde entetraploïdesuikerbietenfamilie envaneenlaaggehaltigediploïde entetraploïde suikerbietenfamilie,Indenakomelingschap zalwordennagegaanofhetmogelijk isfamiliesmet eenuniformebietvorm teverkrijgen,
Ingeteelde suikerbietenfamilieswerdengebruikt intopcrossesmet
diploïde enmet tetraploïde bestuivers omhungebruikswaarde te
kunnenonderzoeken.Hierbijwerd ookgebruik gemaaktvanO-families
omnatekunnengaanofdeeytoplasmatischefactoraanwezig is.
Bijdevoederbietenwerdindetopcrosses ookgebruikgemaaktvan
gekleurdevaderbieten,waardoor indeE-]hetpercentagekruisbestuivingkanwordenvastgesteld.
Op8isolatieveldenwerdenvanmanlijk steriele suiker-,voedersuiker-,envoederbietenfamilies2 - 1 0 stekbietenuitgeplant.
Voordebloeiwerdenalleplantenverwijderd, diestuifmeelproduceerden.Alsbestulverwerd eenO-familiegebruiktvandeherkomstenHilleshög,KWE,Nemeo,DippeF,Eureka,Massiva,Neoen
BarresFerritslevX,
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Ingeteeld_materiaal
Op liet proefveld werden de F4 of IV van 38 i n g e t e e l d e s u i k e r en 39 voederbietenfamilies uitgezaaid» Be v a r i a t i e in waardevolle
bepalende eigenschappen, vooral in bietgewicht i s groot ( t a b e l 1 ) .
Binnen de f a m i l i e s i s de u n i f o r m i t e i t van het bladtype meestal vrij
groot.
Tabel 1. Variatie in waardebepalendt eigenschappen van ingeteeld suiker- en voederbietenmateriaal,
uitgedrukt in % van het standaardras

herkomst

aantal families

relatief bietgewicht

relatief
suikergehalte

relatieve
suikeropbrengst

63,70-91,83
60,40 -114,13
40,13 -107,32
100,0

90,30-100,79
81,84-95,90
81,43-98,13
100,0

59,05-84,52
58,37-95,73
35,39-88,06
100,0

relatief bietgewicht

relatief drogestofgehalte

relatieve drogestofopbrengst

48,10 -113,43
60,08 -109,70
69,82-84,15
80,14 -116,74
85,16 -119,02
100,0

90,71 -115,66
72,77 -111,85
91,05 -112,00
72,22-84,87
72,38-82,60
100,0

49,53 -117,22
61,50 -102,76
78,84-94,87
67,61-91,07
73,29-97,47
100,0

% Na

%K

suikerbieten
Hillsshög
KriE
Neroes
standaardras KWE

5
26
7

0,010-0,018 0,183-0,230
0,009-0,019 0,186-0,300
0,010-0,0220,163-0,257
0,010
0,207

voederbieten
Eureka
15
Hassiva
13
Neo
4
Buffalo
4
Barres FerritslevX 3
standaardras Eureka

Polycrosses tussen f a m i l i e s van dezelfde herkomst z i j n uitgevoerd
om na t e kunnen gaan i n hoeverre h e t e r o s i s e f f e e t o p t r e e d t . In
t a b e l 2 i s een a a n t a l waardevolle hybriden opgenomen. Bij de
s u i k e r b i e t e n waren de r e s u l t a t e n wat t e l e u r s t e l l e n d .
Dit kan een gevolg z i j n van het f e i t , dat de f a m i l i e s b i j de b e v r u c h t i n g voorkeur hebben voor eigen s t u i f m e e l .
Aan + 3500 b i e t e n ( 1 - 1 0 planten per f a m i l i e ) i s nagegaan of manl i j k e s t e r i l i t e i t voorkwam.
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Tabel 2. i'laardebepalendeeigenschappen van enkele waardevolle voederbietenhybriden, verkregen door ingeteelde familieste gebruiken in oen polycross, uitgedrukt in }.,van het standaardras Eureka.

Herkomst

Eureka

Massiva
Groeningia
Ovana

Neo

Barres Stryn^X
Buffalo

No. familie

relatief
bietgewicht

relatie*
drogestofgehalte

relatieve
drogestofopbrengst

4050
3737
4052
3762
4078
4075
3727
4094
4091
B707
4087
B683
4102
3786
4111

111,68
114,10
104,42
103,71
118,28
105,91
106,66
116,04
124,25
127,52
105,48
100,28
157,87
153,02
143,97

95,70
93,04
100,91
99,07
88,50
98,26
100,76
89,90
92,59
86,39
104,43
104,14
73,07
68,28
76,65

106,67
106,16
105,52
103,22
106,48
103,69
107,47
104,39
115,61
110,69
109,97
104,54
112,92
103,19
109,23

100,0

100,0

100,0

Standaardras Eureka

Inta"bel3"blijkt,datinteelteenvandemiddelenisommanlijke
steriliteitnaarvorente"brengen»Verderkwaminenkelefamilies
monocarpievoor (ta"bel3)»
Tabel 3. Ingeteelde suiker- en voederbietenfamilies met manlijke steriliteit en mono- en bicarpie.
lerkcmst

familie met manlijke steriliteit

Nemee
«
Hilleshög

5288
4091
3966
4667
3976
5284
5609
5291
3981
3983
5400
4106
5238

ti

KuhnP
Zwaanesse III
n

KWE
Massiva
ii
ii

Barres StrynfSX
n

Herkomst

Nemee,X-sstralen
ii
«
Hilleshög
n
ii

n
KuhnP
Eureka
ii

n
Alpha
Barres StrynfSX
Buffalo

familie metmonoen bicarpie

5462
6070
3961
4131
4667
5753
3973
4045
4590
6145
4711
4107
6137

Opvallend was vaak de -uniformiteit van de zaaddragers van de fam i l i e so

-60In 1965 werd zaad. geoogst van een a a n t a l paarsgewijze kruisingen
van een hooggehaltige s u i k e r o i e t e n p o p u l a t i e ,
In t a b e l 4 i s de v a r i a t i e i n waardebepalende eigenschappen opgenomen- Het s u i k e r g e h a l t e i s van de meeste f a m i l i e s hoger dan van
het standaardras K\7E« Opvallend z i j n verder de lage Na waarden.
Tussen de f a m i l i e s kwamen v r i j grote v e r s c h i l l e n voor in looftype
en Gietvorm« Nagegaan zal worden of de u n i f o r m i t e i t van de famil i e s nog kan worden verhoogd.
Tabel 't. Variatie in waardebepalende eigenschappen in een suikerbietenpopulatie met een hoog suikergehalte,
waarin voor de eerste keer paarsgewijze kruisingen zijn uitgevoerd.

uitgangspopulatie

paarsgewijze kruisingen
waardebepalende
eigenschappen

bietgewicht perveldje
suikergehalte
suikeropbrengst
drogcs~ofgeh.
drogestofopbr.
Na-gehalte
K-gehaite

opbrengst

variatie
in opbrengst

waardebepalende
eigenschappen

38,93-66,43kg
15,97 -18,32i
6,47-11,75kg
23,35 -26,27%
10,92-16,30kg
0,007-0,012 %
0,189-0,256 %

bietgewicht per veldje
ii
suikergehalte
suikeropbrengst n
I!
drogestofgeh.
n
drogestofopbr.
ii
Na-gehalte
n
K-gehalte

Deoppervlakte vaneenveldje bedroeg 10m'

46,57kg
16,90/0
7,87kg
24,98%

11,63kg
0,009%
0,203%

2

Tabel 5. Waardebepalende eigenschappen vaneenaantal ingeteelde families vaneenhooggehaltige suikerbietenpopulatie, uitgedrukt in %vanhetstandaardras KWE.
No. paarsgewijze
kruising
212x211
117x 118
233x234
8 x7
255x 256
136x135
123x 124
119x120
264x263
30x29
260x259
179x180
144x143
50x49
207x208
132x131
275x276
97x 98
239x240
uitgangspopulatie
standaardrasKiJE

relatief
bietgewicht

relatief
suikergehalte

60,07
61,19
65,62
65,99
70,56
70,65
71,69
73,97
75,42
76,12
80,30
81,08
83,68
85,42
90,97
92,29
95,64
98,63
102,90
72,14
100,0

105,18
109,83
106,77
103,34
106,83
101,69
110,14
111,54
108,24
102,79
106,52
101,92
107,38
101,93
105,12
97,83
107,56
97,77
108,«
103,46
100,0

%K

relatieve
suikeropbrengst
62,47
68,45
70,30
68,13
75,19
71,74
79,58
83,17
81,75
77,68
85,66
82,55
89,72
87,11
95,58
90,41
103,23
96,62
111,52
74,65
100,0

0 007
0 008
0 008
0 008
0 010
0 009
0 008
0 007
0 011
0 008
0 008
0 010
0 008
0 011
0 008
0 012
0 009
0 007
0 008
0 009
0 010

0,225
0,189
0,206
0,230
0,204
0,194
0,191
0,203
0,246
0,198
0,232
0,221
0,215
0,235
0,216
0,227
0,202
0,191
0,206
0,203
0,207

-61Ophetvergelingsziekteproefveld iszaaduitgezaaidvan enkeleingeteeldesuikerbietenfamilies.DeNemeeO-familieno.4226 endeHilleshögO-familieB512kwamenvrijgoednaarvoren (tabel 6). Zijkunnen
eenwaardevolle aanvulling zijnineenmanlijk steriliteitsprogramma.
Tabel 6. Invloed vanhet vergelingsziektevirus openkele waardebepalendeeigenschappen van enkele ingeteelde
suikerbietenfamilies waarvan zaad ophet vergelingsziekteproefveld
was uitgezaaid

Herkomst

familie

s.b. populatie 100x
4305
Nemee
4226,
KWE
3119,
«
B586,
n
B568,
ti
3124,
Hilleshög
3166,
ii
B512,

SA

Standaardras KWE

suikergehalte
%Na
ziek gezond ziek
gezond

%K

gezond ziek

90 16,94
16,06
0-type 13,33
0-type 14,33
0-type13,5
0-type14,28
0-type 14,0
0-type14,7
0-type14,91

14,95
13,38
12,27
11,98
12,6
12,58
12,2
13,1
14,56

0,010
0,026
0,036
0,022
0,017
0,023
0,018
0,015
0,010

0,016
0,041
0,048
0,040
0,030
0,035
0,037
0,018
0,012

0,19
0,17
0,17
0,18
0,17
0,22
0,19
0,20
0,20

0,17
0,13
0,16
0,18
0,15
0,17
0,21
0,21
0,20

16,20

14,23

0,013

0,023

0,19

0,16

relatieve3suikeropbr.t.().v. standaardrasKWE
108,9
77,4
73,8
69,4
75,3
82,7
70,4
56,2
76,5
100,-

%depressie
suikeropbrengst

57,0
36,7
51,8
36,9
46,0
44,0
39,5
30,9
54,4

47,6
52,6
30,0
46,8
38,8
46,8
43,9
44,9
28,8

49,9

50,1

SA=tetraploïdHilleshôgS
s.b=hooggehaltige suikerbietenpopulatie

In 1966werd zaadvaneenhooggehaltigeingeteelde suikerbietenOfamiliemetE.M.S.behandeldvoorhetverkrijgenvanmutanten.
In 1967werdennabehandelingmet een 2foS.M.S.-oplossing414bieten
enmet een ¥fooplossing355bietenopeenzaadperceeluitgeplant.
Vande50,40,30,20, 15, 10en5K.R.-behandelingengavende10
en5K.R.verreweghetgrootste aantaloverlevendeplanten.

Ophetproefveldwerd zaaduitgezaaidvaneenaantalmanlijksteriele (M.S.)suikerbietenfamilies.Intabel7zijnde4bestefamilies
opgenomen (no.1t/m4).
VaiideDippeE enDippeNherkomstenwerd in 1965 zaadgeoogstvan
planten,dieweinigofgeenstuifmeelproduceerden, omdatnoggeen
geschikteO-familiesbeschikbaarwaren.Het opbrengendvermogenvan
dezefamilieswas goed (tabel7,no.5t/m 10),waarbijdelageNawaardenopvielen.
Enkelemanlijk sterielevoederbietenfamiliesv/arenveelbelovend
(tabel7no.11t/m 15).Ditwasookhetgevalmet detriploiden,
diewarenverkregendoormanlijk steriele tetraploïdentekruisen
met diploïden (tabel7,no.16t/m18).
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Tabel7. Waardebepalendeeigenschappenvanenkelewaardevollemanlijksterielesuiker-envoederbietenfamilies,
uitgedruktin%vanhetstandaardras

man

manlijksterielmateriaal

relatief
relatief
relatieve
bietgewicht suikergehalte suikeropbrengst

%Na

>:K

suikerbieten
1^(DieckmannxNemee0)NemeeO J O . E .0
2 (DippeN xNemee0
)O . E .0
3 DippeN xNemee0
4 (DippeNxNemee0)
Nemee0
5 DippeE
6 DippeN
7
8
9
10
StandaardrasO . E .

voederbieten
11 (AmerikaanxNemee0)Eureka0
12j(DieckmannxNemee0)Nemee0]Eureka0
13 (AmerikaanxNemee0)Neo0
14 (DieckmannxNemee0)Massiva0
15 (EurekaxNeo0)Massiva0
16[(Eureka4xxNeo4x)Neo4xjEureka2x
17
"
18
«
StandaardrasEureka

109,32
98,99
106,39
111,23
111,39
116,15
95,54
110,67
107,44
107,10
100,0

95,47
100,80
95,40
94,13
91,31
99,51
100,88
100,07
105,23
98,08
100,0

104,64
99,13
102,58
104,47
104,05
115,81
96,30
110,88
112,77
104,90
100,0

0,009
0,011
0,012
0,018
0,014
0,011
0,011
0,010
0,006
0,007

relatief
relatief
relatieve
bietgewicht drogestofgehalte drogestofopbrengst
109,78
88,15
87,12
99,81
112,54
122,88
112,05
108,25
100,0

103,78
118,92
118,88
104,69
91,96
93,77
102,57
105,00
100,0

1Ï3,77
105,09
103,85
104,54
104,41
115,64
114,70
113,20
100,1

Van208manlijk steriele suiker-envoederbietenfamilies werden
stekbieten opisolatieveldenuitgeplantmet stekloietenvanOfamilies.Volledigmanlijk sterielefamilieswerdennietaangetroffen.Ditkan eengevolg zijnvaneeningewikkeldervererving
vandeM.S.envandeinvloed, diehetmilieuuitoefent opdeexpressievandeM.S.
Opeentoetsveld,waarop deP-jvan éénjarigM.S.met ingeteeld
materiaalwerd beoordeeld,isin1966nagegaan ofmetbehulpvan
paarsgewijzekruisingeningeteelde O-famiiieskunnenwordenafgezonderd.Ditwasbijenkele suiker-envoederbietenfamilieshet
geval.
Denakomelingschapvan80eenjarigeM.S.-planten, diein1965waren
bevrucht doordepartnersvanpaarsgewijze kruisingenvaneenhooggehaltige suikerbietenpopulatie werdin1966onderzocht opM.S.
TussendeP-j'skwamengroteverschillenvoorin <foM.S.Erwerd geen
familieaangetroffen,diehet O-karakterbezat.Doordeinteelt
voort tezettenmetfamilies,diegenetischbijna zuiver zijn,kunnenO-familieswordenafgezonderd.

0,209
0,216
0,228
0,218
0,221
0,232
0,194
0,223
0,214
0,193
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Voorhetverkrijgenvanmeer inzicht indegenetische achtergrond
werd stengelirdiullingtoegepast hijeenaantal
vandeM.
ensemiM.S.-planten.De zaadzettingv/ashet bestehijdebieten,
dieveelstuifmeelproduceerden (tabel 8). Indevolgende generatie
zalwordennagegaanhoehet gesteld ismet de stuifmeelproduktie
enofbepaalde genotypenkunnenv/ordenafgezonderd.

Ö.

Tabel 8. Zaadvorming na gedwongen zelfbestuiving van manlijk steriele (M.S.)en semi manlijk sterieleF..planten van kruisingen tussen eenjarig manlijk steriele en tweejarige bieten

groep

waardering
van de
bloei

aantal planten
waarvan stengels
zijningehuld

1

M.S. wit

5

2

M.S. geel

9

3

iets stuifmeel

4

matig veelstuifmeel

5

veel stuifmeel

totaal

aantal planten
waarvan zaad
is geoogst

totaal aantal
geoogste kluwens

%planten, waarvan zaadis geoogst

gemiddeld
aantal
kluwensp.
plant

24

7

35

29,2

5

145

44

697

30,3

15,8

84

53

1842

63,1

34,8

267

104

2574

In 1966werd deF-|bestudeerdvansemiM.S.-planton,dieveelen
middelmatigveelstuifmeelproduceerden.
HetpercentageM.S.-bietenwasinhetlaatste gevalhethoogste
Voorhetbestuderenvandebloeiwerd eenjarigM.S.-materiaalin
dewinterineenkasopgekweekt bij+20°C enbijlange dag.Inde
eenjarigheid kwamvariatievoorwant eenaantalbietenbleefvegetatief.Ditisookhetgevalals eenjarigmateriaalwordt gekruist
mettweejarigen.
Doorgebruik temakenvanklonen,kandeinvloedwordennagegaan
vanhetmilieu opbepaalde genotypen.In1966werdenstekbieten
enbietenkoppen overlangsinstukkengesneden.Groeistofbehandeling
bleekgeengunstige invloed opdebeworteling tehebben.
Het onderzoekwordtvoortgezetmetkleine stukjeskop"'om een
groteraantalbewortelde stukjesperbietteverkrijgen.Vanbelangisverderhetgebruikvangezondmateriaal.
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Pol^plo±d_ma^eri:a-a:l
Tetraploïde suikerbietenhybriden werden in 1965 gebruikt intopcrosses met diploïde ingeteelde families» Enkele waardevolle hybriden zijn opgenomen in tabel 9« Het lagere suikergehalte van
deKWE-familie t.o.v, deHilleshög-familie komt tot uitdrukking
in het suikergehalte van de hybriden.Hooggehaltig tetraploid
materiaal kanvoordelen opleveren wat het suikergehalte betreft
(tabel 9no, 6)« Hybriden van kruisingen tussen ingeteelde diploïde
familiesmet tetraploïden kunnen goedvoldoen (tabel 9no's 10 en
11)» Op tetraploid niveaukunnen goede resultaten worden verkregen
(tabel 9no.12).
Tabel9. Waardebepalende eigenschappenvanenkele waardevolle polyploïde suikerbietenkruisingen, uitgedrukt
in$ vanhet standaardrasKWE.

No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Kruising

relatief
bietgewicht

^ (SY x SX) x (SA x SY)} x Hilleshög
SA x
«
{ (SZ x SY) x (SY x SX)) x
»
{ (SA x SX) x SY \
x
»
{(SY x SZ) x SZ?
x
«
{(SZ x SX) x SX^
x K.Y.E.
{(SZ x SY) x SYi
x "
{(SA x SX) x SY}
x '
^(SB x SY) x (SY x SX)J x «
Hilleshög
xSA
K.W.E.
x SY
{(SY x SX) (SB x SY)] x SA
StandaardrasK.W.E.

relatief
suikergehalte

relatieve
suikeropbrengst

% Na

/:K

0,207
0,218
0,218
0,222
0,207
0,208
0,234
0,247
0,238
0,215
0,238
0,250

109,36
104,37
101,64
101,84
95,31
111,55
111,37
107,17
107,01
111,56
110,76
112,54

102,48
102,00
101,66
99,44
104,10
102,02
95,84
98,59
96,09
98,28
95,47
97,75

112,03
106,22
102,18
101,07
99,82
113,42
106,62
105,45
102,84
109,61
105,85
110,02

0,014
0,014
0,014
0,012
0,012
0,013
0,013
0,013
0,016
0,013
0,011
0,016

100,0

100,0

100,0

0,010

SX*tetraploïde KuhnP
SY =
"
K.W.E.
SZ=
"
Maribo
SA =
"
HilleshögS
SB"
HilleshögR

Sommige hybriden van kruisingen tussen tetraploïde met diploïde
voederbieten zijn zeer produktief (tabel 10no. 1t/m 7)»
Tetraploïde voederbieten kunnen goedvoldoen (tabel 10no.8 t/m 13)
Van inteeltdepressie is inhet oudste tetraploïde S.V.P.-materiaal
niet veel te bespeuren.
Van 27 tetraploïde hybriden werden 5bieten cytologisch onderzocht.
De 3 triploïden zijnwaarschijnlijk het gevolg van bevruchting door
haploïde stuifmeelkorrels.
Het percentage aneuploïdenvan een onderzochte VA-familie (herkomst Friso)bedroeg 16$. Het bleek, dat 75$van de aneuploïden
mter dan 36 chromosomen bezat.Dit kan.eenvan de redenen zijn,dat
het tetraploïde S.V.P.-materiaal goed voldoet, omdat aneuploïden
met een te groot aantal chromosomen de opbrengst weinig beïnvloeden.

0,207
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Tabel 10. Waardebepalende eigenschappen van enkele waardevolle polyploïde voederbietenkruisingen, uitgedrukt
in %van het standaardras Eureka.

No.

kruising

1
VF 3623
x Ei: reka
;i
2
3622
x
II
3621
x
3
4 (VC x VG)
xBa rres Siryr.p'X
«
n
VD
x
5
6 (VC x VE) •••
>:"a irr.va
n
7 {(SB x VL) y V " } x
8
VC x VG
9 (VF x VG) xV3
10 (VC x VB) x VG
11
VF x VC
12 (SB x VE)VC
VC (VL xVE)
13
14
VC
VA
15
16
VE
Standaardras Eureka

relatief
bietgewicht

relatief
drogestofgehalte

relatieve
drogestofopbrengst

bietvorm

122,88
108,25
112,05
108,23
154,46
138,04
122,41
111,55
103,32
WM
102,34
115,84
111,42
115,43
92,48
136,49

93,77
105,00
102,57
106,51
69,54
86,54
89,23
92,08
98,24
92,59
100,49
90,05
94,49
92,03
109,21
70,26

115,64
113,20
114,70
115,22
106,97
118,91
109,53
102,67
102,15
101,11
102,77
103,50
105,55
106,27
100,96
96,44

vrij lang, paal
vrij lang, paal
vrij lang, paal
buikig
ovaal buik
ovaal cylinder
vrij lang
m. lang, ovaal
m. lang, ovaal
ovaal
ra.lang, buik
buik, ovaal
ovaal, breed
ovaal, ra. lang
m. lang, wig
cylinder, buik

100,0

100,0

100,0

m= middelmatig

SB = tetraploïdo Hilleshög
VA =
"
Friso
VC"
Alpha
i;
vi! =
Barres S+ryn-6X

VE=tetraploïde Peragis
VG=kruisingoptetraploid niveau met Peragis
VF= tetraploïde Eureka
VL=
«
Groenkraag C.B.

Kiemend zaadvan enkele ingeteelde suikerbietenfainilies is'met. colchicinebehandeldmethetdoeltetraploïdenteverkrijgen,die
laterzullenwordengekruistmet diploïdenvandezelfdefamilies.
Nagegaanzalwordenwelkploidieniveauinditmateriaal dehoogste
opbrengst geeft» Nacytologischonderzoekwerd eenaantaltetraploïdenafgezonderd.Omdat dezefamiliesi_iyrijhogemate zelffertielzijn,isgeprobeerd zaadteoogstenvaningehuldestengels.
Hetpercentage tetraploïdeC-^bietenvan eenonderzochtefamilie
(tabel 11)islaag.Het ismogelijk,datingeteeldmateriaalmoeilijkertetraploid istemakendanpopulaties.Ditkano.m.totgevolghebben,datvoorhetverrichtenvanonderzoek optetraploid
M.S. niveaueersthetO-typetetraploidmoetwordengemaakt.
Het opzettelijk totbloeibrengenvanmixoploïdebietenheeft een
nadelige invloed gehad ophet f>tetraploïde C-]-planten,datna
vrijebestuivingisontstaan.Hoge$tetraploïdeC-^-bietenkunnen
alleenwordenverkregenalsC0-bietentotbloeiwordengebracht,
waarinbijhet cytologisch onderzoekalleentetraploïde cellen
wordenaangetroffen.
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Tabel11. Voorkomen vantetraploïden in deC-jvan eeningeteelde suikerbietenfamilie nagedwongen zelfbestuiving
ennavrije bestuiving

pi. no.

aantal onderzochteC-]-bieten

plridygraad inC
2x

3x

'+x

4x +(8x)

gedwongen zelfbestuiving
21
30
54
36
17
56
55

mix»
mix»
4x4x•+(2x)(2x)
4x4x
4x4x
4x4x
mixo
mixo
mixo
mixo

18

4x4x

38
20
25
11
12
94
191

4x

3
2

vrij bestoven
21
30
35
36

mixo
4x4x++(2x)(2x)
4x4x
4x4x

28

39
11

7
1

13
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?5_M?ï50?ï?Ii„Y£lN_DE_GRASSENVERE5ELING
Inhetvorige jaarverslagwerdenreeds enkeleresultatenvermeld
V8.lieenproef,waarbij6timotheefamilieseneenstandaardrasop
diversemanierenworden,getoetst,namelijk alsafzonderlijkeplanteninmonocultuur,alsrijtjesinmonocultuur,alsafzonderlijke
planteninEngelsraaigras,alsgezaaiderijtjesafgewisseldmet
rijtjesEngelsraaigras,idemmetkropaar entenslotte inmengsel
metEngelsraaigras inbreedwerpig gezaaideveldjes» Volgenseerdergenomenproevenzoudendriefamiliessterk endriefamilies
zwakzijnindekonkurrentiemetEngelsraaigras.Bijdevergelijkingvandediverse toetsingssystemeniseenbelangrijkevraaghoe
deprestatiesvan detimotheefamiliesindebreedwerpiggezaaide
mengselsmetEngels raaigras,overeenstemmenmet degegevens over
heticonkurrentievermogen,diede eenvoudigertoetsingenverschaffen.
Devoornaamste resultatenwaren?
1.Significanteverschillenwerdenhoofdzakelijkaangetroffenin
detoetsingenmetkonkurrentie.
2«Devolgordevandefamilies inkonkurrentiemetEngelsraaigras
kwamgoed overeenmet dieinvorige experimenten.Hierbijbleek
datdevolgordevandefamilies indebreedwerpiggezaaideveldjeseveneens goed overeenstemdemet dieindeeenvoudigertoetsingen,namelijk rijtjes timotheeafgewisseldmetEngelsraaigrasofafzonderlijkeplantenineenzodevanEngelsraaigras»
3«Kropaar onderdrukte timothee sterkerdanEngelsraaigras.De
volgordevankonkurrentiedruk/_wasinkropaarandersdaninEngelsraaigras.Ditkanmedeveroorzaakt zijndoordogeringe
opbrengstvandetimotheerijtjes,waardoor de experimentele
fouten zwaarderwegen.
/op defamilies
Hetkonkurrentievermogen,datvoor timothee eenbelangrijke eigenschapis,kandusopeenvoudigev/ijzegetoetstv/orden.Bovendien
vragendezemethodenweinig zaad.Hierdoorkomenvcredelingsschema'sbinnenhetbereik,dietotnutoemoeilijk toepasbaarwaren,
bijvoorbeeld dediallelekruising.Dediallelekruising zelfis
eenvoudiguittevoerenalsmendekruisingenverrichtmetbehulp
vaningehuldehalmen.De zaadopbrengst perkruisingisdangering,
hetgeen eenintensieve toetsing zoubeletten.Met demethodein
mengteeltdiev/ijgebruiken,kanmen echtermet enkelehonderden
za.dennogeenintensieve toetsinguitvoeren.
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Kasproeven
Indekaswerden enkelepogingen ondernomen omdekonkurrentiekrachtvantimotheefamiliestemeten inkistjes- De omstandigheden
zijnhieruiteraa.rdheelandersdaninveldproeven,"bovendienwordenindekas eenaantalsnedeninéénseizoengeoogst enlevert
eenveldproef gedurende enkele jarenslechts 2à3snedenperjaar«
Hoewelerdusgroteverschillen tusseneenkas-eneenveldproef
zijnaantewijzen,lijkthet ookweernietuitgesloten datdekonkurrentieverschillen zichvoldoende duidelijkkunnenmanifesteren,
Mocht dithetgeval zijndanzoumendeduurvandeproefmetenkele jarenkunnen"bekorten«
Deresultatenvande eerstepogingenwarenniet erghoopgevend«
Waarindekist rijtjestimotheeenEngelsraaigras gezaaidwerden,
warendeopbrengsten zeeronregelmatig.Verschillende timotheerijtjes stiervenreedsafnadetweede snede,zonderdatereen
oorzaakaantewijzenviel.Van eenverbandmet degegevensvan
veldproevenkonnietsbespeurdworden.
Dekonkurrentieverliepminder catastrofaalindeobjecten,waar
timothee alsafzonderlijkeplanten omringd doorEngels-raaigras
werd getoetst.Indezeproevenbleekvooraldegroottevandezaailingbijhet inplanten,vandoorslaggevende betekenis tezijn.
Doordat zaaduitverschillende oogstjarengebruiktmoestv/orden,
waren dezaailingenbijhetinplantennogalverschillendvanafmetingen.Misschien datbijeenuniformerbeginmateriaal opdeze
wijzewolietstebereikenvalt.
Verderwerdenindeklimaatkamernogproevengenomen overdeinvloedvanverschillende lichthoeveelheden opdeproduktievantimotheefamilies,waarvan,hetkonkurrentievermogenbekendwasuit
veldproeven.Devraagstellingwas offamiliesmet eengoedkonkurrentievermogenmisschienbeterbijweiniglicht (beschaduwing!)
kunnengroeien dandeminderagressieve families.Delichthoeveelhedenblekenechtergeeninvloed tehebben opdeproduktieverhoudingenvandefamilies,zodat dezeproef eropzoukunnenwijzen
dat eengoedkonkurrentievcrmogennietberust opeenbeteretolerantievoor eenlichttekorf.
Y?25??5ÏI^§Q1I??RZOEK_IN_IIMOTHEE
Van28families,voortgekomen uit eendiallelekruisingvan8
klonen,werd deproduktieaangroenemassainrijtjesgemeten.
Uitdeverwerkingvandecijfersbleek dat ersignificantegenotypischeverschillenbestonden,waarbijdeinvloedvandespecifiekekruisingswaarde (specific combiningability)evenbelangrijk
wasalsdievandealgemenekruisingswaarde (generalcombining
ability).
Deze resultatenmogenniet gegeneraliseerdworden omdatdeouderklonengeselecteerd"warenuitkruisingentussenvroeg-enlaatbloeiendeinteeltlijnen.
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Inditmateriaalmogenhogewaardenvoordespecifiekekruisingswaardeverwachtworden.Voordekeuzevanhetveredelingsschema
ishetvangrootbelangtewetenwelke effectenvan"betekeniszijn
bijdeoverervingvan deproduktie,zodat eendergelijk onderzoek
ookmetminderuitzonderlijkeproefplanten dientuitgevoerd teworden.
Bijhetonderzoekvan eerste entv/eedegeneratieinteeltlijnenbleek
inhetalgemeendeproduktie tedalennaarmate de zelfbestuiving
vakerwastoegepast.Deuitzonderingwaseen1-2lijndieeensignificante opbrengststijgingte ziengaf„Hetlijkt demoeitewaard
ditverschijnselverderteonderzoeken.
VERE10ELINGSONDERZOEK_IN_KROPAAR
Debepalingvandeoplosbarekoolhydrateninkropaarklonenwerd
voortgezet.Van eengroepvan22klonen,waarinvolgensvroegere
bepalingen zowelhoog-alslaaggehalte-typenvoorkomen,werdin
enkele snedenhetgehaltebepaald.Tussendejarenentussende
snedenbestond echterweinig overeenstemming indegehaltecijfers.
Ofdezegeringe overeenstemming tewijtenisaanwerkelijke schommelingeninhetgehalteaankoolhydraten,danwelaanfoutenbij
demonsterneming endergelijke,ismoeilijk uittemaken.
VE^DELIRGSOroERZOEK_IN_ENGELS_RAAIGRAS
Het onderzoek inEngelsraaigras isgericht ophet samenvoegenvan
eigenschappenalskouderesistentiemetvroegevoorjaarsgroeien
vroegevoorjaarsgroeimetlaat schieten,welke eigenschappennegatiefgecorreleerd zijn.
Uitfamiliesverkregendoorpaarsgewijzekruisingenvangeschikte
klonen,werdenverschillende plantengeselecteerd dieinhetvroege
voorjaarzeerproduktiefwaren,entochlaatgingenschieten.Het
vielopdatdegeselecteerdeplantentijdenshetdoorschietenop
hetzelfdeproduktieniveau lagenalsdeoverigeplanten.Ditzou.
eropkunnenwijzendattussende eerstefasevandeproduktie en
het tijdstipvan schieten,hun ontwikkelinglangzamer isverlopen
danbijdeoverigeplanten.
Eenmerkwaardig resultaat gafnogdevergelijkingvanklonendie
alsafzonderlijkeplanteninruimverband (50x 40cm)getoetst
werdenmet "veldjes"van 1m.2,verkregendoorspruitenvandeze
klonen opeenafstandvan20x 20cmuitteplanten.Verschillende
klonen dedenhetals "veldje"opvallend slecht.Het isnogniet
duidelijk ofwehiertemakenhebbenmet eentoevalligesituatie,
b.v.eenziektedie opdekleinere spruitenvanhet "veldje"meer
vatkreeg danopdegrotepolleninhetruimeplantverband,dan
welmet eenalgemeenverschijnsel.Alshetlaatstehetgevalis,
zouditbelangrijke consequentieshebbenvoorhet toetsenvanklonen.

Behalve inhetNederlandsemateriaalwordt erookinkruisingen
vanNederlandseklonenmetbuitenlandserassen enherkomstengezochtnaarplantenmetveelbelovende combinatiesvaneigenschappen.Deresultatenhiervan zijnnogmoeilijk tooverzien.Wolis
duidelijkdatrassenalskruisingspartners wat dekwaliteit (t.v.
bladrijkdom)betreft,vaakbetereP-]'sgevendandegebruiktewildepopulaties uitPortugal.
Vermeldenswaard isnogdat zelfbestuivingvanplantenuitkruisingspopulatiesvan ouders,die zeersterkverschillen, eenduidelijke
groeidepressieveroorzaakt.
Inhetvorige jaarverslagwerdnogvernielddathetmogelijkgeblekenwasdoorkiemenbijtemperaturenvanaf2à3graden,rassen
uiteenteleggen infracties,dieverschilleninhuntemperatuurbehoeftebijhetkiemen»Observatievandeplantendietotdeverschillendefracties behoren,heeft totnutoegeenverdereverschillenaanhetlicht gebrachto
VEREDELINGSONDERZOEK_IN_VELDBEEMDGRAS
In 1966werdendepogingenomPoapratensis tekruisen,metPoa
longifoliavoortgezet.Van 10planten ishetvrij zekerdatzij
soortsbastaarden zijn,terwijlvan eenaantalplantendemogelijkheid,bestaat dat zijookkruisingsproductenzijn.
Debastaardenwerdenverkregen door eenhalmvandekruisbestuivendePo longifolia intehullenmethalmenvandeapomictische P.
pratensis» Uit de zaden,dieopP„ longifolia geoogstwordengroeien
danzaailingen,die ofontstaan zijndoorzelfbestuiving ofdoor
bastaardering.Totnu.toewerd aangenomendat debastaarden zonder
moeite teherkennen zouden zijn,waarbijhetvormenvanrhizomen
alseigenschapvan destuifmeelleveren.deP.pratensis eenprettig
criterium isoErisechter enige twijfelgerezenoverdeherkenbaarheidvandebastaarden.Tweeplantennamelijk,diealszuiver
P.longifoliawarengeklassificeerd,blekennavrijafbloeienelk
eenduidelijke ba,staardplantonderdeweinigenakomelingen tetellen.Ditkanverklaardwordenuit spontanekruising,maarookdoor
aantenemendat deouderplantenhybridenwarenmethetfenotype
vanP.longifolia.
Het doelvandesoortskruisingen istweeërlei.Enerzijdsishet
aanlokkelijk omtetrachteneigenschappenalsresistentie tegen
Helminthosporiumvagans ofonbehaardekroonkafjesuitP. longifolia
overtebrengen,inP.pratensis.Anderzijds zoudenfertielehybridenkunnendienen omdoorterugkruisingmetP.pratensislangseen
omwegtoteenkruisingsprogramma inP.pratensis tekomen.Indeze
apomictische soort isnamelijkhetmakenvankruisingen opgrote
schaalnietmogelijk.
Poalongifolia iseenuitZuid-Rusland afkomstige soortmet42
chromosomen.Eensystematischverwante soort,Poa chaixiï (bergbeemdgras)bezit dezelfdewaardevolle eigenschappenalsP.longifolia,iseveneens eenkruisbestuivermaarheeft eenlaagchromosoomgetal (2n=14)«
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Plaatselijk komt deze soortvoor inNederland,waarschijnlijkaangevoerdui"cMidden-Europa.Indeomgevingvan
ïïageningen
konden
enkeleplantenverzameld worden.DoormedewerkingvandeHortus
Botanicus teLeidenkondenookuitdiverseEuropeseplantentuinen
zaadmonsters ontvangenworden.Hetligtindebedoelingnategaan
ofdezePoawaarde heeftvoordeveredelingvanPoapratensis.
EvenalsP.longifoliaheeftP. chaixiïvoorNederland opzichzelf
geenlandbouwkundigewaarde.
OokmetP.nemoralis (2n=42)werdeninhullingen gemaaktmetPoa
pratensis.P.nemoralisplant zichookapomictischvoort,zijhet
opeenenigszins anderewijzedanP.pratensis.InP.nemoralis
ontstaathet embryonamelijkuitdeongereduceerde eicelzonder
bevruchting,terwijlinP.pratensisniet deeicelmaar eencel
vandenucellus zonderbevruchtinghet embryovormt.Ondankshet
feit datdeapomictischewijzevanvoortplanten overweegt,treedt
af entoegeslachtelijkevoortplanting opendankan zelfssoortskruisingplaatsvinden.
Ookhierwerden enkeleplantenverkregen,diemogelijksoortsbastaarden zijn.Vanéénplant isdit zelfs zeerwaarschijnlijk.
Tenslottewerden indecollectieherkomsten enrassen,vanP.pratensisnogwaarnemingen gedaanoverdebeharingvandekroonkafjes.
Binnendesoortbestaat eenduidelijkevariatievoordezeeigenschap.InenkeleHongaarseherkomstenwerdenwelplantengevonden
met eentamelijk geringebeharing,maar onbehaardekroonkafjesv/erdenniet gevonden.Evenminbleekhetmogelijk debeharingvande
kroonkafjestecorrelerenmet anderemorfologische eigenschappen,
zoalsbeharingvanhetblad.Alsditmogelijkwas zoudebeoordelingo.laanjongeplantenkunnenv/ordenuitgevoerd.Het ontbreken
van debeharing opdekroonkafjes zouhet schonenvanhet zaadvergemakkelijkenendemechanisatievan dezaadoogstbevorderen.
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Het in 1964aangelegde proefjevoor eenoriënterende toetsingvan
eeneerstepopulatievandeamfiploïd (verdubbeldebastaard, 2n=56,
werd in 1966 zesmaalgemaaid endaarnaopgeruimd» De opbrengsten
intonnendroge stofperha zijnindevolgende tabelweergegeven»

Object
Rietzw.30kg/ha
Amfipl. 30 "
Amfipl.40 "

3/5 24/5 16/6 12/7 15/827/9 1966 '64-'66
3.52 2.382,401,811.712=36 14.1833-69
2o722.342.43 2.061.522.04 13.1232.84
2,942.352.641.80 1.792.30 13.81 33=60

Uitdeze cijfersvallen devolgende conclusies tetrekken.
1.Debastaardpopulatie produceerde indeeerste snedeminder
danrietzwenkgras.Zeerwaarschijnlijkwasdit eengevolg
vandehollere zode ennietvaneeninherente tragerevoorjaarsgroei.Inhetvroegevoorjaarvan 1965waren erslechts
geringeverschillen inzodedichtheid engeenverschillenin
voorjaarsproduktie.Indeloopvan 1965kregendeveldjesmet
debastaardpopulatie evenweleenduidelijk openerzode.
Hetverschilinzodedichtheid bleeknadewinternogtezijn
toegenomen.
2.De jaaropbrengstvandebastaardpopulatie lagin 1966zes
procent onderdievan rietzwenkgras.Ditkwam geheelvoor
rekeningvandelagerevoorjaarsproduktie.Deietslagere
opbrengst indenazomervan 1965werd in 1966nietherhaald.
Zeberusttev/aarschijnlijkoptoevalsfactoren.Indeverdeling
van degroeioverhet seizoenzijndusgeenconstanteverschillenaandedaggetreden.
3.De totale opbrengst overdrie jaarlagbijdezeongeselecteerdebastaardpopulatie ophetzelfdepeilalsdatvanhetgeselecteerderietzwenkgraso
Tenslottewerd inmengmonstershetpercentage ruweiwitbepaald;
bijrietzwenkgraswashetgemiddeld 18.5°bijdeamfiploïd 17.8
en18.0.Dewaardevandeamfiploïd zaldusnietindeeerste
plaatsberustenopeengunstiger groeiritme, eenhogere opbrengst
aandroge stofofruweiwit,maaropeenbeterafweiden.
Eenhollere zodekaneengevolg zijnvanwinterschade.Evenalsin
devorigewinterwerden ooknu tweevriesproevengenomen.Vrijwel
allegetoetste C-]-, G2- enG^-familieswarenkouderesistenter dan
Italiaans raaigras (Tiara),maarminderresistent danEngels raaigras (vroeghooitypeMommersteeg),Ruimdehelftkwambovenrietzwenkgras [handelszaad)uit.Dezeresultatenmakenhetgewenstbij
deselectie ook enigeaandachttebestedenaan.kouderesistentie
enwinterhardheid.Het getoetstemateriaalvertoonde eenruime
variatie.
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Alsgunstige omstandigheidkonverderwordenvastgesteld datgroterekouderesistentie vrijwelsteedssamengingnietbeterafgrasen.
Eenhollere zode,eengeringere standvastigheid;,kanookworden
veroorzaakt dooronvoldoende uitstoeiing,.Deamfiploïdenonderscheiden zichvanrietzwenkgras doorgroveremaarmindertakrijke
spruiten.Bijdeproduktievannieuwbasismateriaalisdaarom
vooralgelet opsterkereuitstoelingenietsfijnerespruiten.
Hierbij zijnvierverschillendewegeningeslagen;kruisingvan
goeduitgestoelde,fijnbladigertypenvanbeide oudersoortenen
behandelingvandekruisingszadenmet colchicine,behandelingvan
spruitenvangoeduitgestoelde enfijnbladige,onverdubbeldeP.,bastaardenmet colchicine,bestuivingvan dergelijkeF.-bastaardendooramfiploïdenenkruisingvantetraploïd raaigrasmetdodecaploïdrietzwenkgras (12X,2n -84-)«
Bijdezaadbehandeling (2uurin0.2$ colchicine bij28°C)overleefde 36.5$derzadendebehandeling.Erwerden 51P-]-planten
verkregenwaarvan7(14$)halmenmet openspringendemeeldraden
enspiruitenmet octoploïdweefselvormden.Vroegerwerdweleen
percentagevan29bereikt.Lewiskreeg inAberystwyth 16verdubbeldeplantenper 100behandelde zaden (zieverslagX e Internationale Grasland Congres 1966).
Bijdespruitenmethode (16uurtotdewortelhals ondergedompeld
ineenoplossingvan0.25%colchicine bij28°C,daarna6uur
spoelenmet leidingwater)overleefde 24$der330spruitendebehandeling.Daarvanproduceerde 19$éénofmeerhalmenmetopenspringendemeeldraden enoctopioïdeofmixoploïdespruiten.De
uiteindelijke slagingwas dus4.6$.Hertzschbehaalde 0,25$,lewis
5$.
Naspontane bestuivingvan25tetraploïde E-,-plantendoorhenomringende octoploïden,werdenvan 18kiemkrachtige zadengeoogst.
Deze leverden 120planten;94kwamen,inbloei en80daarvanvertoonden openspringendemeeldraden.De46meestbelovcndewerden
onderzocht;45bleken8x tezijn,éénwas 6x.Beschiktmen eenmaal
overeenaantaloctoploïden,dankanmendusookzondercolchicinebehandeling deonverdubbelde P-j-plantengebruikenvoorhetverbredenvandegenetischebasisvandeamfiploïden.Dewerkwijze?/erd
eerdertoegepast doorBuckner&Burres indeVerenigde Statenoverigensmet eenietsanderdoelvoor ogen (zieVerslagXe-Internationale Grasland Congres).
Dekruising tussen4Xraaigras en12Xrietzwenkgrashad indrie
vandevijf gevallensucces (tezienaandewimpersbijdekiemplanten).De chromosomenvandezehybriden zijnnogniet geteld.
Deverdubbeldeplantenvanrietzwenkgras enhunnakomelingenbleken
geenvanallehettheoretische aantalvan84 (12x7)chromosomen
tebezitten.Hetwerkelijke aantalvarieerde -afgezienvantwee
uitschieters benedende70-tussen70en78.Hetmaximumvanfrequentiewas 76« Verliesvanchromosomen bijautoploïden isookelderswaargenomen (zieVerslagXe-InternationaleGrasland Congres).

-74DeamfiploïdenzijnindeCo-generatiealsvolledighomozygootte
beschouwen,wanneermenafzietvaneventuelehomologievanchromosomenvanbeideoudorsoorten.Vindtbijdereductiedelinguitsluitendbivalentenparingplaatstussendechromosomenvandezelfdesoort,dangedragen zijzichookbijdevoortplantingalshomozygoten.Zelfbestuivingmoet dandirekt zuiverelijnenopleveren;
kruisingtussentweeplantenmoetleidentot eenuniforme envermoedelijkheterotischeF-j.Vooreenoriënterendetoetsingvandeze
hypothesewerdin 1965van eenaantalplanten zaadgewonnen door
zelfbestuiving.Dedaaruitverkregennakomelingschappen bleken
inderdaad zeeruniform te zijn*Eenkritischer onderzoek,o.a.bestaandeuithetbepalenvandevariabiliteit binnenklonenen
zaaisels,moet nog plaatsvinden.Daarvoorwerdaanvullendmateriaal
opgekweekt.

Aanditgedeeltevanhetprojektkondelaatste jarenonvoldoende
aandachtwordenbesteed.EendeelvandeL2F4-hexaploïdengingna
uitplanten ineenkruisingskasjetegronde.Hetresterendemateriaalwerd sterkvegetatiefvermeerderdmaarbleekbijcytologischecontrole overwegendnietmeer6Xmaar 3Xtezijn.Ditkan
eengevolg zijnvandiplontische selectie -verdringingvanhet
verdubbeldeweefseldoorhetniet-verdubbelde-omdatdemeeste
Co-planten chimaerenzijnmet somssterkeneigingtotmixoploïdie.
Ookbijherhaald scheurengelukthet danslecht zuiverhexaploïde
plantenteverkrijgen.Daarnaastkanverwisselinghebbenplaats
gehad; eenvroeger zuiverhexaploïdbevondenplantwasnutetraploïd.
VoordeproduktievannieuweL2F4-hexaploïdenwerdenspruiten
vantriploïdeE-j-plantenenkruisingszadenmetcolchicinebehandeld (resp. 12uur0.25^en2uur0.2^bij 28°C).Dezaadbehandelinghad eengeringsucces.Van66overlevendeF-j-plantenvertoonden
tweeindividuenhalmenmet openspringendemeeldraden.Aande40
plantendieuit 180behandelde spruitenwarenopgekweekt,werden
dergelijkehalmeninhet geheelnietwaargenomen.Deverondersteldehexaploïden,verkregen uitdespruitbehandeling in1964/65?
blekennuzowelhalmenmet openspringende alshalmenmetnietopenspringendemeeldradentevormen.Bijcytologisch onderzoekbleken
zeoverwegendmixoploïd tezijn.Vanvijfplantenwerd zaadgeoogst.
Ditkonnognietcytologischwordenonderzocht.Evenminwas dithet
gevalmethet zaadgewonnenvanenkelehexaploïdenvandeL4F2constitutie.Ofbeidegroepenvanhexaploïdenbijgeneratievevermeerderingstabielkunnen zijn,valtdusnogniettebeoordelen.
VoorbestuderingvanhetgroeirhytmevandetriploïdeIE2-bastaard
werden in 19654F-]-familiesinrijenuitgeplant tussenklonenvan
beideouders (drieherhalingenvantienplantenperrij). In1966
werddeopbrengst aandroge stofbepaald.De eerste snedewaswat
aandelatekant (24mei),waardoorhetaandeeldaarvanindetotaleopbrengst erghoogwas (bijbeemdlangbloemca45$)enmaar
viersnedenkondenwordengeoogst.Wellicht daardoorkonbijgeen
derObjekten eenmidzomerdepressiewordenaangetoond.Inandere
opzichtenleverdehetproefjeechterinteressante gegevensop.Zo
produceerdenallehybridenmeerdandemeestproduktieve derbeide
ouders (ditwassteedsderaaigrasouder).V/atdeverdelingvande
opbrengst overhet jaarbetrof,stondendehybridentussenbeide
oudersin.Tweebastaardenvertoonden eenrelatiefhogezomerproduktie (julieneersteweekaugustus).
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GRASSEN,VOEDERG-'EYI
ASSENENPEULVRUCHTEN
door
Ir.J.Dijkstra

VE^9ELINGSONDERZOEK_AAN_WITTE_KLAVER
Bijdeveredelingvanwitteklaverpassendekwekers inhetalgemeentoetsing inmonocultuur toe,hoeweldeklaverlateroverwegend
inmengselsmet grassenwordtgebruikt.Het isdaaromvanhelangte
wetenofervoldoende overeenkomst bestaat tussendegroeivanklaveringras endiezonderconcurrentie.
omstandigheden
Eenproefveld inRandwijkwerdaangelegdmet 49klonenwitte
klaver enmetnakomelingschappenvan25vandezeklonen.Al
dezeobjectenkomenzowelongemengd alsgemengdmetgrasvoor.
Ingrasbestandwordt eendeelgemaaid eneendeelbeweid.De
proef zalenige jarenmoetendurenwildevergelijking enige
waardehebben.Deaanslagvan deuitgeplanteklaverisoverhet
algemeengoed geweest.De zodevanhetgezaaideEngels raaigras
weidetypewas indeherfstnogtamelijkhol.
2,Eigjenschappen_van_wit
Tolerantievoorbeschaduwing enresistentie tegencystenaaltjes
zijneigenschappen dievanbetekeniskunnenzijnvooreengoede
groeivandeklaverineengrasbestand„
£ol6ï§?iti6_Yoor_beschaduwing.
In 1965werden zaailingenvanwitteklaver ongeveerzesweken
getoetstbijweiniglicht ineenklimaatkamer.
In 1966werd detoetsingherhaald,nuechteraanklonenvandezelfde zaailingen.O.a.werd beoordeeld opdichtheidvanstolonendat,zoalsuit eenvroegereproefbleek,waarschijnlijkeen
belangrijke eigenschapvoorconcurrentievermogenvandeklaver
trO.v.grasis.Deplanten diein 1965als zaailingvoordeze
eigenschap alsgoed enslechtwarengeclassificeerd,kondenin
1966alskloonvaaknietmeerindezelfde rubriekwordenondergebracht.Het isdusnietmogelijk zaailingenreedsopdeze
eigenschap tebeoordelen.
KlonenvanhetrasLodigiano enWilkla (vanelkwerdenslechts
tweeklonenperlichthoeveelheidgetoetst)haddenbijdegeringste lichthoeveelheid (4TL/m )eenduidelijk groterehoogte
danbijdegroterelichthoeveelheid (11 TL/m^).
Daarentegenvertoondende 18getoetsteklonenvanandere rassen
weinigofgeenverschilinhoogtegroei,wanneer zebijdeverschillende lichtintensiteitenwerdengeplaatst.Deze eigenschap
vanLodigiano enWilklakanvanbelangzijnvoor eengoedegroei
ingras,immershogebladeren zulleningrasmeerlichtkunnen
opvangen.
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E§sistentie_teg_ün_cïstenaaltj.es
Voordet&otsir.gvanwitteklaver opresistentie tegencystenaaltjeskondemethodeopenigepuntenverbeterdworden.Hetbleek
datwanneerdecystenvandewortels gespoeldv/ordenendaarna
geteld,dedrainbuizenvervangenkunnenworden doorgeraniumpotten
enstekpotjes.Depottenzijnveelbeterhanteerbaarbijhetspoelendandrainbuizen.Bovendienkanbijpottenopgrondvandebeoordelingvandecystenbezetting opdepotkluit,watbijdrainbuizenonmogelijk is,vóórdenauwkeurige bepalingvanderesistentie
eengroot deelvandezeervatbareplantenreedsverwijderdworden.
Verdereverbeteringenkondenverkregenwordenmetmethodendieop
hetI.P.O.zijnontwikkeld,namelijk doorinoculâtietoetepassen,
met eeneierensuspensie,waardoor eengelijkmatigebesmettingverkregenkanworden endoorgebruiktemakenvan eenmengselvan
gravel, zilverzandenkleiinwelkmilieudeplantengoedgroeien
endecystenzichgoedontwikkelen enwaarbijineenspoelapparaat
tevensdecystengoedgescheidenkunnenwordenvandekunstgrond,
watdetellinggemakkelijkmaakt.
Deinoculâtiemet eensuspensievancystenaaltjeswerdvoorhet
eerstgebruiktvoormassaselectie opaaltjesresistentieinhetras
lodigiano.Ooknuweerbleek ditrasveelresistentertezijntegen
cystenaaltjesdanhetstandaardraswitte cultuurklaver.(Allekwekersrassen enlandrassendievoorkomenopderassenlijst onderde
A-rubriek zijnzeervatbaar ofbehoorlijkvatbaarvoorcystenaaltjes).Debesmettingmet8000 eierenpergeraniumpotbleekgemiddeld eengeringerebesmettingvandewortels tegevendandeeerdergebruikelijkeinoculatiemet cysten.Inhetvervolgzaldaarom
eenzwaardere besmettingmet eierenplaatsvinden.
Geenduidelijkverschilingroeivannietbesmetteplantenenplantenbezetmet 500-800cystenwas eronderkasomstandighedente
constateren.Indepraktijkwaardeomstandighedenongunstigerzijn
doorconcurrentiemet gras endroogte,kanmenverwachtendatde
gevolgenvanparasitisme dooraaltjeswel eerdertotuitingzullen
komen.

Eenonderzoek inFrankrijk doorDr.Picard (mondelingemededeling
aanDr.Wit)toondeaandatbijrodeklaver dehoofdjesdiebloeien
inhetmiddenvandebloeiperiodevan eenplant eenveelhogere
zaadzettinghebbendandehoofdjesuitdebeginofeindperiodevan
debloei.ï/aimeerdit zoiszaleengoedevergelijkingvandezaadzettingalleenplaatskunnenhebbenalsperplanthoofdjes gekozen
wordenuitdezelfdefasevandebloei.Eenoriënterend onderzoek
hieroverwerdverricht.
Indrieperiodenn.1.van 16/6- 14/7,van23/6-21/7envan
30/6-28/7werdenaanhetbegin,inhetmidden enophet einde

-77-

vande"bloeiperiodevandiploïdeentetraploïdeplantenhoofdjes
gemerkt.Vanallediploïdeplantenblekendevroegbloeiende
hoofdjesvan eenplant dehoogste zaadzetting tehebben,terwijl
degene dieindevollebloeigemerktwerdenweer eenhogere zaadzettinghadden,dandehoofdjes ophet eindevandebloeiperiode.
Vandetetraploïdeplantenvertoondenalleendievandelaatste
perioden.1.Aran30/6-28/7ditverschijnsel env/elinversterkte
mate« Indeandereperiodenvandetetraploïdenwasalleenaanhet
eindevandebloeivaneenplant eenverlaagde zaadzetting teconstateren.
Deafhankelijkheid zaadzetting-bloeifasevandeplantkomtdus
inonzeproef ookduidelijk totuiting,hoewelanders danindie
vanDr.Picard.Voor een.correctevergelijkingvande zaadzetting
vanplantenishetdusnoodzakelijk datdeteoogstenhoofdjesvan
tevorenb.v.aanhetbeginvandebloeiofindevollebloeigemerktworden.
Hetmeeoogstenvanbloeiendehoofdjes aanhet eindevandebloeiperiodelijkt inelkgevalniet gewenst,omdat inalleonderzochtegevallenvan dediploïden entetraploïden dezaadzettingdan
minderwasdanindeandereperioden.

Ineengewasklaverwordtdoordemassalebestuivingdezaadzetting
van eenindividuvooralbepaald doordevrouwelijkefertiliteit.
Toetsingvanvrouwelijke geslachtscellen iszeermoeilijk.Degebruikelijke bepalingvande zaadzettinggeeft erechtereenbeeld
van.Eennadeelvandezemethode isdatdeeigenschappasbepaald
wordtnadebloei d.w.z.deslechteindividuenhebbendanookmeegedaanaandebestuiving.Wanneer ereenverband bestaat tussende
vrouwelijke enmanlijkefertiliteitvaneenplant zouhetmogelijk
zijntevolstaanmet eenbeoordelingvandestuifmeelkwaliteit.
Hetgrotevoordeelisdandatplantenmet eenslechtevrouwelijke
fertiliteit,duslage zaadzetting,uitgeslotenkunnenwordenvan
verderebestuiving.
Dekwaliteitvanhet stuifmeelwerd optweewijzenonderzochtn.1.
met eenkleuringmetlactophenol zuurfuchsine enmet eenbeoordelingvandevorm eninhoud ineenoliepreparaat.Delaatstemethode,
beschreven doorEskillsoninHereditas 49(1963)^85-188,maakt een
onderscheid inverschillende kwaliteitsklassenmogelijk.Deuitkomstwasdat ermet geen vanbeidemethoden eenverband tussen
stuifmeelkwaliteit enzaadzettingv/asteconstateren.Erbestond
weleenduidelijkverband tussendepercentages slechtekorrels
geteldvolgens beidemethoden (r=0,70significantvoorP=0.01).
ï!î£2^Ë;Éi^ËiÊ_Z_5S:Ë:Ë:5®ïîi^_Ë^_5Ë5Ë2E5î!£:ÏÏ^ËÏ
Tetraploïde rodeklaverissuperieuraandiploïde rodeklavervoor
tweebelangrijke eigenschappenn.1.opbrengstaandrogestof en
weerstand tegenklaverkanker.De zaadproduktieisechteroverhet
algemeenzeerlaag,Erwordtnagegaan ofdoorhetkwekenvantetraploïdenmet eenaanlegvoortweezadigepeulen,defertiliteiten
daardoordezaadopbrengstverhoogdkanworden.
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Indediploïdepopulatiewasdetweezadigheid d.w.z,hetpercentagetweezadige peulenvandegevuldepeulendoor ééngeneratie
familieselectievanvrijbestovenplantengestegenvan.gemiddeld
lio (286planten)totgemiddeld 30^ (596planten).
Devariatieintweezadigheid indelaatstepopulatiewasookweer
zeergroot.Acht procentvandeplantenhadmeer dan60^tweezadigepeulen.Voorhet eerstwerden dit jaarplantengevondenmet
drie zaadjesperpeul,
Tetraploïde_populatie
DeC-j-populatieverkregenuit deoorspronkelijkediploïdepopulatiehadgemiddeld 2,6^tweezadige peulen.Doordezelfdewijzevan
familieselectie alsbijdediploïdenwerd eenC2~generatieopgekweektwelke eengemiddeldevan2,5/£tweezadige peulenhad.Er
werd dusgeenverhogingvantweezadigheid inditmateriaalverkregen.Metpaarsgewijzekruisingen tussenplanten,dieeenrelatiefhoogpercentage tweezadigepeulenbezitten,wordtgetracht
detweezadigheid indefamilies optevoeren eninditmateriaal
zaldanhetverband tweezadigheid -zaadzetting enzaadopbrengst,
zoalsditwerdnagegaanin 1965,nog eenswordengetoetst.
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GRASSEN,VOEDERGEWASSENENPEULVRUCHTEN
door
Dr.E,Wit

Y5^?55ïNGSONDERZOEK_AAN_STOPPELKNOLLEN
1.Algemeen
Inverbandmetdemoeilijkeproefveldsituatie "bijdeS.V.P.
moetendeopbrengstproevenvanstoppelknollen elk jaarop
boerenlandwordenaangelegd.Daarbijismeermalengebleken
datpercelendiedoordegelijkmatigheidvandegrond enhet
tijdigbeschikbaarkomenvoorditdoelzeergunstigleken,
tochongeschiktwarenwegenstehogezuurgraadvandegrond.
Daaromwerdnagegaanofhierinvoldoendeverbetering zoukunnenwordengebrachtindekorte spanne tijd tussenderoggeoogst enhet zaaienvandeknollen.Omalvóórhetnormale
zaaiseizoenhieroveringelicht tezijn,werd inhetvoorjaar
eenkalktrappenproefveldintriploaangelegd opeenperceel
met eenpHK C l3,5.Op 18aprilwerdbekalktmet0,2545en
4000kg/haDolokal (55$z.b.b.r.10$MgO). Op20aprilwerd
gezaaidmet derassenCivasto enPonda endeoudstesynthetischerassenvandeS.V.P.Opkomst enjeugdontwikkelingwaren
opdebekalkteveldjes zeerveelgunstiger danopdeonbekalkte.Bijdeoogst op7julitoenhetgewasalsoogstrijpwerd
beoordeeldwasdegemiddeldeverse opbrengst opde0-veldjes
28.1 ton/ha,opdematig enzwaarbekalkteveldjesrespectievelijk 49»4en52.2ton/ha.Eennormale opbrengst indeherfst
is40ton/ha.DepHwasbijdeoogst opdeonbekalkteveldjes
gemiddeld 3,7,opdematig enzwaarbekalkterespectievelijk
gemiddeld 4,9 (4,6tot 5,3)en5,4 (4,8tot 5,5).Uit destijgingvandepHenuitde75$en85$hogere opbrengstenvande
bekalkteveldjesblijkt datdetoedieningvandekalktwee
dagenvóórhet zaaienvoortreffelijkheeft gewerkt.Zekwam
ietsmeertengoedeaandeknoldanaanhetloof enzewerkte
ietssterkerbijdekwekersrassen danbijhetS.V.P»-materiaal.
Overigensgafditlaatstebijelkekalktrap dehoogsteopbrengst,
Met deopgedane ervaringwerdbijdeherfstzaai rekeninggehouden.
Deopbrengstproevenvan 1965vanditsubprojectwerdenherhaald.
DeobjectenwarenweerdetweeuitgangsrassenMeetjeslander (M)
enJobe (J),mengselsvantopcross-familiesvandezerassen
(MxJenJxM)envanhunresp,een-entweemaalvernauwde
populaties (M-^x J-],J-]xM-j,M^xJ?enJoxM2); daarnaast
alsstandaardrassenCivasto resistent,Pondaentweeoudesynthetischeproefrassen,gebaseerdopresp.23en10polycrossfamilies.Eenproefwerdweervroeggeoogst (7november),de
anderelaat.
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inloeideproeven brachten M- xJ^ enM2 x Jp betrouwbaar meer
op danM x J (P = 0.05). OokJ-ixM-]enJ2 xM2 kwamen boven
J x M uit;lietverschil was bij devroege oogst betrouwbaar
voor J2x M2, bij de late oogst voorJ-]xM-].
De proefresultaten 1965 gaven de indruk dat dewinst verkregen
in de eerste cyclus, in de tweede cyclus weervrijwel geheel
verloren was gegaan* Dit werd thans niet bevestigd» De topcrosspopulaties van de tweede cyclus kwamen in drievan devier gevallen boven dievan de eerste cyclus uit; gemiddeld lagen ze
5, 6fohoger.
Een zwak punt in deze proeven is dat het produktievermogen van
deverschillende generaties bepaald wordt met zaadvan zeerverschillende ouderdom. Het zaadvanM2r^J2? M-]^J1 enM~J isrespectievelijk gewonnen in 1965, 1963 en 1961.Dat van deuitgangsrassenwas vannog oudere datum. VanMeetjeslanderwerd nog oud
zaad gebruikt; develdkiemingwas zo slecht dat de opbrengst
niet bepaald werd. Voor Jobe werd evenals al in 1965nieuw zaad
genomen.Het relatief produktievermogen van Jobe ingesneden ligt
nu echter aanzienlijk hoger dan in 1960.Yfaareenvaste maatstaf
ontbreekt is hetmoeilijk onweerlegbaar vast te stellen welke
vorderingen door de toepassing van cyclisch herhaalde reciproke
selectie zijn bereikt.Wel kanworden geconcludeerd dat uit rassen, die destijds niet tot de topproducenten behoorden,met deze
werkwijze populaties zijnverkregen die het peilvan de huidige
toprassen bereiken of overtreffen. De topcross-familiesvan de
vernauwde populaties lagen in 1966 gemiddeld 5^bovenPonda, het
meest produktieve ras in beide proeven.

De synthetische rassen gebaseerd op respectievelijk 23, 10 en6
families werden opnieuw beproefd. De resultaten werden niet statistischverwerkt wegens de te grote aantallenmisplaatsen en de
onmogelijkheid hierop te corrigeren.Een tweede proefmet drie
opeenvolgende generaties vanvier synthetische rassen samengesteld in 1963, slaagde beter.De gemiddelde opbrengsten aan ds
per 10m^ zijn in devolgende tabel samengevat. Syn.no. 1en
Syn.no. 2 zijn gebaseerd op zesproduktieve polycross-families
van respectievelijk vijf-tot zevenjarige en twee-tot driejarige
inteeltlijnen. Syn.no. 3 en 4 zijn gebaseerd op de inteeltlijnen
zelf.

Syn.no, ,1
1!

II

II

ff

II

II

2
3
4

Generatie I
Basis Syn. ras
502
polycross-zaad
tt

inteeltzaad

Civasto
Ponda
LSD (P= 0.05'I

M

510

Generatie II
5=17
5.17
4.40
4.21 s

4.34*
4.94
5.23
4.59
O.34 * =veel open

Generatie III
4.98
5.10
4.92
4.94
plaatsen
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Evenals in "1963en1964gavendesynthetischerassengebaseerd
opdepclycross-fam:~iieshogere opbrengsten dandiegebaseerd
opdecorresponderende inteeltlijnen.Deverschillenwarenbetrouwbaar indeeerste entweedegeneratie;indederdegeneratiewaren zevrijwelopgeheven» Eenduidelijke invloedvan
hetaantal jareninteelt dataanhet opbouwenvandesynthetische rassenwasvoorafgegaan,vielniet teconstateren.De
opbrengstenwarennietbijzonderhoog;zelagentussendievan
Ponda enCivasto in.
Behalve synthetische rassenwerdenookechtehybriderassen
(dubbelehybriden)getoetst« Dezewarenontstaanuitenkelvoudigehybridendiein1965warengemaakt doorlijnenmetgoede
polycross-resultaten enlijnenmet slechte polycross-resultaten
onderling tekruisen.Wegens detegeringehoeveelhedenzaad
werden deopbrengstenvande "goede"ende "slechte"F-j-hybriden
nietbepaald.Zewerden in 1966gecombineerd totdriegroepen
dubbelehybriden;goedxgoed,goedx slecht enslechtxslecht.
Hetaantaldubbelehybridenpergroepv/aszes;met inbegripvan
dereciproke combinatieswashetrespectievelijktien,tienen
twaalf,
Gemiddeld bracht decombinatie goedx goed 104.1$vanhetgemiddeldevandetweestandaardrassenCivasto enPonda op,de
combinaties goedx slecht enslechtx slechtrespectievelijk
95-5$en93,6$.Delaatste groepvertoondenogeenrelatiefhoog
gemiddelde omdattweereciproke objectenvan eenzelfde kruising
hierhoge opbrengstengaven» EenvandedaarbijbetrokkenE.'s
was ookvertegenwoordigd indeinopbrengst daaropvolgendecombinatie enindehoogste producentvandegroepgoodxslecht.
Wellicht zijndeinteeltlijnenwaaruitdezeE-jisopgebouwd,
dooreenongunstiguitvallende polycross-toetsing tenonrechte
indeslechte groepbeland.Vandegroep goed x goedkwamde
helft derobjectenbovenCivasto uit;vandebeideanderegroepenmaar2vande22,
Deresultatenvandezeproefkondenwegens teveelopenplaatsen
totdusverniet statistischwordenverwerkt.Zesteunenechter
deopvattingdatinteeltlijnendieindepolycross-toetsing een
goedealgemene combinatiewaarde (generalcombiningability)vertonen,bijhet samenstellenvandubbelehybrideninderdaad goede
combineerderszullenzijn.Zoalseldersalwerd opgemerkt ishet
gevaarlijk debeoordelingvandecombinatiewaarde tebaserenop
éénpolycross-toetsing,
4•ZêïËÊ£li2;ë_2E_ÏË!Ëï!S;Pl2ïÉ:_ïtiY2S:H
Ineenopbrengstproef produceerden 31tetraploïdefamiliesgemiddeld 10$meerdrogestofdanNovitas;slechtstweeovertroffenPonda,geenenkelekwambovenCivasto uit.Demeeste tetraploidenvertoonden echterveelmisplaatsen,terwijldiebij
Civastoon Pondaontbraken.Correctie enstatistischeverwerking
kondennognietv/ordenuitgevoerd.
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I)etotdusvermet tetraploïdeknollenverkregen resultaten
tonenaandat"bijeenvoudige familieselectie involdoendegevarieerd uitgangsmateriaalhet opbrengstpeil endeknolvorm
vanNovitas gemakkelijkkunnenworden overtroffen.Hetniveau
vandetoprassenkanlangs dezewegwellichtwordenToereikt,
maarniet gemakkelijkworden overschreden.Daarvoor zalvermoedelijk detoepassingvan eenofandere inteeltmethodeof
vegetatieve instandhoudingvandemoederknol totnadenakomelingschapstoetsing,,nodigzijn.
5.Manli^ke_steriliteit
Het onderzoek overmanlijke steriliteit heeft geen nieuwegezichtspunten opgeleverd.O-typenzijnnog steedsnietgevonden;
deresultatenvan 1967zullenvermoedelijk aangeveninhoeverre
methetbestaanvandergelijke typeninhethuidigemateriaal
nogrekeningmoetwordengehouden.
6.Resistentie_tegen_knolvoet
Inverbandmethetfysio-onderzoekbestond behoefteaaneen
proefveld besmetmet eenzo zuivermogelijke "gewone"stamvan
knolvoet.Doorkasproevenmet grondvan eengrootaantalbesmettepercelenwerd inWezep eenveld opgespoord dataande
eisenleektevoldoen.Hetwerd indezomer enindeherfstgebruiktalsproefveld.Depercentages ziekeplantenvanhet
standaardsortiment inWezep,WijbroekenWehlzijnindevolgendetabelweergegeven.
Ras

Wezep
Wehl
Nijbroek
zomerherfst zomerherfst zomerherfst
Bicolor
100
100
97
74
75
75
G-elriaA
60
66
61
100
96
95
Oivasto
26
12
32
100
49
79
Mommersteeg
11
40
40
95
5
73
Orion
2
8
58
23
13
83
Meetjeslander 12
8
4
12
34
17
Leielander
14
2
17
20
39
35
Waaslander
4
4
0
5
40
36
GelriaR
8
4
3
25
5
43
Novitas
2
1
1
8
9
3
ABCingesn.
2
0
1
ABCheelblad
4
0
1
Detabelgeeft duidelijk deverschillen ininfectiespectrumaan
tussendeperceleninWezep (vnl.Gelriafysio),Wehl (vnl.
Mommersteegfysio enNijbroek(Gelria-+Mommersteeg-+Waaslanderfysio)).Nijbroekvertoonde eenvoortzettingvande
s m s 1960waargenomenneigingtotversterkte aantasting,vooral
vanderassen
Civasto,Mommersteeg enMeetjeslander,terwijlin
Wehldeontwikkeling integengestelde richting zicheveneens
heeftvoortgezet.
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DeresultatenvandetoetsingenvaninteeltlijnenenproefselectiesinWezepwareninverschillende gevallenverrassend, omdat
nummers diealshomozygoot resistent tegenhetGelria-fysiowerden"beschouwdervaakmeer ofmindersterkwerdenaangetast.Er
moetnogwordennagegaan ofin
ïïezep
naast ditfysiowellicht
nog eenandervoorkomt,dattotdusverniet inhet onderzoek
werdbetrokken»
Infectieproevenindekasmet suspensiesvan ziekeknollen,
hebbeninderegeldetot dusveropgesteldehypothese overde
genetische basisvanderesistentiebevestigd.Daarhetvaak
nietgeluktevandeaangetasteknollenzaad tewinnen-voorde
opbouwvanverschillende homozygootvatbare toetsrassen-werd
omgeziennaarmogelijkheden gezonde delenvandeknoltelaten
bewortelen.Ditheeftgeleid totdeontwikkelingvaneenstekmethodedoordeheerBleyenbergdiezeergunstige resultaten
heeftgegevenendiewellicht ookinandere opzichtenvoorde
veredelingvanbetekeniskanzijn.

GRASSEN,VOEDERGEY/ASSENENPEULVRUCHTEN
aoor
R.J.Heringa

KWALITEIT
Verschillende lijnenuithetvoor "processed pea"beschikbare
materiaalwerdenvermeerderdoDenateelthiervanmoetinhet
voorjaarvan 1967nogwordenonderzochto
Aandevaststellingvandeoverervingvankwaliteitseigenschappenkondoordeafdelingpeulvruchtenonderzoek vanhetP.A.W.,
dit jaargeenaandachtwordenbesteed»
Ahortie
In 1965werd deE-]-generatievankruisingen tussenrassenmet
eenhoog-resp.laagpercentage geaborteerde zaden,geanaliseerd.
Devoorlopige conclusiewas toendat eenlaagpercentageabortï.e
opeengedeeltelijkedominantie zoukunnenberusten.
Indit jaarwerd deFp-generatievari dezekruisingscombinaties
evenalsdeouderrassenopabortiebeoordeeld.
Doorverschillende oorzakenwashetaantalplantenvandecombinaties envandeouderrassennietaltijd gelijk.Daaromis
hierhetpercentagevastgesteld.
Tabel;1
Percentage plantendat
^.Ë^^ï^iË-i^-É^-ïZ-ËS.i^-É^-^BâËïïËËË®^-*
P 2 - c o m b i n a t i e en
ouderrassen

0-6 7-12 13-18 19-24 25-30 31-36 37-42 43-43 49-545^)

Senator
Rondo
Dp-SenatorxRondo
Rondo
Lincoln
Ep.-RondoxLincoln
Lincoln
Pertila
Ep-LincolnxFertile

'

11

11
2

8

44
16
44

10

56
20

10
27

56
Zö
32

44
40

II
18

22
12
24

—

38
24

11
50
22

12

38

5_Q

19

10

4

20
9

10
5

2

x doorafrondenishet totaalweleens< of )100$

2 2
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Uitdeta"belblijktdatdeoverervingvandeabortieminofmeer
intermediair is,met eenneigingtotdominantievan eenlaagpercentageabortie.EenzuiverevergelijkingvandeE2i-sniet;mogelijkdaar,zoalsreedsopgemerkt,lietaantalgeanalyseerdeplantenniet overalgelijkis.
Demogelijkheidbestaat dat eruitdezekruisingscombinaties, géniteurskunnenwordenverkregenmet eenzeerlaagpercentage abortie.
RESISTEÏÏTIEONLERZOEK
Meeldauw
Dit onderzoekkongrotendeels indekaswordenuitgevoerd.Door
regelmatige uitzaaivanvatbarerassenwashetmogelijkdeschimmelinstandtehouden.
Toetsingvankieinplanten,vankruisingen tussenvatbare enresistenterassen,wasdaardoormogelijk.
Overdeoverervingvandeechtemeeldauw zalbinnenkort eenafzonderlijkepublikatievolgen.Kort samengevat zijnderesultatenvan
ditonderzoek alsvolgt;
enkelerassen enherkomstendieteveldevolledigresistent zijn,
v/ordenbijeenkastoetsnog zeersporadischaangetast.
Erkunnendriegroepenwordenonderscheiden:
groep 1indekas zeersp>oradischaangetast,rasMexique 4enherkomst 950
groep2indekas zeersporadischaangetast,rasStratagem enherkomst942
groep 3bladresistent;stengelvatbaar;herkomston951 en952.
Uitkruisingenbinnen entussendezegroepen enmetvatbare rassen,blijkt datderesistentiemonogeenrecessiefvererft endat
deresistentievanderassenMexique 4enStratagem evenalsdie
vandeherkomsten942en950opeenzelfdegenberusten.
Deresistentievangroep 3berust opeenanderrecessiefgen.
Vroege_verbruining_
Ophetproefveld indoWieringermeerwasdeaantastingvan devatbarestandaardrassenRondo enJoservamatig (resp.63,4/£en53^
ziek).Deaantastingwasverderpleksgewijs zeerverschillend.
Hetmeest opzienbarendewaswel,dat opeenbepaaldeplaatsvan
hetperceelbet resistente standaardrasDikTromgedeeltelijk ziek
werd.
BijbeschouwingvanE,-lijnenmetmeerdan 15planten,kontoch
ookbijdeze onvolledige aantasting,nogdedominantievanderesistentiewordenvastgesteld.
Hetaantalgenenisechternognietmet zekerheid tebepalen.
Doorhet ziekwordenvanDikTrommoetrekeningwordengehouden
methet optredenvaneennieuwfysio.
Daar dezeveldtoetsing opnieuwheeftbewezen zeermoeilijk tot
betrouwbareresultatenteleidenishetafgelopenjaarveelgeëxperimenteerdmetkasproeven.Deze experimentenhebbenuiteindelijkdevolgendemethodiek opgeleverd.
Onverdund sapvanziekeplanten(delen)wordt opdeblaadjesvan
tetoetsenkiemplanten,nadat dezemet carborundumpoeder (400m.)
zijnbestoven,ingewreven.Dekastemperatuurwordt tijdens enna
dezebehandelingop+20°Cgehouden.
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Naongeveer 10dagenkanmende ziektesymptomenwaarnemen.Sap
vanogenschijnlijk gezondeplantenkandaarnanogweerv/orden
ingewreven opbladerenvanbonenkiemplanten.Eventuele"ontsnappers'
gevendaarop eenduidelijkbeeldvanhetvirus,indevormvan
kleinenecrosevlekken.
Deze toetsmethodiekwordt uitvoerigergepubliceerd in"Meerjarenplanonderzoek akkerbouwpeulvruchtenP.S.C." 1967.
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CYTOLOGIE,CHEMIEENMUTATIEONDERZOEK
door
Ir.W.Lange

I . G-erst_-_soortskruisingen
A. Collectie
Decollectie omvat27wilde soortenendetotdevulgaregroepbehorendevormen.Intabel1iseenoverzicht gegeven
vanhetaanwezigemateriaal.
Tabel1

Collectie Hordeum-soorten

naamvandesoort

2n

groeivorm

abatum
H. iubatumssp.ji
H. jubatumssp.breviaristatum
H.lechleri
H.comosum (?)
H.procerum

28
28
42
14
42

overjarig

H.secalinum
H.roshevitzii
H.bogdanii
H.violaceum
H.neuskianum
H.brevisubulatum

28
14
14
14
14
28

overjarig

H. chilense
H.stenostachys
H.compressum
H.muticum

14
14
14
14

overjarig

H.bulbosum
H.bulbosum
H.glaucum
H.murinum
H.murinum
H.leporinumvar.
H.leporinumvar.
H.marinum
H.geniculatum
H.geniculatum
H.depressum
H.pusillum

overjarig
7
14
ti
28
43
14 winter annuel-17
H
14
1
tt
28
1
ti
28
4
n
42
6
14
eenjarig
3
M
14
7
ti
28
3
H
28
1
ti
14
4

leporinum
simulans

M
ti

o
H

M
ii

H
H
tt

ti
ti
tt

aantal
herkomsten

5
2
2
1
4
4
1
2
1
1
1
2
2

5
2
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vervolgtabel1

Collectie Hordeum-soorten

naamvandesoort

2n

groeivorm aantal
herkomsten

H.vulgare ssp.spontaneum
H.vulgare ssp.vulgare
f»agriocriton
H.vulgare ssp.vulgare
cultivars2x
cultivars4x

14

éénjarig

14

36

"

5

141 zomer-en
24
28j wintergerst 15

Deoverjarige soorten zijnalsplanten enalszaadaanwezig;
deéénjarige soorten zijnals zaadaanwezig, zijwordendoor
geregeldeuitzaaiinstandgehouden.Verder zijnnogaanwezigvijf soortshybriden die elders zijnverkregen.
Degehele collectievanH.vulgare ssp.spontaneum zalwordenovergedragenaandegraanafdelingvoornaderebestudering.Dezeplanten zijnrechtstreekskruisbaarmetgerst.
Decollectie diploïdecultivars omvatdiegenendiealstetraploïdecultivarsaanwezigzijnalsmede eenaantalnummers
waarin "marker-genes"aanwezigzijn.
Vandegehele collectiewilde soorten,alsmedevanrepresentatievenummersvandegeproduceerde soortshyhrideniseen
herbarium aangelegd.
B. Kruisingswerkenembryocultuur
Intahel2wordt eenoverzicht gegevenvanhetkruisingswerk in 1966.Er zijnmaarweinighybridenverkregenen
deze zijndannogopéénna triploïd.De enigetetraploïde
hybridehad aanvankelijk eenchromosomenaantalvanongeveer
28-Gedurende deontwikkelingvandezeplant ishetchromosomenaantal teruggelopennaar 14,waarbijwaarschijnlijkde
chromosomenvanH.vulgare zijnovergebleven.
Tabel2.

Resultatenvankruisingswerk enembryocultuur

Kruisingsouders
HV^Xx HB^ X
HB 2 x x HV 2x
HV 2xX x HB^2 xX
HB4 xHV
HV4 X x HB 2 x
HB 2 x x HV4 X
HV 44xx x HB4 X
HB xHv4x
HV=Hord.vulgare

Aantal
Aantal
GeslaagdeVermoedelijke
kruisings- embryo- embryo- genomencultures cultures samenstelling
uren
0
135
39
0
43
31
1
16
VBB
31
116
BBV
7
41
6
0
57
21
0
7
0
34
103
+ BBVV
12
1
13
HB= Hord. bulbosum V =vulga re B =bulbosum
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C. Onderzoek aan kruisingsouders
Er ismeiose-onderzoek verricht aanhaploïde, diploïde en
tetraploïde H.vulgare. Over het algemeen zijn waarnemingen
verricht over de chromosomenconfiguraties in deM L Het verzamelde cijfermateriaal isnogniet uitgewerkt.
Teneinde het resultaat van de soortskruisingen gunstig te
"beïnvloeden zijn twee onderzoekprogramma's aan de gangs
(i) een inteeltprogramma inH. bulbosuin en
(ii)een colchicinebehandelingvanHo hul
"bosumenH.vulgare
ssp. spontaneum terverdubbelingvan het chromosomenaantal„
Inhet inteeltprogramma is in 1966 zaad verkregen dat de
tweede inteeltgeneratie vertegenwoordigt. Het inteeltprogramma verloopt zeer langzaam omdat de planten inhet eerste jaar niet ofnauwelijks bloeien en omdatna zelfbevruchtingmaar zeerweinig zaad wordt gevormd.
De colchicinebehandeling van kiemend zaadvanH. bulbosum
enH. vulgare ssp. spontaneum heeft een positief resultaat
gehad. Van diploïde envan tetraploïde H. bulbosum is zaad
behandeld met 0,05$enmet 0,1$colchicine-oplossing gedurende 6 uur bij kamertemperatuur (behandelingvoorjaar 1965).
De zadenvan H.vulgare ssp. spontaneum zijn alleenmet
0,1$colchicine-oplossing behandeld (behandeling najaar1965)•
Na de uitzaai zijn alleen die plantenwelke,vergeleken met
een onbehandelde controle, sterk op de behandeling hebben
gereageerd,aangehouden.
In 1966 hebben demeeste van deze planten zaad geleverd
(zowelna inhullen als navrij afbloeien) dat is onderzocht
op chromosomenaantal. Het resultaat van deze tellingen is
weergegeven in tabel 3« De 3x, 5x en 6x zaden zijn alleverkregen uit aren dieniet zijn ingehuld geweest.Hoogstwaarschijnlijk zijn deze zaden ontstaanna kruisbevruchting.
Sommige van de chromosomenaantallen warenniet constant, er
waren danvaak variabele afwijkingen van het euploïde aantal,meestal naar lagere chromosomenaantallen.
Tabel 3 Resultaat van de cytologische controle vanC-]-zaad
vanH. bulbosum enII.vulgare ssp. spontaneum.
Totaal Planten Totaal
Aantal zaden met
aantal met po- aantal
onderz. lyploïde onderz.
planten zaden
zaden 2x 3x 4x 5x6x_8x_
202 178 1
H. bulbosum(2x) 59
4
23
H. bulbosum(4x) 18
7
414
331 2 26 55
H.vulgare ssp.
spontaneum(2x)57
584 565 19 - - -

Uitgangsmateriaal
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D.Onderzoek aan soortshybriden
1»Karyotypen.
Er zijnchromosomenmetingenverricht teneindehetkaryotype te bepalenvan:
(i)diplcïdesoortshybriden,
(ii)tetrapololdesoortshybriden,
(iii)diploïdeplanten,die zijnverkregendoorparthénogenèse,androgenese ofdoor chromosomeneliminatie
intetraploïdehybriden,
(iv)nateeltvandeonder (ii)en(iii)genoemdeplanten.
Deverkregengegevensmoetennogne.derwordenuitgewerkt.
2.Meiose.
Dereductiedelingvan diploïde entriploïdesoortshybridenisonderzocht.Hierbijisaandachtbesteedaande
MI, deAIenhet tetradenstadium.Ook dezegegevensmoetennognaderwordenuitgewerkt.

Aan eengrootaantaltriploïdehybriden isweereencolchicine behandelinguitgevoerd.Teneinde eengunstig
resultaatvandebehandelingteverkrijgen zijnditjaa,r
tweewijzigingen indebehandelingenaangebracht:
(i)descheur
stulpjeszijnongeveera,chtwekenindehardingscelbij2°C geplaatst teneinde dedelingsactiviteit afteremmen,waarnadoor eenwannteschok een
piek eneensynchronisatie inde delingsactiviteit
werdverkregen;decolchicinebehandelingvondplaats
tijdenshethoogtepuntvandepiek;
(ii)nadebehandeling iséénuurgespoeld instromend
water.Uiteenproefjewasgeblekendatdebehandelinghetbestekonplaatsvindenna 15uurwarmte.
Erisbehandeldmet0,1%colchicine-oplossinggedurende8uur.
Van H triploïdeklonenzijninhet totaal629scheurstukjesbehandeld.Hiervan zijn 391 scheurstukjesruim
tweemaandenna debehandelingnaarhetveldgegaan,
deoverigenwarenvoordietijdafgestorven.Vande
scheurstukjesheeftmaar eenkleingedeelte gebloeid.
Inhet totaalzijn702arenafgetast enditleverde
éénzaad.Ditzaadwasnietkiemkrachtig.
Vandecolchicinebehandelingvan 1965stondenook
nogplanten ophetveld.Vandrieklonenzijn423
arenafgetast.Ookditleverde éénnietkiemkrachtig
zaad,zodat decolchicinebehandelingenvandetriploïdehybridennogsteedsgeengunstigresultaat
hebben opgeleverd.

-to
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4-Veldwaarnemingen.
Desoortshybriden zijn"beoordeeldopgroeivorm entype.
Dehybridenzijnoverjarig enhebben eenmeer opde
H» bulbosum lijkendehabitus« Overhetalgemeenzijnze
inhogemate steriel,hetgeenisonderzocht doorin
vrijafgebloeidearentezoekennaar zaad.Aldusisin
46arenvantweediploïdehybridengeen zaadgevonden;
inruim 5000arenvan80triploïdehybriden zijn29
zadengevonden enin65arenvanviertetraploïdehybridenisgeenzaadgevonden.Deoptriploïdengevonden
zadenzijnmeestalklein enverschrompeld.Van20van
deze zadenisgeprobeerd het embryo incultuurtenemen,
deoverige zadenzijnafgerijpt enlatertekiemengelegd.Inheidegevalleniseréénplantjeuitgekomen,
het is echternogniet tezeggenwelke dechromosomensamenstellingvandeplantjesis.
Defertiliteit dievorig jaarindetetraploïdehybriden
wasgevondentradnietweerop.Er zijngeenzeidengevormd,nochnainhullen,nochnavrije afbloei.
5.Nakomeling^n-Ond^r^oek.
Denakomelingenvannasoortskruisingverkregenplanten
hebbenin 1966ophetveld gestaan.Hetwarenzevennummersmet diploïdeplantendiewaarschijnlijkdechromosomen enhetcytoplasmavanH.vulgarehebben;vijf
nummersmet diploïdeplantendiewaarschijnlijkdechromosomenvanH.vulgarehebhenenhet cytoplasmavan
H. bulbosum,dezgn.alloplasmatische hybriden;enéén
nummermet tetraploïde planten diewaarschijnlijkde
chromosomenvanH.vulgareverdubbeld hebben enhetcytoplasmavanH.bulbosum.
Overhetalgemeenwarendeplantenverminderdvitaal.
Deplantenmethet cytoplasmavanH.vulgarewarennog
hetmeestnormaal,zijlekenveelopnormalegerst en
gavenmeestal zaad.Dealloplasmatische hybridenwaren
veelmindervitaal.Verscheidene plantenzijnineen
jongstadium gestorven,deoverigenhadden eenzeertrage
ontwikkeling.Deza,adzettingwasbijdediploïdenmatig
tot slecht endetetraploïdenhebbeninhetgeheelgeen
zaadgegeven.
E.Embryologisch onderzoek
Demicrotoompreparatenvandeembryo-ontwikkelingvanH.vulgareenH.bulbosum zijnthansuitgebreid bestudeerd,evenalsdepreparatenvandediploïdehybride.Detriploïdehybride isinstudie.Vandetetraploïde hybride zijndepreparatengemaaktoBijdebestuderingwordenallerleiverschijnselengevondendievanbelangzijnbijdeverklaringvande
oorzakenvandeembryo-abortie.Het isnietmogelijkbinnen
hetbestekvandit jaarverslagveeltevermeldenoverderesultaten.Tweeverschijnselenzijnechterwelinteressant om
tenoemen:
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(i)het isniet steeds uitsluitend te wijten aanhet endosperm enhet overige weefselvan de jonge korrel
dat het embryo aborteert, ook inhet embryo gebeuren
dingen die eennormale ontwikkeling in deweg staan;
(ii)de waargenomen storingenmanifesteren zichmeestal op
het chromosomale niveau (gestoorde celdelingen, endomitose)waarbij dan de ontwikkelingvan de nucleolus
direct of indirect wordt beïnvloed en eveneens allerlei abnormaliteiten vertoont.
II. Tarwe_-jnon^somen
Het ontvangen zaadvan demonosome serie van het ras Redman
is cytologisch onderzochtoOver het algemeenwas het zaad
niet best, dekiemkracht was soms zeermatig. Daarbij kwam
dathet percentage monosomen vaakver beneden verwachting
bleef« Uit de 109 gekiemde zaden zijn 51monosome planten
geselecteerd, deverdeling over de 21 monosomen was erg ongelijk. De planten zijn opgekweekt,maar de plantontwikkeling
was niet optimaal, zodat niet van allenummers zaadkonworden geoogst.
In 1967 zal de gehele serie nogmaalsmoeten worden bekeken.

I. Mitose
Materiaalvan de onderzoekers Van Suchtelen,Wiersema en Hermsen
is onderzocht teneinde het chromosomenaantal te bepalen.De
grootste hoeveelheid materiaal kwam vanVan Suchtelen, dit omvatte denieuw geproduceerde dihaploïdcn enverschillende nakomelingenvan kruisingen tussen plantenmet een verschillend
ploïdie-niveau» In denieuw geproduceerde dihaploïden werden
twee trisome planten gevonden.Het was opvallend dat tetraploïde
planten warenverkregen na dekruisingen 2x x 2x en2xx 4x.
Ookwaren tetraploïden verkregenna colchicine-behandeling van
2x zaad.
InhetmateriaalvanY/iersemawerd aangetoond dat eenuit Duits
materiaalverkregen Y-virusresistente lijn één of twee chromosomen extra had, terwijl drie uit Engels materiaal verkregen
lijnen 2n =48hadden. Inhetmateriaal van Hermsenwerd een
hexaploïde hybride van S. acaule x S.bulbocastanum opgespoord,
diewasverkregen door colchicine-behandeling van een triploïd.
II. Meiose
A. Onderzoek betreffende de techniek
Inhet afgelopen jaar is uitgebreid geëxperimenteerd met verschillende methoden teneinde eenbetere techniek voor het
makenvanmeiose-preparatentevinden. In samenwerking met
Speckmann werd een goede kleurmethode gevonden.De meeldraden
worden gesquashed-in een oplossingvan 4$karmijn in 45$
propionzuur, waaraan enige druppels van eenverzadigde ferrin cetaatoplossing in ijsazijnworden toegevoegd.
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Totnutoeheeft deervaringgeleerd datversmateriaal
betere resultaten oplevert dangefixeerdmateriaal,zodat
enerzijds zalworden"beproefdgedurende eenlangereperiodeinhet jaarversma,teriaalter"beschikkingtehebben,
maaranderzijds zullennoganderefixatiemiddelenworden
geprobeerd.
Vanverschillendmateriaallaatdespreidingvandechromosomentewensen over.Deproefnemingenmetvoorbehandelingsmiddelenhebbennogniet tothetgewensteresultaat geleid.
33.Onderzoek aandihaploide aardappelen
Aaneenaantalprimaire ensecundaire dihaploideklonen
werd eenoriënterend onderzoekverrichtnaarhetverloop
vandeparingvandechromosomen indeM I ennaardeverdelingvandechromosomen overdediade-entetrade-cellen
indeAiresp. deAll.
Overhetalgemeen,werdenindeM I12bivalentenpercelgevormd.Eénkloonvertoonde eensterkematevandesynapsis
waardoorgroteaantallenUnivalentenwerdengevormd.DeverdelingindeAIendeAIIwas eveneensvaakgeheelregelmatig,hoewelsomskleineafwijkingenwerdengevonden,zoals
hetniet gelijktijdiguiteengaanindeA Ienhetachterblijven
vanchromosomenindeA IendeAII.Eenopvallende afwijking
wasookhetvormenvanrestitutiekernenmet 24-chromosomen
indeAll.Erwerdgeenverband gevonden tussenhetverloop
vandereductie-deling endepollenfertiliteitvandeklonen.
C.Onderzoek aan soortshybriden
Ditonderzoekvondplaats aantriploïde,tetraploïde enhexaploïdehybridenvanS.acaule enS.bulbocastanum.
Hetwas debedoeling eenanalyse temakenvandemeioso,maar
ditwerd sterkbemoeilijkt doordebuitengewoonslechtespreidingvandechromosomen dieinditmateriaalwerdgevonden.
Daaromkondenslechts zeerbeperktewaarnemingenwordenverricht overaantallenUnivalentenindeMIendeAIonoverde
verdeling indeA I .Eenverderevoortgangvandit onderzoek
issterkafhankelijkvan eenverbeteringvandetechniek.
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CYTOLOGIE,CHEMIEERMUTATIEONDERZOEK
door
G.J. Speckmann

Y225??llï?M?_Q^??ZOEK_BIJ_DE_POLWIiOI5IEVSRE^LIN^
Bieten
He^cytologisch onderzoek"betrofdit jaartetraploidmateriaal
vanoudereherkomst,nakomelingenvankruisingentussenplanten
vanverschillend ploidieniveau,soortkruisingsmateriaal enC Q
zaaddragersvaneencolchicinebehandeling uit1965«
Denoodzaakvanhet jaarlijksweerkerende routineonderzoek"bleek
uitdeuitkomstvananalyses aangedurendeviergeneratiesongecontroleerdvoortgeteeld tetraploidmateriaal.Het gehalteaan
tetraploïdeplantenhierinwasnogslechts60$.
UitanalysesaandeE-]vankruisingen tussenplantenvanverschillendeploidieniveau's"bleek,datafhankelijkvanhetuitgangsmateriaal,8-80$vandeF-jplantenuit zelfbevruchtingwaren ontstaan» Uitallekruisingscombinaties werdenniettemin eenvoldoendeaantalbastaardplantenverkregen.
Uitkruisingenvantetraploïde enhexaploïde Betavulgaris-B.
intermediahybridenmet diploïde entetraploïdesuikerbieten,
werdenplantenmetafwijkende chromosoomaantallenverkregen.Uit
6xx2xcombinaties ontstondenuitdehelftvar.dekruisingen
naastplantenmethetteverwachtenchromosomenaantal ooktriploïden,pentaploïden enhexaploïden.Het gebruikvandedoor
parthénogenèse ontstanetriploïdenalskruisingspartnermet de
cultuurbietkanmogelijk gunstigeperspectievenbiedenvoorde
recombinatievanintermediametvulgarischromosomen.
Uithet onderzoek aanverschillende O-typefamiliesbleekdathet
effectvandecolchicinebehandeling sterkvarieert.Bijsommige
familieswerd in20$,bijandere in50$vandeplanten tetraploïde
cellengevonden.
Erwerd enigoriënterend onderzoek gedaannaarhetvoorkomenvan
aneuploïdeninhettetraploïde S.V.P.-materiaal.Ineenvande
oudste stammen (C8)werd 16$aneuploïdengevonden;eenjongere
stam (C3)bevatte 38,5$aneuploïdeplanten.
Dezeuitkomst steunt deveronderstelling dat deaneuploïdenin
deloopvan jarendoornatuurlijke enkunstmatige selectieten
deleworden geëlimineerd.
InsamenwerkingmethetI.R.S.,hetI.V.R.O.,hetH.P.v.Z.ende
suikerbietenkweekbedrijvenwerdenvoordevierdemaaleenaaiital
identieke zaadmonstersophunploidiesamenstelling onderzocht,
Indeloopvandeze gemeenschappelijke,actieswerd toteenmeer
uniform schemavoordemethodiek gekomen.Deuitkomstenvande
verschillende deelnemerskomennu.overhetalgemeengoedovereen.
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Ineenonderzoekaan6x 50zadenperdeelnemer (10deelnemers)
werdendeuitkomstenvananalyse aan 1kiem perkluwent.o.v.
onderzoek aanallekiemenvergeleken.Het onderzoekweesuit
datinbeidegevallenvrijwel dezelfdeuitkomstwerdverkregen.
Hetgehalteaandiploïdeplantenwordtbijanalyse aanslechts
éénkiem perkluwenietstelaaggewaardeerd.Degemiddeldeafwijkingbedroegechterslechts 2%,hetgrootsteverschilwas 6fo.
Hetbeperkenvandeanalyse indezezinbetekentbelangrijkeweribesparing.

Aanachtpentaploïdeplanten (45chromosomen)uit een]?2vaneen
Betavulgaris (4x)xB.intermedia (4x)kruisingwerd onderzoek
aandeméioseuitgevoerd.Dezepentaploïden zijnvermoedelijk ontstaanuit eenspontanekruisingtusseneentetraploïdeB-vulgarisintermediabastaardplantmet eendiploïdepollendonor.Dezeveronderstellingwerdbevestigd doordeuitkomstvan overeenkomstige
kruisingenondergecontroleerde omstandigheden.Zekomentotstand
doorfusievan eenongereduceerde eicelmetpollenvandediploïde
partner.Bijhet onderzoekaandeméiosewerd defrequentie aan
UnivalentenindeAnafaseIenAnafaseIIbepaald.Wanneerinde
méiosegeenparingoptreedttussenB.intermedia enB.vulgarischromosomen,kunnenindezekruisingscombinatie minstens 9Univalentenwordenverwacht.Bijdeonderzochte plantenwerdenin
800pollenmoedercellengemiddeld slechts2Univalentenpercel
gevonden.Ookdeverdelingvandechromosomenaantallen overde
dochtercellenwasvrijregelmatig.Uitdezewaarnemingenmaggeconcludeerdwordendatassociatie tussenB.vulgaris enB.intermediachromosomenmogelijk is.Uittetradenanalysesbleekdat 12%
vandetetradenzichnormaalhaddenontwikkeld.Nietteminzijnde
pentaploïdengeheelpollensteriel.Zeplantenzichapomiktisch
voort engevenweerpentaploïdenakomelingen.
Inhetoverige soortbastaardmateriaalwerd eengrootaantalchromosoomtellingen gedaan.Voor eenverderoverzichthiervankan
wordenverwezennaarhetverslagvanIr.Cleij.
Voorhetverkrijgenvanovereenkomstige genotypenmetverschillend
chromosomenaantalwerduitdenakomelingschapvanmixoploïde bieten
di-,tri-entetraploïdeplantengeselecteerd.Erzijn450diploïde,
57triploïde en36tetraploïdenauwverwanteplantenbeschikbaar.

Het cytologisch onderzoek tenbehoevevandeafdelinggrassenbetrofo..a.analysesvoorhetverkrijgenvangenotypischidentieke
klonenvandiploid-,tetraploïd Lolium- entriploïd-,hexaploïdPestuloliummateriaal.Het zuiverkrijgenvanplantenmet eenverschillend chromosomenaantaluit eenmixoploïdeCQ-plantiseenmoeizame
zaak.Steedsweerblijkendecomponentenmixoploïd tezijn.Aande
eerdergevondendiploid-tetraploïd Loliumklonenparenkondenenkelewordentoegevoegd.Intotaalzijnernunegenbeschikbaar.
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Ten"behoevevanhetEestuloliumsoortkruisingsprogrammawerden
analysesuitgevoerd aaneengroot aantal"bastaardplanten.Naar
aanleidingvan eenpublikatievanBucknerenBurreswerd denakomelingschapvaneenLolium4x-Bestulolium8xkruisingonderzocht.Uitdergelijkekruisingenwerdendoordezeauteursoctaploïdengevonden.Ookhethier onderzochtemateriaalbestondvoor
eengrootgedeelteuit octaploïden.Ditverschijnsel"biedtmogelijkhedenvoorhetvergrotenvandegenetischevariatie inoctaploïdFestuloliummateriaal.
Voorhet overigebetroffendeanalysesvoorhetmerendeelbastaardmateriaalvanuiteenlopende origine.Hetveelvoorkomenvan
aneuploidie,waarschijnlijke gevallenvanchromosoom- ofgenoomeliminatie (uit 12xplantenwerden 11xnakomelingenverkregen)
enanderemoeilijkverklaarbarekruisingsuitkomstenwijzenerop
datookindegrassenaanleidingisvoorscherpergerichtcytogenetischonderzoek.
Wederomwerd eenaantalPoapratenseherkomstencytologischonderzocht.Vanachtrassenwerd aaneenaantalplantenhetchromosomenaantalvastgesteld.Vanallerassenwerdenplantenmetverschillendechromosomenaantallen gevonden.Devolgende tabelgeeft eenoverzichtvandegevondenuitkomsten.
tabel;1,
Ras

Delft
Aristo
Merionblue
0tofte
Prato
Skandia
Steinacher
Kentuckyblue
Hongaarseherk.
8herk.
1herk.

Aantal
planten

Chromosoomaantallen

67 95

3
2
10
4
9
5
3
5

56 87
35 52 55 56
35 56 60* 90*
56 66 72 75 77 818491
47 56 80
56 79 88
36 56 86

32
4

35
56

36

42

Ä

nietnauwkeurig
bepaald

Ä

_Q
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Uit detabelvolgt datdevariatie ookbinnenderassenvaak
grootis«Hetmeestvoorkomende aantalchromosomen is56,zowel
absoluut gezienalsbinnenderassen.Uitwaarnemingen ophet
veldonderzochteplantenbleek datplantenvan eenzelfderas
metverschillend chromosomenaantal somswel,dochniet steeds
morfologisch teonderscheidenzijn»
Devariatie inchromosomenaantal ontstaatwaarschijnlijkdoordatbijPoanaastapomiktische ookincidenteel geslachtelijke
voortplanting plaatsvindt.TezamenmethetI.V.R.0.zalaaneen
aantalwelgedetermineerde planten enenkele rassennaderonderzoekv/ordengedaan»
Opmerkelijk isdathetuitHongarije ontvangenmateriaalondanks
grotemorfologischeverscheidenheidvrijuniform 35chromosomen
heeft» Bijde57Poasoortendieinde "ChromosomeAtlas ofFloweringPlants" zijnopgenomenwordthet getal35slechts eenmaalin
eenreeksbijPoacompressagenoemd.

WMMJaèlWlèak
IndeMovanbijverschillende temperatuurmetEMSbehandelde
Pauli erwtenwerdendemutatiefrequentie endezaadzettingbepaald.
Debehandelingwasbedoeld alsaanloopvoor eenprojekt inhet
micromutatieprogramma» Deuitkomstenkwamenovereenmet dievan
vroegere overeenkomstige experimenten.Bijbehandelingbijlage
temperatuur (120C)werd eenlageremutatiefrequentie,docheen
belangrijkbetere zaadzetting indeM2gevonden.
Nagegaanwerd ofdefysiologischeschadevan eenEMS-behandeling
kanwordenbeperktdoornaspoelenvanhetbehandelde zaad.Zaad
vanhetrasPauliwerd,na een.behandelingmet0,2^óEMSgedurende^tot24uurgespoeld instromendwaterbij20°C.Hetmateriaal
werd indekasvoorhetbepalenvanopkomst,planthoogte enmetosestoringen enophetveldvoorhetvaststellenvandefertiliteit
uitgezaaid.Deopkomstwerdbepaaldna 10dagen,hetoverlevingspercentage endeplanthoogtena 30dagen.Hetbehandeldemateriaal
kwamcirca 3dagennadestandaard op.Erwasnochtussen debehandelde Objekten,nochtussendebegeleidende controlesverschil
inopkomstsnelheid.Ophetveld zijnalleendeObjektenxu,2u
en8uren spoelenuitgezaaid.Indevolgende tabelzijndeuitkomstensamengevat.
Tabel;2.
Kas

1° opkomst
fo o v e r l . p i .
planthoogte
1° mitose afwijkingen
Veld
fofertiele planten
aantalpeulenp.pi.
aantalzadenp.peul
fokleurbarepollen

aantalurenspoelen
controlexu 2_u 4_u 6_u 8_u 1.0_u 24_u__
80
90 84 83 83 76
52
83
69 69 76 73 72
37
86
73
71 73 70 61 64
10x
100
69
à
9,4
14,6
13,7
9,6
11,4
8
1,^
100
26
50
29
10
14
5,1 1,4 1,6 95
51
53
-

58
- 21
1,7 - 60
x <1cm

-98-

Behclve een wat snellere opkomst van het gespoelde zaad t.o.v.
de standaard werden er geen significante verschillen gevonden
in opkomst, overleving, pianthoogte en mitosestoringen. Een "uitzondering hierop is een speeltijd van 24 uren. Na 24 uren gaat,
ook hij de standaard, de kiemkracht van het zaad sterk achteruit.
Bij de waarnemingen op het veld bleek dat het materiaal dat 8
uren was gespoeld vroeger bloeide en een voorspoediger ontwikkeling vertoondeoUit de tabel blijkt deze betere ontwikkeling uit
meer fertiele planten en meer peulen per plant naarmate langer
werd gespoeld. De pollenfertiliteit (percentage kleurbare pollen)
en de zaadzetting werden niet beïnvloed door spoelen.
Uit de gegevens kan worden geconcludeerd dat de fysiologische
schade na EMS-behandeling in zekere mate kan v/orden hersteld door
een spoelproces. Dit kan leiden tot een betere plantontwikkeling
en een betere zaadproduktie. Het spoelen heeft echter geen invloed op de fertiliteit,
Een gedeelte van het materiaal werd teruggedroogd en gedurende
enkele weken bewaard. Na twee weken bewaren zonder spoelen verliest het zaad zijn kiemkracht geheel. Een spoelproces gedurende
tien uren na de behandeling maakte bewaring gedurende 14 dagen
bewaren mogelijk zonder dat daarbij de fysiologische schade toenam. Bewaren gedurende vier weken gaf, mits voorafgegaan door
een spoelbehandeling, weliswaar een aanvaardbaar overlevingspercentage, doch belemmerde de verdere ontwikkeling.
Uit cytologische analyse van het materiaal bleek dat tijdens de
bewaring het aantal gestoorde celdelingen sterk toeneemt, van 8$
direct na de behandeling tot 70$ na 28 dagen bewaren. De afwijkingen in de mitose bedroegen voor 50$ fragmenten, voor 40$ bruggen
en voor het overige "laggards" (dit zijn chromosomen die hun centrische aktiviteit hebben verloren).
Het verlies van kiemkracht en ontwikkeling van de kieinplanten zal
hiermede wel direct verband houden. Spoelen van het zaad voor de
bewaarperiode ging de accumulatie van gestoorde cellen tegen.
De gegevens zijn samengevat in de volgende tabel.
Tabel:3.
aantal_dagen__bewaren
Aantal $ opkomst $ overl.
pianthoogte $ cellen met ge11
uren
PlE^ÏË
ËÏ22ïË2_25i^e-^iBS'
_spoelen__0_24d_28d__0_24_5_28_d__0_24a_25d 0 H d 283'
~
i u 80 0 0 73 0
0 69 - - 8,4 50,8 72,0
4'u 84 69 69 69 68 66 73 41 10* 14,6
6,8 1
>s 14,0
6 u 83 73 73 76 66 68 70 41 10 13,7 7,0
10 u 76 83 73 72 81 63 64 56 10s 11,4 10,8
st
83 72 72 86 63 71 100 100 100
1,2 0,8
1,1
s <C1 cm
Het cytologisch onderzoek aan de asynaptische mutanten werd voortgezet. Door ongunstige weersomstandigheden is de voortgang hierbij
wat belemmerd. Door de vroege teelt in de kas wordt gepoogd een
regelmatiger ontwikkeling van het gewas te verkrijgen.
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CYTOLOGIE, CHEMIE EN MUTATIEONDEEZOEK
door
J. Post

ROUTINEBEPALINGEN
I n onderstaande ta"belwordt een overzicht v a n het aantal "bepalingen gegeven dat voor de diverse afdelingen in 1966 werd uitgevoerd.
Tabel:

Bepaling
Na-geha.lte

Gewas
bieten

Aantal
3-370

K-gehalte

bieten

3»370

suiker

bieten

3.370

droge-stof

bieten

4.590

droge-stof

tarwe

droge-stof

gras

156

4-8

oplosbare koolhydraten

gras

ruw eiwit

tarwe

3.339

sedo waarde

tarwe

2.891

Pelshenke

tarwe

pH

grond

1,066

164

Devoorlopige resultatenvanhet onderzoeknaar dediffusie-snelheidvansuikerinagaroplossingenwaaraanvoedingsstoffenwaren
toegevoegd,vertoonden ingewikkeldeverbanden.
Omdediffusie-snelheid indezemediatebepalenmoet eenuitgebreid onderzoek ingesteldv/orden.Tijd enimportantievanhet
onderwerphebben dittotnu toenognietmogelijkgemaakt.
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CYT0L0GIE,CHEMIEENMUTA1IE0NDERZ0EK
door
R.J.Heringa

IIlffilXIIISBIi
Micromutanten,dieinvoorgaande ja.reneenhogere opbrengstgaven
danhetstandaardrasPauli,werden inhunnateeltopnieuw ophun
opbrengendvermogenbekeken.GeenvandezemutantengafeensignificantbetrouwbaarpositiefverschilmethetrasPauli;hetis
nuwelduidelijk, dathet opdezewijzemoeilijk zalzijnopbrengstverhoging teverkrijgen.
Eenuitzondering ophetbovenstaandemoetwordengemaaktvoortwee
mutantendienognauwelijks alsmicromutantenkunnenwordenaangemerkt.Zewijkendoorhungrove ontwikkeling,bladrijkdom,late
bloeienafrijpingsterkvandeoverigeaf.Deze tweemutanten
gaveneenopbrengstwelkesignificanthogerwas danhetstandaardrasPauli.
Verderwerd ereenonderzoek ingesteldnaardevariatie inopbrengst
binneneenmutant.
In1964werdendaartoe (A);van 10micro-mutantenmet eenhogeopbrengstafzonderlijkeplantengeoogst.Dezewerdenin 1965vermeerderd.Permicro-mutant werdenvan7lijnendie dehoogste opbrengst
hadden,in 19667zadenin3-voudaangaasgeteeld.
(B)s Dezelfdeprocedurewerd gevolgdmetde
produktiefstelijnenuithet onbehandelde standaardrasPauli.
(C); Tezelfdertijdwerdenvandebovengenoemdemicro-mutanten opbrengstvergelijkingenoppraktijkomstandigheden
aangelegd.
Normaleuitzaai tevelde (C)gafgeensignificant betrouwbareverschillen.Dezewerdenwelgevondenbijuitzaaiaangaas (A),waarbijelkeplantafzonderlijkwerd geanalyseerd.Binnendenakomelingschapvan7plantenpermutantwerdensignificanteverschillengevonden.Bovendienwasdetotale opbrengstvandezeplantensignificanthogerdanvandetotale opbrengstvan7plantenvandemeest
produktieve lijnuithetstandaardras.

§!ËBi55Ë£V°2ËïI?:!ïQE
Omdeinvloedvanbestralingvanerwtenpollen ophetoptredenvan
mutantennategaan,werdenrijpepolleninbloemknoppenbestraald
metröntgenstralen.Uit eenvooronderzoek bleek,dateenbestraling
met 2000rdepollenreedsdoodt.
Ineenvolgendeproefwerdenbloemknoppenvan eenlijnuitPauli
bestraaldmet resp.500,1000,1500,2000en2500r. Geëmasculeerde
knoppenvandezelfdePauli lijnwerdenmet debestraaldepollenbestovendirectnadat debestralinghadplaats gehad;tevenswerden
knoppen,die zichzelfhaddenbestoven,gemerkt eneenzelfbestuivingmet onbestraaldepollenuitgevoerd.
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Een g e d e e l t e van de Toes t r a a l d e knoppen werd "bij 1 C bewaard; na
twee da„gen (27/5) werd hiermede een "bestuiving u i t g e v o e r d .
De r e s u l t a t e n van de b e s t u i v i n g e n z i j n i n t a b e l vermeld.
Tabel; 1 „
G

/o geslaagd

25/5
spontaan zelfbestoven
kunstmatigbestoven
bestraaldmet500r
"
"1000r
ii
n-1500r
"
"2000r
"
"2500r

00
95
80
70
12.5
—

27/5
100
100
75
100
75
8.3

gem.aantalzadenperpeul
25/5 27/5
6
5
3
1.8
1.3
_

Uitdetabelblijktdatbestralingmeteendosis>2000rdodelijk
is;bewaringvanbetstuifmeelgeefteenhogerpercentage geslaagdebestuivingen terwijlookhetgemiddeld aantalzadenperpeultoeneemt.
Hetuitdebestuivingenverkregen zaadzalin1967wordenvermeerderd,waarbijdantevensnagegaanzalwordenoferreedsmutaties
optreden.

6.6
5
4
2.5
1.4
1.0
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CYT0L0GIE, CHEMIE ENMUTATIEONDERZOEK
door
Drs. P. Miedema

Invoorgaande proeven bleek het niet mogelijk d.m.v. groeistofbehandelingen devorming van a.s. (=adventieve spruiten) te stimuleren. Om een Toeterinzicht inhet probleem teverkrijgen werd
een deelvan het werk gewijd aan een descriptieve "benadering.
Tegelijkertijdwerden deproevenmet groeiregulatoren herhaald en
uitgebreid.
a.Proeven met verschillende rassen
Om een eventueelverband te kunnen leggen tussenhet vermogen
totvorming van a.s. en andere eigenschappen, werd een grote
proef gedaanmet zesverschillende rassen (Tabel1 ) .
Tabel 1 De invloed van het ras op de a.s.-vorming
28 april - 5 sept. 1966
Ras
Perc. schijvenmet a.s.

B
0.0

Gallus in g/kg schijfgew. 12.7

E
11.7

P

S

V

W

0.8

14.4

2.5

0.0

3.8 30.2

43-9

6.1

15-2

Afkortingen: B =Bintje E =Eigenheimer P = Pimpernel
S =Sirtema V -Voran
W = Woudster
Per ras werden 120 schijven ingezet.Devorming van a.s. blijkt
niet gecorreleerd te zijnmet andere raseigenschappen als callusvorming, o.w.g.van deknollen,vroegheid en duurvan dekientrust. Opvallend is demate waarin de rassen verschillen.Eigenheimer en Sirtema blijken demeeste spruiten tevormen. In een
proef opkleinere schaalmet 23 andere rassen kwamen Allerfrüheste Gelbe,Maritta enMuite,naar voren als goede spruitvormers.
b. Fysiologische faktoren
Belangrijk voor devormingvan a.s. is de fysiologische toestand
van deknol. Voorafgaand aan bovengenoemde 6rassenproef werd
een identieke proef ingezet op 3december.Hier werden in totaal
9 adventieve spruiten geteld tegen 34 in de proef,op 28 april
ingezet.
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c.Proevenmet groeiregulatoren
HiervoorwerdhetrasBintje gebruikt.Eigenheimer ofSirtema
v/aren"betergeweest,dochhetfeit datdaardevormingvana.s.
veelgemakkelijkerverloopt,werdpaslaterhekend.
Behandelingenhaddenplaatsmet auxinen(IAA,IBA,ÏTAAen2,4D),
gihberellazuur,kininen (kinetine,o„denine,benzyladenine,cumarine), "antiauxinen" (TIBA,LIH,trans-kaneelzuur)en"antigibherellinen" (CCC,B9)•Alle groeiregulatorenveerdentoegediend
inverschillende concentraties,Perseriewerden 30schijven
gebruikt.Nergenswerdena.s.gevondenoBijdeauxinebehandelingenhad adventievewortelvormingplaats.Bewortelsontstondenuitdebasalekantvandeschijven,meest opdevaatbundelring.Optimale auxinebehandelingenvoorwortelvorming zijns
dompelinggedurende 1uurin20ppm.NAAof200ppm.IBAofbehandelingmet eentalkauxinemengselwaarin 1$IAA, 1$IBAof
0.1^NAA.

Wanneerbeworteldeschijven zodanigingrondwordengepoot datde
basalekantmethetproximale deelderwortels aanlichtwordt
blootgesteld,blijken,erzeergemakkelijk spruitenteontstaan.
Deze spruiten ontstaanmoest opdebasisvandewortels,Beeerste
spruitenkonden 18dagennahet beginvandebelichtingworden
waargenomen.Uit eenaantalproevenisgeblekendatca70^vande
ingezette schijven spruitenvormden.Uitproeven ondergeconditioneerde omstandighedenbleekdatbijeendaglengtevan 16urende
benodigdelichtintensiteitca6000luxbedraagt.
Met dezewortelspruitmethodeisonsdoel,hetkwekenvanadventieve spruitenopgrote schaal,bereikt.Voorwaarde isechterdathet
betreffende aardappelrasgemakkelijkwortelsvormt.Ditbleekniet
altijdhet gevaltezijn.
5£J!!2I^elspruitmethode_en^
Ofmetbehulpvandewortelspru.itenchimaere-vormingvoorkomenkan
wordenmoetnogwordenaangetoond.Degrondgedachte isaanmutageenbehandelde aardappelschijvenwortels tedoenontstaan.Deop
dezewortelsgeïnduceerdespruitenkunnenwordengestekt enleverendeplantenvandeM-,-generatie.
BijmutagenebehandelingmetRöntgenstralenbleek demethodeniet
goedbruikbaar aangeziendewortelvorming sterkwerdgeremd.Waarschijnlijk zijndoordebijdebestraling ontsta-neperoxydenessentiële enzymenvernietigde Behandelingvandeschijvenmetgihberellazuur (1uur5ppm)kondestralingsschade enigszinsbeperken
(tabel2)
Tabel2 Percentagesbewortelde schijvennabestraling.
ca40schijvenperserie
Dosisinkrad

0

1

controle
Na GA-behandeling

72
68

17
38

3

5

4

-
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Anderebeschermstoffen (cysteine,cysteamine enthioureurn,10 M
en 10""%gedurende 1uur)leiddenniettotpositieveresultaten.
Het isnietuitgeslotendat opéénofanderewijze Röntgenstralen
toe tepassenzijn,dochdit zaleenmeeruitgehreidvooronderzoek
vereisen.Voorlopigwerdhiervanafgezienom eerstM S opzijn
bruikbaarheid tetoetsen.
Voorlopigeproevenwezenuitdatbijbehandelingvanschijvenmet
EMS (16uur0.13 en0.65$)nochdewortelvorming,nochdespruitvormingwordengeremd.
Hetkweken_van_chimaere-vri^
Onderzochtwerd ofbijdeconventionelekweekmethode dechimaerevormingbeperktkanwordendooruittegaanvanautogenetisch jong
knolmateriaal.Innovember 1965werdenvanderassenBintjeen
Woudsterknolletjesvan5-10mm, 10-15mm en20-25mm enoogstukjes
vanknollenvan 35-40mmbehandeldmetRöntgen-stralen (3en5krad)
enEMS (16uren0.15$en0.30$).Hetmateriaalwerdinmaart ineen
kasgeplant.
IndeEMSserieswerden zeerweinigmutantenwaargenomen.Ditkante
wijten zijnaanonvoldoende opname ofaanhetfeitdattijdensde
behandelinghetmateriaalgrotendeelsnoginkiemrustwas.Tweemaal
werdenbijhetrasWoudstergeelschilligeknollengevonden.
IndeRöntgen-serieswashetaantalafwijkendeveelgroter.Gewoonlijkiseendeelvandeafwijkingenvannietgenetischeaard.Dit
maakt eenexactebepalingvandemutatiefrequentiesonmogelijk.
WaarnemingenaandeM2~generatiediein1967ophetveld zalworden
opgekweekt zullenmeergegevenskunnenverschaffen omtrentmutatiefrequenties enchimaerevorming.
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ALGEMEEN ONDERZOEK
door
J.Post

Detoenamevandestatistischeverwerking enanalysevanproefgegevensin1966waszeeropvallend.Ditvindty/aarschijnlijk
zijnoorzaak indeverandering, dieindestruktuurvanhetveredelingsonderzoek hijdeS.V.P. plaatsheeft»
Omdezehoeveelheidwerkgoed optevangenishet gebruikvan
rekenautomatennoodzakelijk.Omditmogelijk temakenwerdeen
programmeringscursus gevolgd.Dithadalsresultaat daterprogramma'svoordeI.B.M.1130vanA.B.W.-T.N.0.geschrevenkondenwordenvoorheelveelmanurenvergende,voorbereidendrekenwerk«
Ditheeft eenaanzienlijkebesparinggegevenaanmanurenvande
assistentenvan deafdelingenbietenenstoppelknollen.
Ookdestatistischeverwerkingvandezoverkregengegevenswerdenvoorhet grootste deelpercomputeruitgevoerd.
Ommeerinzicht tehebbenindebiometrische analyseswerdhet
ingenieurscollegepopulatie geneticavanDr.Ir.J.H.vander
Vengevolgd.
Dezemeerderekenniskongebruiktwordenbijdeanalysevangegevensoverouderklonen,inteeltlijnen,kruisingen enreciproke
kruisingenbijgrassen.
Bijdestoppelknollenproevenwerdencovariantie-analysesuitgevoerd aanopbrengsten engegevens overmisplaatsen.Hierdoorwerd
decorrectievan objektgemiddeldenmogelijk enkondenauwkeurigheidvandeproef insommigegevallenverhoogdworden.
Erwerden enkele inorthogonaleproevenbijde Landbouwhogeschool
opdeI.B.M.1620verwerkt.Ervondenverschillende bezoekenaan
deproefveldenplaats.Dit is eenzeernuttige zaakenheeftdit
vooralbewezenbijdestoppelkno.ilen.
Deafgiftevanproefveldschema's indit jaardoetveronderstellen
datdetoenamevanhetrekenwerk zalvoortzetten,terwijlnog
veelgegevens opeenkritische statistischebeschouwingwachten.
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PROEFBOERDERIJDEDORSKAÏvŒ*,WOLPHEZEENELST (U)
door
J.Holman

ALGEMEEN
Evenalsvoorgaande jaren,moesten erookdit jaarv/eerenkelepercelenproefveldgrond bijgepachtwordenn.1.:
1.06 havanW.BreunissenindeY/ageningseEngt.b.v.aardappelen,
1.10ha,vanÀ.v» Voorst inEde (vochthoudende zandgrond)t.b.v.
bieten,
2.00havanhetI.v.P. (kleigrond),t."b.v.bieten,
0.10 ha,vanfam.Hoksbergen (kleigrond),t.b.v.bieten,
0.36 havanG.vanAggelen (vochthoudende zandgrond)t.b.v.erwten,
klaverenbieten,
0.66 havanT.v.d.ScheurinEist (lichte zandgrond)t.b.v.zomergranen,
0.18 havanproefboerderij "Droevendaal"t.b.v.vlas.
Eengrootaantalisolatiesvanbieten enstoppelknollenlagverspreid inenomWageningen.
Behalve deproefvelden opdeProf.Broekemahoeve,had deS.V.P.
nog enigebuitenproefvelden,n.1.inY/ezep,Nijbroek enWehlvoor
stoppelknollen,inUithuizeneenvlasproefveld, eenerwtenproefveld indeWieringermeereninEns eenaardappelproefveld.
Opdeproefboerderij"deBouwing"isdit jaaraangelegd eenkonkurrentieproef gras-klavervoorIr.Dijkstra,.Opp.1.68ha.
Voor deproefvelden opdeProf.Broekemahoeve enanderebuitenproefveldenzieverslagproefvelddienst.
DE_DORSKAMP
Perceel_I
Opp.0.75 ha,voorvrucht roggeproefveld.
Gewas:roggealspraktijkgewas (0.50ha.)
Bemestingnajaar 1965s 600kgslakkenmeelen500kgpatentkali.
De stikstof (500kgkas)isintweekeergegeven.
Eengoedgewasrogge,dat op2augustusgeoogst ismet eencombine
Beginseptemberis erna,hetstoppelenroggegezaaidvoorgroenbemesting,Derestvanditperceel (0.25ha)isgebruiktvoorisolatieveldjesvanstoppelknollen,klaver,bonenenvoorhetI.V.T,
Perceel_II
Opp.0.75 ha,voorvrucht aardappelproefveld.
Gewas:rogge,gedeeltelijk proefveldI.v.P.(0.40ha)enderest
dienendealsisolatievoor eenaantalgraszaadwinningsveldjes,
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Bemestingnajaar 1965:600kgslakkenmeelen500kgpatentkali.
De stikstofvoorhetproefveld isdoorhetI.v.P.gegeven.
Demassaroggeheeft 300kgkasgehad,
Nadeoogstvanhet graszaad,isderoggemet decombinegeoogste
Inoktoberiserroggegezaaid alspraktijkgewas.
Bemesting isnietgegeven»
Perceel_III_en_IV
Opp;resp.0.75 en0-.90ha,voorvrucht zomergerst (massa).
Gewas;aardappelproefveld.
Bemesting? 600kgsuper,600kgpatentkalien25"tonstalmest.
AanN.isgegeven; 300kgkas.
Degeulen zijnmachinaalgetrokken,rijenafstand 661/3cm.
Verticaalopdezegeulenismet dehandgemarkeerd opeenafstand
van 40cm.Opdekruispunten zijndeaardappelen gelegd endaarna
machinaaltoegedekt.
Pootdatum; 18t/m 23april,
Kortvooropkomst zijnderuggenopgebouwd endirecthiernaisgespotenmetPatoran,4kg/ha.Het resultaatwas zeergoed.Erisna
het spuitennietweeraangeaard.
Het loofisvoorhet rooienvandeaardappelendoodgespotenmet
Liromort.
Demassaacardappelenvanditproefveld zijnopstamverkochtals
veevoer.Naeenenkelebewerking ishet landdaarnaweergeploegd.
OpperceelIIIis eenroggeproefveld aangelegd,groot+35ha.
Derestvanditperceelisookingezaaidmet rogge.Hierinligtweer eenaantalisolatieveldjesvoorgraszaadwinning»
PerceelIVisookingezaaidmet rogge enwelvoor groenbemesting.
Erisgeenbemestinggegeven.
ENG
Perceel_I_en_II
Opp.;resp.0.23 en0.20ha,voorvrucht aa.rdappelproefveld,hierna roggevoorgroenbemesting.
Bemesting;700kg superen600kgpatentkali.
Gewas;grasproefveld (0.35ha),restbonen(instandhouding).
DeN.giftvoorgraswas+400kgkas envoorbonen 150kgkas.
Het gra,sproefveldblijftnog een jaarliggen.
Perceel_III
Opp.;0.18 ha,voorvrucht groenbemestingrogge enlupine.
Gewas;roggealspraktijkgewas entweeisolatieveldjes,n.1,één
voor zaadwinning stoppelknollen enéénvoor zaadwinningbieten.
x allebemestingengeldenperhectare.
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Beix.estings600kg slakkenmeel en500kgpatent kali.Ditisin
het najaar 1965gegeven.
DeNogiftwas300kgkas.Derogge ismet decombinegeoogst.
Hiernastoppelen.
MIERENBOS
Perceel_I
Opp.i 0.10 ha,voorvruchtaardappelen.
GewassroggevoorhetI.v.P.
Bemesting,herfst 1965;600kgslakkenmeelen500kgpatentkali.
DeNogiftwas500kgkas.Nadeoogst ishet opnieuw ingezaaidmet
roggevoorpraktijkgewas.
Indezeroggelag eenisolatievoorstoppelknollen.
Dezeherfst isgeen"bemestinggegeven.
Perceel_II_en_III
Opp.5 0.40ha.Dit zijndeaardappelmoeheidspercelenvanDr.Huysman. 10arehiervanisdit jaaringebruikgeweestbijdeP.D.
voordeteeltvan"bloembollen.Opderestvandezepercelenzijn
aardappelenverbouwd,n.1.alsproefveld eneengedeelte alsmassa,
De opbrengstwas ookdit jaarweer zeergering.
Bemesting;600kgsuper,600kgpatentkali.25tonstalmesten
400kgkas.
Perceel_IV
Opp.s0.10ha.Ookdit jaarweeringebruikbijhetI.P.0.
KLINKENBERMO)WageningseEng
Perceel_I
Opps 0.33 ha,voorvruchtaardappelproefveld.
Gewas:roggealspraktijkgewas eneenisolatieveldjevoorstoppelknollen.
Bemestingherfst 1965.600kgslakkenmeelen600kgpatentkali.
DeN.giftwas300kgkas.Eengoedgewasrogge;het ismet decombinegeoogst.Nadeoogstisgestoppeld.Tevensisernog 1500kg
dolokalgegeven.Verdergeenbemesting.
Perceel_II
Opp;0.33ha,voorvruchtrogge.
Gewas,bietenproefveld.
Bemesting.600kg super,600kgpatentkali,25tonstalmest en
600kgkas.Debieten zijngezaaid op22maart.
Doorhetkoudenatteweer,wasdestructuurvandegrondnietzo
best.Hierdoormaar eenmatige opkomst.
Nahet opruimenvanhetproefveld iser 1500kgdolokalgestrooid
eniserroggegezaaidvoorgroenbemesting.Geenverderebemesting
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Pereeel__III
Opp.;O.34ha,voorvrucht proefveld"bietenen"bonen»
Bemesting; 6C0kgsuper,600kgpatentkali en25tonstalmest.,
De"bedoelingwas omopditperceeleenaardappelproefveld aan
teleggen,maar omdaterruimtemoestkomenvoordeteeltvan
erwtenaangaas,dieaanvankelijk indeN.O.P.zoudenkomenen
daardoorslechteweersgesteldheid nietvroeggenoeggezaaidkondenworden,werd ditperceelhiervoorbestemd.De erwtenzijngezaaidindelaatsteweekvanapril.Vooraf isnog 3300kgdolokal
gestrooid.
Eenmatiggewas,mede doorhet telatezaaien.
Nahetopruimenvanhetproefveld,zijnenkelestoppelhewerkingen
toegepast,waarnahetlandisgeploegd.
Erisroggegezaaid alspraktijkgewas.Erisgeenverdere"bemestinggegeven.
JANSENLAND,vochthoudende zandgrond
Perceel_I
Opp.;O.56ha,voorvrucht"bietenproefveld.
Gewas; 10are zaadwinningstoppelknollen,rest zomergerstalspraktijkgewas.
Bemesting; 350kgA.S.F.12-10-18.
Hetknollenproefveldisgoedgelukt,maardezomergerstwasmaar
eenmatiggewas.Oorzaak»tenatgeweest.
Degerstismet eigenproefveldcombinegeoogst.
Perceel_II
Opp,;O.56ha,voorvrucht aardappelproefveld.
Gewas;"bietenproefveld.
Bemesting; 600kgsuper,800kgpatentkali en30tonstalmest.
Bijhetinzaaienvandebietenis600kgkasgegeven,terwijlna
het openenzettennog eens300kgchiliisgegeven.
Ookditperceelheeftteveelwatergehad, zodathetalsproefveld
ismislukt.
Perceel_III
Opp.:0.60 ha,voorvrucht erwtenproefveld aangaas.
Gewas;aardappelproefveid.
Bemesting; 600kgsuper,800kgpatentkali, 400kgkas en100kg
kieseriet.
Integenstellingmet andere aardappelpercelen, zijnhiereerst
ruggengemaakt,waarindeaardappelengepoot zijn.Vooropkomst
zijnderuggennogeensopgebouwd,waarna eengedeeltevandit
perceelisgespotenmetPatoran.Ookhierwashetresultaatbevredigend.
Hetgehele complexJansenland isinhetnajaargeploegd enondergrond.
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EKGELSMA (oud)vochthoudende zandgrond
Perceel_I
Opp.:0.23 ha.Ditperceelwasreedsin1965 ingeplantmet grasklonen enisin 1966als zodaniggebruikt»
Bemesting: 550kgsuper,550kgpatentkali en+400kgkas»
Perceel_II
Opp.:0.21ha,voorvruchtproefveldvlas,aardappelen enstoppelknollen.
Gewas;9aregrasproefveld, 10are zomergerst (massa)en2are
stoppelknollenvoor zaadwinning»
Bemesting? 550kgsuperen550kgpatentkali.DeN-.giftvoor
graswas400kgkas,voorgerst 300kgkas envoor stoppelknollen
400kgkas.

Opp.:0.21 ha,voorvrucht 18are zaadbieten en3arestoppelknollen.
Gewas; 19are zomergerst (massa)en2arestoppelknollenvoorzaadwinningBemesting: 550kgsuper,550kgpatentkali.DeN.giftvoorde
gerstwas300kgkas envoor stoppelknollen 400kgkas.
Degerst ismet eigenproefveldcombinegeoogst.
ENGE1SMA (nieuw)vochthoudende zandgrond
Perceel_I_L_II_en_III
Opp.:resp.0.14,0.16 en0.10 ha,voorvrucht grasproefveld.
Gewas:bietenproefveld en0.05hagrasproefveld.
Bemesting: 600kgsuper,800kgpatentkali en600kgkas,terwijl
debietenopperceelInog 50kgchiliextrahebbengehad.
Debietenzijngedeeltelijk gezaaid engedeeltelijkgeplant.
Doordat dezepercelenbetrekkelijk laagliggen,heefthetproefveldveelwateroverlast gehad.Hetproefveldwasdanookslecht.
HetcomplexEngelsma (oudennieuw)isvoor 1967nietweeringehuurd.
WOLPHEZE(lichte zandgrond)
Perceel_I
Opp.: 1.00havoorvrucht ged.grasproefveld enged.zomergerst.
Gewas: gras- enklaverproefveld.
Bemesting: 600kgsuperen500kgpatentkali.De stikstof,diein
enigekerenisgegeven,bedroeg400à500kgkas.
Hetklaverproefveld isenigekerendoorschapenafgegraasd.
Hetgeheleproefveldwordt in 1967gehandhaafd.Het spittentussendepollenisditnajaargebeurd.
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Perceel_II
Opp«;1,50ha,voorvrucht gras-enklaverproefveld.
Gewas;2stoppelknollen-isolaties, 1bieten-isolatie+10areen
2isolatiesvanhetI.V.ï.Derestvanhetperceelisingezaaid
met zomergerst alspraktijkgewas.
Bemesting;600kgsuperen500kgpatentkali,,DeN.giftvoorde
gerstwas300kgkas,"bovendienisnog400kgkieserietgegeven.
De"bieten,hebben500kgkasgehad endestoppelknollen400kgkas.,
De zomergerstwasgoed» Nadeoogst isdirect 1500kgdolokalgegevenenhiernaishetlandgestoppeld.
Beginnovember iser25tonstalmestgegeven endaarnaishetland
geploegd.
5Ï5I^I?_?QRN_I,vochthoudendezandgrond
Opp»; 1oOOha,voorvrucht"bietenproefveld»
GewasÎ zomergerst.Dezegerstisop23maartgezaaid.
Doorhetaanhoudendenatteweernahet zaaien,,moest dehelft
vanditperceelweeromgeploegdworden.Opdezehelftistoensnijmaïsverbouwd»
Bemestingvandegerstwas 400kgA.S.P. 12-10-18 envandesnijmais800kgA.S.F.12-10-18» Degerstwas eengoedgewas,maarde
snijmaxslietwelietstewensenover»
Beidegewassen zijnopstamverkocht» Het landisnadeoogstgeploegd enophethoogstgelegengedeelteiseengrasproefveld aangelegd.
NIEÜ¥E_B0RN_II,vochthoudende zandgrond
Opp.;3.OOha» Ditperceelgrasland isdeS.V.P.toegewezenenis
ditjaarvoorhet eerstdoordeS.V.P.gebruikt» Alsproefveldis
hetongeschikt» Vanditperceelis1.65hagescheurd.Derestvan
ditperceelligttelaagvoorbouwland,derasopbrengst isverkocht.
Opdegescheurde grondisgerstgeteeld»
Bemesting; 550kgsuper,550kgpatentkali,250kgkasen200kg
kieseriet» Degerstwasgoed enisopstamverkocht.
Nadeoogst ishetlandgestoppeld endaarnageploegd» Inoktober
iserroggegezaaid.Heeftvrijveelvogelschadegehad.
0UDE_T0L,WageningseEng
Opp.;O.87ha.DoorhetRijk aangekocht entoegewezenaande S.V.P.
Gewas;zomergerst.
Bemesting;600kgsuper,600kgpatentkali,300kgkasen400kg
kieseriet.
Eengoedgewasgerst» Nadeoogstiser2200kgdolokalgegeven.
Doordevorige eigenaarwas ditperceelenigszinsverwaarloosd,
maardoorveelvuldigebewerkingen,konerveelonkruidvernietigd
worden.
Inoktoberiserroggegezaaidvoorgroenbemesting.
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K i ï ^ M B E E ^ i l , WageningseEng
Opp.:0=30lia,±soukdoorhetRijkaangekocht endeS.Y.P.toegewezen» Wasvan dezelfde eigenaaralsvan"bovengenoemdperceelen
was ookverwaarloosd,
Voordeinzaaivan eengewas moesthet eerst goedbewerktworden.
Erzijneerstlupinengezaaid,daarnastoppelknollen,"beidevoor
groenbemesting.
Bemesting; 500kgsuperen500kgpatentkali,
Indenazomerisnog 1500kgdolokalgegeven.Inoktoberishet
perceelingezaaidmetrogge.Verderebemesting isnietgegeven.
KERKHOF,WageningseEng
Opp.i 0.37 ha,isookeennieuwperceel,gekochtvandezelfdeeigenaaralsvanbeidebovengenoemde percelen;ookditperceelverkeerdeinslechtestaat.
Gewas:20arebietenproefveld.
Bemesting: 600kgsuper,600kgpatentkali, 600kgkasen25ton
stalmest.
Nahet opruimenvanhetproefveld,iseerst 1500kgdolokalgegeven,daarnais erroggegezaaid.
ToendeS.V.P.ditperceelingebruiknam,stonden opeendeelervan (17are)dennet,jes.Alsproefveldwasdit gedeeltenietgeschikt.Naherhaaldelijke bewerkingen,zijn ereerst stoppelknollen
gezaaidvoorgroenbemesting.Nahet onderploegenvandezeknollen,
isnog 1200kg dolokalgegeven.Inseptember iserroggegezaaid
voorgroenbemesting.
NUDE,kleigrond
Perceel_I
Opp.s 0.59 ha,voorvruchtwikkenvoor groenbemesting.
Gewas:koolzaad 7are,vlas 16are,rest zaadveldbieten.
Overbemestingkoolzaad 200kgA.S.F.,vlas 100kgksenbieten
600kgkaso
Deoogstvandezeproefvelden isvlotverlopen.Omvogelschadete
voorkomen,ishetkoolzaadproefveld injuniondernettengemaakt.
Nadeoogstvandezeproefvelden ishetland gestoppeld enbemest.
Hetploegenopwintervoorkonoptijdgebeuren.
Perceel_II
Opp.s 0.87ha,voorvrucht bietenproefveld.
Gewas: zomergraanproefveld.Doordeslechteweersgesteldheid,kon
ditproefveld pasop29aprilgezaaidworden.
Stikstof isniet gegeven. Het isnogeengoedproefveldgeworden.
Nadeoogstvanhetproefveldmateriaal,isdemassaop 19septembermet eencombinegeoogst.
Nadebemestingmetfosfaat enkalienenige stoppelbewerkingen,
ishetland opY/intervoorgeploegd.
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Perceel_III
Opp.s 0.96ha,voorvruchtwintergraanproefveldo
Gewasswikkenvoorgroenbemesting.Dewikken zijngezaaid op27
april.Eristweekeermachinaalgeschoffeld engeëgdvooronkruidbestrijding.
Op6julizijndewikkengemaaikneusdendaarnaheelondiepondergeploegd.Verderebewerkingenwarenschijveneggenencultivâteren.
Naastdebenodigdekunstmest,isnog30tonstalmestgegeven,waarnahetland opwintervoorisgeploegd,
Perceel_IV
Opp.s O.83ha,voorvruchtwikkenvoorgroenbemesting.
Gewas;bietenproefveld.Bijhet zaaiklaarmakenvanhetland,is
eerst700kgÏÏ.P.K.gestrooid (15-11-8).Debietenzijnop29
aprilgezaaid.Voordeopkomst isgespotenmetpyramin.Nahetop
enen. zetten,isnog225kgchiligegeven.Eengoedproefveld.De
opbrengstwasgoed.Het spuitenmetpyraminwasafdoende,zodat
erweiniggehaktbehoefde teworden.
Erisenigekerengespotenmet systox.Debieten zijnmachinaal
gerooidwat zeervlot isverlopen.Debietenkoppen zijnerondergeploegd.Verderisergeenbemestinggegeven.
Perceel_V
Opp.;0.86-g-ha,voorvrucht zomergraanproefveld.
G-ewasswikkenvoorgroenbemesting.Zaaidatum enbewerkingalsperceelIII.
Op22juniaijndezewikkengemaaikneusd enhiernaheelondiepondergeploegd.Doorverschillende kerentecultivateren enschijveneggen,kondit perceel,zonderteploegen,zaaiklaargemaaktwerdenvoordeinzaaivanhetwintergraanproefveld.
Het zaaienisoptijdgebeurd.
Perceel_VI
Opp.s 0.89s'ha,voorvruchtvlas, zaadbieten,blauwmaan enwikken
voorgroenbemesting.
Gewas;wikkenvoorgroenbemestingenproefveldwintergraan.
Ditperceelisintweeëngesplitst.Hetrechtergedeelte grenzende
aanperceelV,waarwikken zijngezaaidvoorgroenbemesting,heeft
dezelfdebewerkinggehadalsperceelV» Inaugustusisereenkoolzaadproefveld (9are)aangelegd.
Hetlinkergedeeltevanditperceelisinhetnajaar 1965ingezaaid
met eenwintergraanproefveld.
Perceel_VII'
Opp.s O.92ha,voorvruchtwikkenvoorgroenbemesting enkoolzaadproefveld.
Ophetgedeelte,waarwrikkenverbouwd zijnvoorgroenbemesting,is
inhetnajaarvan 1965eenwintergraanproefveld aangelegd.Hetgeheleproefveld (perceelVI enVII)isdeze zomerondernettengemaakt omvogelschade tevoorkomen.Denetten zijnerovergemaakt,

-114-

toenhetkorenreedsindeaarstond.Om"beschadigingtevoorkomen,ishet gewenst,omditineenvroeger stadium tedoen.
Nadeoogstvanhetproefveldmateriaal,isdemassametdecombinegeoogste
Opdeanderehelftvan ditperceelzijnop27aprilwikkengezaaidvoorgroenbemesting.Debewerkingwasalsvananderewikkenpercelen.BehalveperceelIV,waarophetbietenproefveldgelegenheeft,zijnaldepercelenvanhetNude-complexbemestmet
600kgslakkenmeelen400kgkali40,Het opwintervoorploegen
isinoktobergebeurd.
PERCEELI.V.P.,kleigrond
Opp.;200ha.
Gewas;bietenproefveld.Ditperceelisvoor eenjaargepachtvan
hetI.V.P.DebemestingisdoorhetI.V.P.gebeurd.
Inhetnajaarvan 1965iser25tonstalmest gegeven.Bijhet zaaiklaarmakenis600kgA.S.P. 12-10-18gegeven,terwijlnahetop
enenzettennog500kgkasisgestrooid.Op3en4meiishet
proefveldmachinaalgezaaid.Voordeopkomst isgespotenmet 4kg/
hapyramin.Hetresultaatwasgoed.Verdere bewerkingenwarenmachimaalschoffelen enéénkeerdoorhakken.Erisenigekerengespoten
met systox.Niettegenstaande delate zaai,wasdeopbrengst zeer
goed.Devoerbieten zijnmet dehandgerooid endesuikerbieten
machinaal.Deoogst isvlotverlopen.Debietenkoppen zijnverkocht.
^15_YM_^&ELEN,vochthoudende zandgrond
Opp.;0.36ha.
Gewas; erwtenproefveld, zaadbieten-enklaverproefveld.
Ditperceelisvoor eenjaargepacht.
Bemesting:700kgsuperen700kgpatentkali.Debietenhebben
bovendiennog 600kgkasgehad.
Het erwtenproefveld aangaas (25are)isop23maart gezaaid.
Voordeopkomst isgespotenmet residurintegenonkruid.Hetresultaatwasgoed.Hetrodeklaverproefveld voor zaadwinning (5are)
enhet zaadbietenproefveld (6are)warenookgoed.Nahet opruimen
vanpalenengaas,ishet land geploegd opgeleverd.
ïlM5_YM_Y22?§ï» E d e > vochthoudende zandgrond.
Voorvrucht snijmals.
Opp.; 1.10 ha.Ditperceelisvooreenjaargepachtvoor eenbietenproefveld.
Bemesting; 600kgsuper,850kgpatentkali en1300kgdolokal.
Bijhetzaaiklaarmakenvanhetlandis600kgkasgegeven,terwijl
nahet openen zettennog300kgchiliisgegeven.
Degehelewinter enhetvoorjaar ishetperceelontzettendnatgeweest.Zogauwalsmogelijkwas,ishetlosgetrokkenmet decultivator.Op6meikonhet land geploegdworden.Op9meiishet
bietenzaadmet dehand gelegd. Eenkleingedeeltevanditproefveld islaterbeplant.
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Voordeopkomst isnoggespotenmetpyramin.Deopkomstvande
"bietenwas zeerregelmatige Ietslastgehadvanwortelbrand.
Doordat degrond tenat entekoudwas,"bleefverdere groeivan
de"bietenachterwege» Alsopbrengstproefisditperceeldanook
afgeschreven» Welisernogwat reservemateriaal uitgehaald.
5M5_?55iMÏSSEN? WageningseEng
Voordeaardappelveredeling zijntweepercelen,groot0.50 en
0.56 ha,van"bovengenoemde eigenarenvooreenjaargepacht.
Bemesting; 600kgsuperen600kgpatentkali.DeN.overbemesting
was350kgkas.Hetklaarmakenvandegrondwasgelijkaandat
veindeDorskamp,perceelIII enIV.Deaardappelen zijngepootop
19april.Nadelaatstekeeraanaardenenvoor opkomst,zijnook
dezeaardappelengespotenmetPatoran,met zeergoedresultaat,
zodathet schoonhouden,verderweinigtijdheeft gekost.Deproefveldenwarengoed.
Nadeoogstvanhetproefveld, isdemassa opstamverkocht als
veevoer.
IfMS-HOKSBERGEN^kleigrond
Opp.;0.10 ha.Ditperceeltje isvoor eenjaargepacht,t.b.v.
"bietenzaadveld„
Bemesting: 600kgA.S.ï1.12-10-18.

VanhetB.G.D. zijntweepercelenlandgepacht,n.1. eenperceel
van 18are,liggende opdeproef
"boerderij"Droevendaal"vooreen
vlasproefveld eneenperceel,liggende opdeproefboerderij
"deBouwing",voor eenkonkurrentieproef gras enklaver (1.68ha).
Hetvlasproefveld isvooreenjaargepacht enhetanderevoormeerderejaren.
Hetproefveld "Droevendaal"isgoedgeslaagd.
Hetproefveld "deBouwing"isditvoorjaar ingezaaid engeplant.
Het zaaiklaarmaken endeinzaaivanhetgraszaadwarenvoorrekeningvanhetB.G.D.
__

_

„„

j,

.

gelijkmatig afgegraasd, zodatvoordewinter allesnogeenkeeriE
afgemaaid.Dit isgebeurdmet eentrekkermetmaaibalkvanhet
Bosbouwproefstation.
Het isoverigens eengoedproefveld.
3êM5_^ï^ï§§M, WageningseEng
Vandeze eigenaar,kreegdeS.V.P. debeschikking overdriepercelenland (roggestoppel)voordeuitzaaivandestoppelknollenproefvelden.
Opp.;resp.0.90,0.60 en0.85 ha.
Voordeuitzaai zijneerst grondmonstersgenomen.Hetbleekdat
depHvanaldezepercelenveeltelaagwas.Voorrekeningvande

en
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eigenaar is3tondolokalgestrooid.Verdere bemestingwas700kg
superen700kgpatentkali.HeN.giftwasvoorperceelGeertjesweg350kgkas,voorperceelKlinkenberg 330kgkas en200kg
chilienvoorperceelWielerbaan 400kgkas.
Zaaidatum9t/m 12augustus,machinaalenmet dehand.
Hetproefveld Geertjeswegwasgoed,terwijlindebeideandere
proefveldennogalwat openplekkenvoorkwamen.
De"bewerkingwas eenpaarmaalmachinaalschoffelen enverderbij
hetuitdunnen inderijen,wieden.Deknollenoogst isbegonnenop
1november enisvlotverlopen.Behalvedemonsters,diegetrokken
zijn,wasde opbrengstvoor deboer.
EIST,droogtegevoeligezandgrond
PerceelIendehelftvanperceelII,zijnnietmeeringebruik
bijdeS.V.P.
PerceelII,gedeeltelijk,voorvrucht consumptieaardappelen.
Opp.;0.90ha.
Gewas;proefveldwintergranen,ingezaaidherfst 1965«
Bemesting; 600kgslakkenmeelen600kgpatentkali.DeN.gift
was 300kgkas.Inditperceelzitnogalveelwindhalni.Op 10mei
isgespotenmetD.N.C.Voordewindhalniheeft ditweinigresultaat gehad, zodathetschoonhoudenvanditproefveldveeltijd
heeft gekost.Overigenswashet eengoedproefveld.Het oogsten
ismet eigenproefveldcombine gebeurd enisvlotverlopen.
Dekorrelisnagedroogd.Nadeoogst ishet landgestoppeld en
daarnageploegd.Hiernaroggegezaaidalspraktijkgewas.
Bemesting; 600kgslakkenmeel.
Perceel_III
Opp.;2.00ha,voorvrucht graanproefveld.
Najaar 1965isditperceelingezaaidmet roggevoorgroenbemesting.
Aanbemesting istoengegeven650kgslakkenmeel.Ditvoorjaar
isnoggegeven700kgpatentkali en360kgkas.Op9en10meiis
derogge erondergeploegd enevenlaterzijnerlupinengezaaid,
eveneensvoor groenbemesting.Vooropkomst zijndelupinenper
abuisgespotenmetPatorantegenonkruid.Gevreesdwerd,datdit
funest zouzijn,wat gelukkigismeegevallen.Op27julizijnde
lupinenerondergeploegd enhetlandisdaarnaenigekerenbewerktmet deschijveneg.Dehelftvanditperceelisindeherfst
ingezaaidmetwintergerstalsproefveld.
Bemesting;600kgslakkenmeel en600kgpatentkali.
Deanderehelftvanditperceelisingezaaidmet roggealspraktijkgewas.Bemesting; 600kgslakkenmeel.
Perceel_IV
Opp.;0.75 ha,voorvrucht groenbemesting lupine,stoppelknollen
enrogge.
Gewas: consumptieaardappelen.
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Bemesting; 600kgsuper,
800 kgpatentkali en350kgkas
Op20april zijndeaardappelenmet dehandgepoot
ingeulen,
diemachinaalgetrokkenwaren.Daarnamachinaaltoedekken» Na
delaatstekeeraanaardenennetvooropkomst,isgespotenmet
Patoranmet eenzeergoedresultaat.Hetverder schoonhouden
heeft geentijd gekost.Op26septemberzijndeaardappelenmet
eenvoorraadrooier gerooid endaarnamet dehand opgeraapten
meteeninzakkengedaan.Hierdoorweinig"beschadiging.Deaardappelen zijndirectongesorteerd afgeleverd.De opbrengstwas
goed.
Nadeoogst ishetlandbewerktmet decultivator enindewintergeploegd.
PERCEELVANDER SCHEUR,Eist
0pp.;0.66ha
voorvrucht aardappelen, droogtegevoelige zandgrond,
Ditperceel is voor een jaargepachtt
,b.v.eenzomergraanproefveld.
Inhetvoorjaarisdoordeeigenaar25tonstalmestgegeven.
Deverdere bemesting enbewerkingenwarenvoor rekeningvande
S.V.P.
Bemesting; 600kgsuper,600kgpatentkali, 400kgkieseriet
en300kgkas.
Inhetlaatstvanfebruari ishet landgeploegd.Hetproefveld
isgezaaid op8maart.EriséénkeergespotenmetD.N.C,enéén
keermachinaalgeschoffeld.Deoogstvanhetproefveld ismet
eigenproefveldcombine gebeurd.Hetlandishierna gestoppeld
opgeleverd.
ALGEMEEN
Ditvoorjaarwasdeweersgesteldheidvandienaard,datvanop
tijd zaaienopdekleigrond, geensprakewas.Debietenproefveldenzijngezaaid op29april,3en4mei.Hetzomergraanproefveld
isgezaaid op29april.Niettegenstaande dezelate zaai,warende
opbrengsten zelfs zeergoed.
Eengedueltevanhetbietenbladvandeproefveldenisditvoorjaar
weerverkocht aandeproefboerderij"deOssenkampen"opdezelfde
conditiesalsandere jaren.Totaalruim 51ton.Debietenschijven,
121ton,zijnverkochtvoorf. 1 7 , —perton,terwijldemassa
bieten (23i=:ton)verkocht isvoorf. 2 6 , —perton.
35,50,
De graanprijzenwaren;roggef. 30,50,
f.
tarwe f. 3 0 , — eni.
per 100kg
gerstf.3 0 , — enf.31,50 enhaverf.
2 9 , — en f. 30,
Verderisnogverkocht eenpartijtjekarwijàf. 9 5 , — ,erwten,
oogst 1965àf. 2 8 , — ,koolzaad af. 3 5 , —per 100kg.Het stro
isverkochtvoorf. 6 5 , —perton.
0.50 hasnijmaïsisopstamverkochtvoorf. 200,— Destandvan
dezemaïswasmatigdoordezwareregenval enslechte ontwatering.
2hazomergerst isopstamverkochtvoorf. 1400,— . 7tonvoeraardappelen zijnverkochtvoor 3ct/kg,terwijldemassavande
proefveldenopstamisverkochtvoorresp.
f. 525,— , f . 250,—
enf.125,— .Deprijsvan deconsumptieaardappelenwas 10ct/kg,
ongesorteerd ,verkocht aanhetpersoneelS.V.P. enI.V.P.totaal
25ton.
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Daardepachtvanhetland inEistin 1967afloopt,isinRenkum
vanJoTinsaen 12haland gepachtvoordetijdvan6jaar.
Dezegrond is"bestemdvoor deaardappel-,graan-engrasproefvelden..Opdezegrond zijndit jaaraardappelen geteeld»,Het
aardappelloof etc.isdoordeS.V.P.erafgereden,Daarnaishet
land"bewerktmet cultivator,indewintergeploegd enondergrond.
Aangeschaft iseenRumptstad éénscharigekantelploeg, speciaal
voordekleigrond.EenHuard tweescharigewentelploeg,eenFergusonéénscharigekantelploeg eneenFerguson tweescharige rondgaandeploeg zijnopgeruimd.
Speciaalvoor degrasproefveldeninY/ageningen isnogaangeschaft
eenAgriababyfrees.
PERSONEELSBEZETTING
Inaprilkondenogbestaandevacaturewordenvervuld,Hetproefveldpersoneel,dataanafdelingenwastoegevoegd,werktehierook
inhoofdzaak,Intopperiodenwerdwelweer eens een"beroepophen
gedaanandere afdelingentehelpen.
VoordeproefveldenvandeProf,Broekemahoevewerd ditjaar
opnieuw enkelekerengebruik gemaaktvananderewerkkrachten,
n.lo doorhet inschakelenvan eenkoppelbaas.
Hetproefveldpersoneel dattotnutoe eenplaatsvondbijdeafdelingen is inhetnajaar indeproefvelddienst geplaatst.
Omtoteengoedeverdelingvandewerkzaamheden tekomen,wordt
iedereweek eenvergadering gehoudenwaardeproefveldchef ende
bedrijfsleidermet deassistentenhetwerkvoorproefvelden enin
kassenvoor dekomendev\reekbespreken.
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PROF. BROEKEMAHOEVE
door
A . J , G-lerum

Algemeen
Inditlaatsteverslag overhetwelenweevandeProf.Broekemahoeve teMarknesse zal,naast eenkortresumé overdealgemene
gangvanzaken, een"beschrijvingwordengegevenvandeverschillendegewassen,?\relkeerdit jaarhebbengegroeid«
21maartkonwordenbegonnenmetkunstmeststrooien,echterverder
dandesuperenstikstof opdewintergranen engedeeltelijk opde
percelenv/elkevoor zomergraanbestemdwaren,kwamenwedezeeerste
dagenniet.Welkonnogvóórop23maarthetweer omsloeg,dezomertarwegezaaidworden»
Denuaangebrokenperiodemot zeerwisselvalligweerduurde toten
met dederdeweekvanapril» Pas 25aprilkonweer eenbeginwordengemaaktmethetvoorjaarswerk,hoeweltochnog onderbroken
dooreenregendagmet 23mmneerslag.Alsgevolgvandezeabnormale omstandigheden,washet zeermoeilijk eenzaaibedteverkrijgen,
wataanredelijke eisenvoldeed.
Hetweerhield zichechtervannuafgoedenerwerd ineenzeer
korteperiodeheelveelwerkverzet.Delaatste aardappelenwerden
6meigepoot.
Alsgevolgvankorstvorminggingdeopkomstvanvooralhetvlas,
maar ookdebieten,nogalmetmoeilijkheden gepaard.Doorvoorzichtigebewerkingenmetdelichte zaadegendecambridgerolwerdgetracht diteuveloptelossen,overigensmetmatigresultaat,zodatvooralbovengenoemde gewassen eentedunnestandvertoonden.
Overigens ontwikkeldenallegewassenzichtochnogredelijk.Vlas
engranenblevenonderdemaat,dochdebieten envooraldeaardappelengaven eenzeergoedeopbrengst.
Deonkruidbestrijdingwerd,waarmaar enigszinsmogelijk,metalle
beschikbaremiddelenaangepakt.
Degewassen:
Ras Ibis.Totale oppervlakte 8ha.Devoorvruchtenbestondenuit
4haaardappelen en4habieten.Dezaaidatav/arenophetaardappeiland 14en15oktober enophetbietenland 26oktober.Alle
tarwewerd direct achterdeploegindeploegsnedengezaaidmet
eengemiddeldehoeveelheidvan 145kgperha.
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Devoorjaarsgiftaanstikstoftestonduit 350kgkalksalpeteren
300kgsuper» Eindmeiwerd eenoverbemesting toegediendvan150
kgkalksalpeterperlia»Ondanks delate ontwikkeling,groeidede
tarweuittot eenredelijk gewas,datonder zeergunstigeomstandigheden 16en17augustusgemaaidorstkonworden.
De opbrengst,welke infebruariverkochtwerdvoorf. 37,—/100kg.
Toedroeg+5000kgperha.Het strowerdvanhetveld afverkocht
voorf,20,—/ton, aihetwerkvoorkoper.
Zomertarwe
RasOpal.Oppervlakte 1,35ha.Voorvrucht aardappelzaailingen.
22maartkongezaaidwordenineengoed zaaibed,verkregenmetde
trilltandcultivatormetverkruimelaar.De zaaizaadhoeveelheidbedroeg 160kg/ha endebemestingbestond uit240kgkalkammonsalpeter en300kgsuper.Eindmeikreeghetgewasnog eennagiftvan
100kgkalksalpeterperha.
De ontwikkeling enstandwaswelredelijk,dochdekorrelbleef
tefijn,waardoor deopbrengsttegenviel.
18augustuswerdbijideaalweergecombined.Zonder drogenkonde
korreloogst,welke +4200kg/habedroeg,v/ordenopgeslagen.
Deverkoopprijs infebruaribedroeg eveneonsf. 37?—/100kg.
Het strowerd directvanhetveld afverkocht opdezelfdevoorwaardenalshetwintertarwestro.
Vlas
RasWiera.Oppervlakte 4ha.Voorvruchtwintertarwe.Debemesting
bestonduit 400kgsuperen50kgkalksalpeter.
26en27aprilwerd gezaaidmet eenhoeveelheidvan 140kg/hain
eenzaaibed,dat doordenattewekenvoorafniet goedgenoemdkon
worden.
De omstandighedenvooreen.normale opkomstwaren,vooralalsgevolgvan de zwareregenvalopdedagnahet zaaien,zeerongunstige
Eenhardekorstbelettevele jongeplantjes dewegnaarboven.Ondanksdiversevoorzichtige bewerkingenbleefhet gewastehol.
Daarbijkwamde zeerkorte groeiperiode,zodathet uiteindelijk
resultaatniet ergrooskleurigv/asn.1.+6200kgperha.Welwas
dekwaliteit goed, zodat eenvoor dat jaarzekeraanvaardbareprijs
vanf.0,275/kggemaaktkonworden.
Hetvlaswerd 6augustus getrokken,kwam eenweek latergoedop
deruiterenkon,zondernahetplukkentehebbengeleden,worden
ingeschuurd.
Zomergerst
RasDelisa.Oppervlakte 5haintweepercelen.Devoorvruchtenbestondenvoer2,70 hauitblauwmaanza,adenvoor2,30hauitvlas.
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27aprilwerdgezaaidnaar eenhoeveelheidvan 100kg/ha.Debemesting"bestonduit 300kgsuper en250kgkalksalpeter,toegediend
voorhet zaaien» Deontwikkeling endestandwarenredelijkgoed»
Onderzeergunstigeweersomstandighedenwerd 13en15augustusgeoogste Hetproduktkonzonderkunstmatige drogingwordenopgeslagen»
De opbrengst "bedroeg+4-600kgperhaenwerd innovemberverkocht
voorf»0,31/kg.Hetstrowerdvanhetveldafverkochtvoorf,20,-perton.
Consumptie-aardappelen_I
RasBintje.Oppervlakte2,50ha.Voorvruchtwastarwe.De"bemestingbestond uit 500kgsuperfosfaat en600kgkalksalpeterper
ha.4meiwerd gepootmet devolautomatischemachine ineenpootbed» datmet detrilltandcultivator enverkruimelaarineenredelijkgoedeconditie konwordengebracht» Debenodigde hoeveelheid
pootgoedklasseA,maat 35/45werdaangekocht.
Terverkrijgingvanmeerlosse grond opderuggen,werddoorde
loonwerker tussenderijengefreesd,v/aarbijindezelfdewerkgang
deruggenwerdenaangeaard.
Het gewasgroeidevoortreffelijk.Erwerd 10maalvoorbehoedend
mettingespoten.Mede dankzijhetfeit,datde omstandigheden
voorphytophthora-infectiegedurendehetgehele groeiseizoenongunstigwaren,kondendeaardappelen ziektevrijwordengehouden.
Ondergoedeomstandighedenwerd ditgewaseindaugustus,begin
septembergerooid enopgeslagen indebewaarplaats.Denettoopbrengst,welke +35000kg35/opbedroeg,werd indriegedeelten
verkocht resp.voorf.0,14,f» 0,145 enf» 0,15 perkg»
De 2° sortering +8000kgwordverkochtvoorf» 0,08 endekleine
maat +3000kg2ÏÏ/35voorf» 0,07 perkg.
Hetvoer+4000kgbrachtf.0,05/kgop»
Consumptie-aardappelen_II
RasPurore.Oppervlakte 3,25 ha.Devoorvruchtbestonduitgraanproefvelden.Bemestwerdmet 400kgsuperfosfaat,250kgpatentkali en500kgkalkammonsalpeterperha»
5 en6meiwerden deaardappelengepoot ineenbehoorlijkgoed
pootbed.Hetplantgoed indemaat 35/45klasseAwerdaangekocht.
Erwerd8keervoorbehoedend gespotenmettin.
Dezelfdeverplegingsbewerkingenwerden toegepast alsindeBintjes,
Dit gewasgroeide eveneensmooi openleverdeuiteindelijk een
goede opbrengstvanuitstekendekwaliteit.Hetnetto-produkt 40/op
leverde+30.000kgperha.Vandeintotaal95000kgwerd 5600
kgverkochtvoorf.0,20/kg,63000kgvoorf.0,19 en26000kg
voorf.0,21/kg.
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Aanvoerkwam er+3300kgperha,watverkochtwerdvoorf.0,05/
kg endekleinemaat 35/40, (+2500kg)werd afgeleverdvoorf.0,09»
Consumptie-aardappelen_III
RasMeerlander»Oppervlakte 0,75 ha.Voorvruchtwasgraan»Kreeg
dezelfde "bemestingenverdere"behandelingalsdePurore.
Depootdatumwas 5mei.Dezeaardappelenwerden eindaugustusgerooido
De opbrengst"bedroeg+32000kg,waarvanhetnetto-produkt +22000
kgwerdverkochtvoorf,0,17/kg.
Hetvoer+4200kgbrachtf.0,05/kgop,dekleinemaat28/35,
1&00kg,werd afgeleverdvoorf» 0,09 endetussenmaat 35/40,
3800kg,voorf.0,08/kg.
De oppervlakte "bedroegtotaal9ha.Erwerdendrierassengezaaid,
n.1.2,80haPolykuhn,4,20 haPolybeta en2haPolyrave,Devoorvruchtenwarenresp.aa,rdappelen,tarwe envlas,
30aprilen2meiwerdgezaaidmet deprecisiemachinonaareen
hoeveelheidvan4kgperha.Deafstand inderijbedroeg6cm.
Het zaa,ibedwerdverkregendoortweebewerkingen dwarsopelkaar
met dekromtandegendetrilltandcultivator, gecombineerdmetde
verkruimelaar.
Doorstagnatiebijdeopkomst,alsgevolgvankorstvorming,kon
het juisteaantalplantennietwordengehaald.Overigens ontwikkeldendebietenzichgoed.Bemestwerdmet 500kgsuperen700kg
kalkammonsalpeterperha.
Het rooienverliep gunstig.Aldebietenwerdenmet eigentransportmiddelenvervoerdnaardelosplaats teMarknesse,waarvandaan
verdervervoerperschipvolgdenaardefabriekenvandeCentrale
SuikerMij.
Alsgevolgvandewatholle stand envandevroegerooidatavoor
dehelftvanhet areaal,wasdegemiddelde opbrengst aandelage
kantn.1.+45000kgperha.Het gemiddelde suikergehalte bedroeg
16,2/0.

De oppervlakteproefveldenbesloegdit jaar 10,60ha,waarvande
onderverdeling alsvolgtwas;
4,40 ha aardappelzaailingen
1,25hakoolzaad
1,25 haerwten
1,— havlas
2,75 hagranen
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PR0EFVELDPIENS1
door
Mo van de Weg

ALGEMEEN
Deproefveldenwordensinds enige tijdineenenigszinsgewijzigde opzetverzorgd dooreenzelfstandig opererende dienet,zodat
eenjaarlijksverslagvanwerkzaamhedenopzijnplaatsis»
DoelstellingenzijnhethijstaanvandeafdelingenvandeStichtinghijdeaanlegvanproefnemingen inWageningen enelders,op
hetveld ofindekassen,hijdeverzorgingvandezeproevenen
hijhet oogsten en.hetverwerken,vandegewonnenProdukten.
Voorsommigevan dezeproefnemingen zalt.a.v.praktischewerkzaamhedendezelfstandigheidvandedienst inprincipe zógrootzijn,
dathetaanleggen,het onderhoud endeoogstvande eenmaalgegeven
objectengeheeldoordeproefvelddienst zelf zullenwordenverzorgd,
Inhetverslagjaarwas onvermijdelijkdatdeafdelingennogop
eenhreedfronthijsprongen;doorhetmet 1964vergelekeninaantalteruggelopenproefveldpersoneelmoest eengroterareaalproefvelden eneentoegenomenoppervlakte praktijkgrondwordenverzorgd.
Vooraldesterkverspreide ligginginWageningen dupeerde eenvlottegangvanzaken«
Hetvolgende overzichtverschaft hierovernadereinlichtingen»

Wageningen
Wageningen

'964
1967

NOP
1964
0.Flevoland.1967

Oppervlakte proefvelden
inha
17,3
19,5
10,3
12,8"

Oppervlaktepraktijkgewas
9,0
26,2
35,4(kad)
77,2 (kad)

s deelnog inN.0.Polder;decijfers zijndoorvergelijkingmet
1967actueler danvoorhetjaarverslag over 1966passendis.
De cijfersvoorWageningentonentevensaanhoe ongezond (nog)de
verhoudingistussenproefveldareaal enoppervlaktepauzegewas,
eenverhouding,dietochminstens 1;2moet"bedragen.In1964
lagengeografischverspreid over 15plaatsen41percelen,in1967
zijndezecijfers resp.20en56»Hier zalverdere grondwinstwel
sanerendwerken,maarvooralvanbelangis,datdegrondenin
slechts enkele,geslotencomplexenbijeengebrachtworden.De
huidige stagnatie bijdeverwervingervanvormt duseenernstige
bedreigingvoorhetnemenvanverantwoorde proeven,nogafgezien
vandeorganisatorischeproblemen diemet deverspreide ligging
samenhangen»
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InOostelijk Flevoland isindit opzicht dekansvanslagenvan.
proefveldenveelgroterookalzaldegezamenlijke oppervlakte
ervanindekomende jarennogverderstijgen.
Methet inhet levenroepenvan eenproefvelddienst wordtuiteraard getracht de efficiencybinnenhetbedrijfverderoptevoeren,Daaromwordtveelaandacht besteedaandemechanisatievan
proefveldwerkzaamheden.

Dienstenwerdenverleendvoordenavolgendeproefveldgewassen;
aardappelen (4,40 ha), winterkoolzaad (1,25 ha), erwten (1,25ha),
vlas (1,00ha)engranen (2,75 ha).
Vooralvooraardappelen,granenenerwtenzijndewerkzaamheden
vlotverlopen.Inhet schrale gewaswinterkoolzaad werdhet onkruid
onvoldoende bestreden.Eenlate za.a,itijdmoest doorslechtestand
worden omgeploegd.Vlaskreegdoorslechteweersomstandigheden een
laat enmatig zaaibed;deuitkomstenwarenechterredelijk.Bijhet
dorsenvankoolzaadwerd denieuv/epraktijkmaaidorserbeproefd.
Eenstemeerblijkt erbehoefte tebestaanaangrotereveldeenheden
enéénherhalingmeer.DeP.AM150proefveldmaaidorser leverdegoed
werk ingranenenerwten (gedroogdveldprodukt).
Buitenproefvelden
Devolgendeproevenwerdenaangelegd;
InHeino eenvergelijkingsproef voorgranenopzandgrondmettwee
Ntrappen;
InUithuizermeden eenvlasbrandproefveld;
Inïïezep,Nijbroek enïïehlknolvoetselectieproefvelden;
InEns eenproefvooraardappelschurft;
In deWieringermeereenproefvanerwtenvoordeselectie opvroege
verbruining.

?I22^Z2lÉ2B_Ç22Î2iii^_?i2Y2i2B§_lsi2HU2_?ï!2l!^_?î!22^2?2^22Z22
Hetnieuwebedrijf isreedsdit jaaringebruikgenomen.
Depercelenwerdeningedeeld eneenbouwplant/m 1976isopgesteld.
Inaugustuskonden deeersteproefveldenvankoolzaad eninoktober
dievandewintergranenwordenaangelegd.
Opdeze jongegrond isdithetvierde gewas.Devoorvruchten zijn;
1964koolzaad,voorafgegaan doorriet;1965tarwe;1966J8haver,
J 9erwten,J 10haver,J 11vlas.

?I22ÏX2l^?22^2:t^iË2:ïi2
Erwerdvrijveelaandachtbesteed aanproblemen samenhangendmet
deproefveldmechanisatie.
Vooralhet zaaienvandeproefveldenhadsterk debelangstelling.
Thansisdezaaicapaciteitnogvrijlaag,zodat onregelmatigweer
bijdehuidige oppervlakten, eenstorend elementkanzijn.
Tevaakkomthetnogvoordat eenproefniet ondergelijkeomstandighedenkanwordenafgewerkt omdat eenhoge zaai- enoogstcapaciteitontbreken.
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Ongelijke omstandighedenhinderenooksterkhijdeverzorgingvan
hetgewaso
Twee0yjerdzaaimachineswerden inNoorwegenhestelddiedereputatiehehhendemeeste zar.dsoortenmet eenhoge zaaicapaciteit en
zuiverheid, tekunnenverzcaien.Zelfshet zaaienvanvlo.smet
genoemdemachinewordtoverwogen.
De"bietenproefveldenwarenin 1966voorhet eerstgeheelgemechaniseerdwatbetreft zaaienenrooien.
Voordezaaiwerdnogeenzaaimachinevandefirmav,d.Havege"bruikt,
Voordeoogst iseenVicon 1-rijigerooimachineaangeschaft.Door
deViconfabriek endedealerwerd dezemachine opvoortreffelijke
wijze geschikt gemaaktvoorhetproefveldwerk.Voorhetvlasis
eenrepelmachine aangeschaft,diena enkelevoorzieningengoed
werklevert.
Om eenbepaalde onthoutingsmethodebijvlaste"beproeven,isin
eigenwerkplaats doorG-,Post,uitgaandevan eenprototype,een
groenonthouiingsapparaatgeconstrueerd.Eengoed stukjewerkwerd
afgeleverd entechnischvoldoet dezemachinegoed.
Voorhet dorsenvan erwten,werd deP.AM150maaidorsergebruikt,
welkenaenkelevoorzieningenaandeproefverwachtingenvoldeed.
Aandeoudstemaaidorser,eveneens eenPÀM 150werden enkeleveranderingenaangebracht;dezee.fconstructiezalnogwordenverbeterde
Hetmachinaalrooienvanaard?.ppelproefveldenheeft deaandacht.
Devogelwering geeft'elkjaarvele zorgen,steedsmeerproefveldenwordenbeschermd doornylonnetten.Bijdegranenwerd éénha
ondernettengebracht;voornog éénhaismateriaalaangeschaft.

