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Foto „Drakenburgh"
Conferentieoord ,,DrakenLurgK" tij Hilversum,
de Algemene Veredelingsdagen van het l.V.T. in 1947 werden gehouden.

Openingsrede

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

Dames en Heren,
Uit debeslommeringen van het dagelijkse leven zijn
wij thans samengekomen in het conferentieoord „Drakenburgh" om onze veredelingsdagen te houden. Allen die
het vorig jaar onze eerste bijeenkomst hebben bijgewoond,
zullen daaraan ongetwijfeld de aangenaamste herinneringen bewaard hebben, en wij willen hopen dat ook ditmaal
van een goed geslaagde bijeenkomst zal kunnen worden
gesproken. Mocht ikverleden jaar het Instituut voor de
Veredeling van Tuinbouwgewassen bijU introduceren,
zo hebben wij thans gezocht naar onderwerpen diede
economische waarde van hetveredelingswerk nader belichten, deze zullen
de eerste dag bijzonder onze belangstelling vragen, terwijl voor de tweede
dag volgens het programma meer een technisch onderwerp is gekozen, n.1. de
vegetatieve vermenigvuldiging als hulpmiddel bij de veredeling.
Daar deze beide vraagstukken wel zeer inhet centrum van de belangstelling staan, verwacht ik dat onze bijeenkomst zeer nuttig en instructief zal zijn,
en dat velen aan de discussie zullen willen deelnemen.
Het verheugt mij temogen constateren dat zovelen aan onze uitnodiging
hebben gevolg gegeven, enhetis mij een genoegen U allen, namenshet
Bestuur hartelijk welkom t eheten.
Een bijzonder woord van welkom aan de Directeur van de Tuinbouw,
Ir A. W . van de Plassche, van wie wij steeds de grootste steun ondervinden
en diezijn kostbare tijd heeft willen vrij maken omonze bijeenkomst te
kunnen bijwonen.
Het verheugt mij tevens prof. S.J.Wellensiek tekunnen begroeten.
Prof. Wellensiek, wij zijn U bijzonder erkentelijk dat U evenals het vorig
jaar ook thans op onze veredelingsdagen een voordracht wilt houden.
Verder heet ik hier welkom vele anderen, Heren Rijkstuinbouwconsulenten ofingenieurs verbonden aan Rijkstuinbouwconsulentschappen, directeuren
van Instituten en Laboratoria, van Keuringsdiensten en Bedrijfschappen, voorts
vertegenwoordigers van het Tuinbouwonderwijs, van Verenigingen op Tuinbouwgebied, van Proeftuinen envan Keuringscommissies alsmede leden van
de studiekring voor Plantenveredeling. Ook devakpers is hier een gaarne
geziene gast.
Tesamen met mensen uit de praktijk, met de begunstigers van het Instituut,
met diverse zaadtelers, zaadhandelaren, fruittelers, groentetelers en boomkwekers hebben alle hierbovengenoemde personen zich opgemaakt om gedurende deze veredelingsdagen gezamenlijk de problemen tebespreken, die zich
bij de veredeling van tuinbouwgewassen voordoen. De veelzijdigheid van dit
grote gezelschap geeft, dunkt mij, alle waarborg voor een nuttige en vruchtbare bespreking.
Ik wil trachten een kort overzicht tegeven van de werkzaamheden van het
Instituut inhet afgelopen jaar.
In de eerste plaats dan wil ik hier memoreren het ernstig verlies dat wij in
het begin van dit jaar leden door het sterven van ons zeer gewaardeerd mede-

bestuurslid en ondervoorzitter van ons Instituut, de Heer A. van der Have.
Woorden van grote waardering voor deze eminente medewerker werden
aan zijn nagedachtenis gewijd in onze bestuursvergadering van 21 Februari
1947 en ik wil op deze plaats nogmaals uitspreken dat wij in hem een zeer
actief en bekwaam bestuurslid verloren hebben. In zijn plaats is op voordracht
van het Bestuur door de Minister benoemd zijn zoon, de Heer P. van der Have.
In Februari 1947 is als onderzoeker aan ons Instituut verbonden Dr B. K.
Boom voor het kenmerkonderzoek bij Laanbomen en Siergewassen. V a n de
verder in dit jaar toegetreden werkers wil ik nog noemen Mej. H. Koopman
als Hoofd van de afdeling Kookonderzoek en de Heer M. van der Poel als
tuinchef op onze proeftuin ,,de Goor" te Wageningen.
De werkzaamheden van ons Instituut hebben het laatste jaar regelmatig
voortgang gehad. Zeer veel onderzoekingen en waarnemingen in allerlei cultuurgewassen werden gedaan en de gegevens daarvan verzameld en overzichtelijk verwerkt.
In het kenmerkonderzoek werden bij verschillende cultuurgewassen reeds
behoorlijke vorderingen gemaakt en dit zal aan de nieuwe rassenlijsten die
er op stapel staan voor groentegewassen en voor fruit, zeer zeker ten goede
komen. De rassenlijsten zullen voortdurend in waarde toenemen voor het
gebruik door groente- en fruittelers, zij verdienen meer en meer verbreiding
te vinden en zullen tevens het tuinbouwonderwijs kunnen steunen en vergemakkelijken.
Onderzoekingen in nieuw aangemelde rassen, ten behoeve van de Raad
voor het Kwekersrecht, hebben dit jaar voor het eerst plaats gevonden. Hierbij
heeft men wel de ervaring opgedaan dat het vaak zeer moeilijk is de juiste
grens te trekken tussen een selectie in een bestaand ras, en een, zoals de
term zegt, „voldoende kenmerkend onderscheiden" ras, dus een ras dat voldoet
aan wat voor een nieuw ras als eis moet worden gesteld. Sommige van de
aangemelde rassen zullen aan die eis, naar ieders overtuiging kunnen voldoen, andere waarschijnlijk niet, terwijl er ook wel inzendingen bij waren
waarbij het ras nog niet voldoende uniform was, dus nog te sterke populatie
verschijnselen vertoonde, terwijl er ook een enkele maal een ras voorkwam
dat aan de inzender onbekend was en dus voor hem nieuw, maar dat in het
rassensortiment toch een oude bekende bleek te zijn.
De aandacht van het Bestuur heeft zich moeten uitstrekken over een groot
aantal vraagstukken. In overleg met het Departement werden kleine wijzigingen in de Statuten aangebracht. Een pensioenregeling voor het personeel
werd afgesloten. Werkprogramma's voor de proeftuinen te Eist en te W a g e ningen werden opgesteld en uitgevoerd. Ontwerpen voor nieuwbouw van bedrijfsgebouwen, dienstwoningen en kassen werden vervaardigd en uitvoerig
besproken. Wij kunnen bij dit alles niet zo snel opschieten als wij wel zouden
wensen maar toch zijn wij geregeld bezig om de hindernissen die aan de verwezenlijking van onze plannen in de weg staan, zoveel mogelijk op te ruimen.
Van de zijde van het Departement alsmede van allerlei andere instanties ontvangen wij daarbij volledige medewerking.
Over de verhouding tussen de Directeur en zijn medewerkers zowel als
tussen hem en het Bestuur kunnen wij zeer tevreden zijn. Er is een goede
sfeer en een goede samenwerking en dat zijn eerste voorwaarden om een
stichting als de onze, met succes te kunnen leiden.
De verhouding naar buiten, tot de Landbouwhogeschool, tot andere instituten, tot de consulentschappen en tot een grote kring van mensen uit de
praktijk, kan gelukkig uitstekend genoemd worden. Vele bezoekers, waaron-

der ook buitenlandse, hebben deze zomer onze proeftuinen bezocht en ik zou
U allen willen opwekken om ook de volgende zomer van uw belangstelling
blijk te geven door op de proeftuinen persoonlijk met de aard en de omvang
van deze werkzaamheden kennis te maken.
In nauwe samenwerking met de praktijk is de vorming van een Commissie
Practijkproeven Tomaten in voorbereiding. In deze commissie zullen de problemen welke zich bij de rassenkeuze van dit gewas voordoen uitvoerig worden besproken, terwijl deze o.m. door middel van rassenproeven op tuinbouwbedrijven verder zullen worden aangepakt. Zodra de gelegenheid zich daartoe
voordoet zullen ook voor andere cultuurgewassen dergelijke commissies worden gevormd.
Zonder op volledigheid aanspraak te mogen maken heb ik U in korte trekken
iets van het werk van het I.V.T. geschetst. Ik vertrouw dat bij de behandeling
van de onderwerpen van ons programma het economisch nut van het veredelingswerk, en de plaats die het I.V.T. daarbij inneemt, duidelijk naar voren
zullen komen en dat dit er toe moge bijdragen dat het werk van het I.V.T.
in steeds breder kring bekendheid en waardering verwerve.
Dames en Heren, ik wil mijn openingsrede besluiten met de wens dat U
allen aangename en leerzame dagen hier zult hebben.
Summary
Opening Speech by the President Mr N. Veldhuyzen van Zanten

The president, Mr N. Veldhuyzen van Zanten, opens the Horticultural
Plant Breeding Days 1947 with a speech, in which he welcomes the participants.
He briefly discusses the program for these days and gives an outline of the
work the Institute for Horticultural Plant Breeding at Wageningen did in 1947.
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Voor welke gewassen en op welke wijze is veredelingswerk economisch gerechtvaardigd en gewenst
I. Algemene inleiding
door
D r O. B a n g a
(Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen)
Er zijn vele werkzaamheden die tot het grote veld van
de veredeling van tuinbouwgewassen behoren. En er zijn
vele gewassen die hieronder kunnen worden geplaatst.
Maar gerechtvaardigd is veredelingswerk in de eerste
plaats voor gewassen, waar vraag naar is, in binnen- of
buitenland. Gewenst is het, waar blijkt dat de tuinders
met bepaalde moeilijkheden zitten, die door veredelingswerk kunnen worden opgelost, of waar blijkt dat veredelaars in andere delen van de wereld verder zijn dan wij.
W a t dit laatste betreft natuurlijk voorzover het om gewassen gaat voor welker veredeling ons land zich leent.
W a t de wijze van veredeling betreft, wil ik drie typen noemen, die in ons
land van veel belang zijn. In de eerste plaats de selectie van gezond voortkwekingsmateriaal, in de tweede plaats het door selectie geleidelijk omhoog
werken van de gebruikswaarde van rassen en in de derde plaats het kweken
van nieuwe rassen.
D e selectie v a n g e z o n d v o o r t k w e k i n g s m a t e r i a a l
Dit werk behoort niet tot de eigenlijke rassenveredeling, maar is uitsluitend
verbetering van voortkwekingsmateriaal. Het is echter een intensieve vorm
van selectie en het blijkt, dat men, als men toch eenmaal plant voor plant bekijkt, soms in de gelegenheid is, gunstige mutanten tussen het materiaal te
ontdekken.
De gezondheidsselectie is van een enorme economische betekenis geworden voor de aardappels. Zij is de basis geworden voor een succesvolle aardappelproductie in ons eigen land en voor een grote poterexport naar het
buitenland.
Op dit voetspoor is een aantal jaren geleden ook begonnen met de gezondheidsselectie van aardbeien. Mejuffrouw Kronenberg is hiermee begonnen.
Vervolgens heeft Mejuffrouw Klinkenberg het ziekte-onderzoek van de aardbei overgenomen en werkt Mejuffrouw Kronenberg o.m. zo krachtig mogelijk
aan de invoering van het selectiewerk in de practijk. Verschillende consulenten houden zich er intensief mee bezig. En verder speelt de N.A.K.B, een
belangrijke rol bij het keuringswerk van de aardbeiplanten.
Ziekteonderzoek, voorlichting en onderwijs, en veldkeuring zijn hier de
krachtige en onontbeerlijke steun voor de bedrijven die er naar streven gezond
plantmateriaal te produceren. Het doel, dat alle aardbeitelers geheel gezond
plantgoed zullen gebruiken is nog niet bereikt. Maar er wordt krachtig in die
richting gestreefd. En we zijn nu zover, dat we ons een zeer globaal beeld
kunnen vormen, hoe van maatschappelijk standpunt gezien, de economische
betekenis van het gebruik van gezonde planten ongeveer is.
Mejuffrouw Kronenberg verstrekte mij daaromtrent de volgende cijfers.
Op grond van enige proeven en van praktijkgegevens, meent zij, dat de op-

brengst per ha bij gebruik van gezonde planten ongeveer 3 à 5000 kg per
ha groter kan zijn dan bij gebruik van ongeselecteerde planten. Natuurlijk
hangt deze meeropbrengst af van de ziektegraad van de ongeselecteerde planten en ook van de algemene groeifactoren. Daarom blijft dit altijd een globaal
gegeven. Maar nemen we nu aan, dat de meer-opbrengst door het gebruik van
geselecteerde planten gemiddeld een 3000 kg per ha is, dan zou dit op het
totale areaal in 1947, van 1900 ha, een meer-opbrengst van 5.700.000 kg aardbeien betekenen. Stellen we de meer-opbrengst per ha voorzichtigheidshalve
op 2500 kg dan is deze voor het gehele areaal nog 4.750.000 kg vruchten. De
prijs was in 1947 hoog, n.1. ƒ 1.25 per kg. Dat zou zowat een meer-opbrengst
in geld maken van ƒ 6.000.000. Stellen we de jaarlijkse kosten van het onderzoek, de voorlichting, het onderwijs en de keuring tesamen op een ƒ 30.000,
dan kan men niet anders zeggen, dan dat zo'n uitgave wel gerechtvaardigd is.
Voor de aardbeitelers staan tegenover deze grotere productie slechts de iets
hogere prijs die hij voor de geselecteerde planten moet betalen. Deze kosten
bedroegen in 1947 gemiddeld slechts 2 % van de geschatte geldelijke meeropbrengst.
Toen Mejuffrouw Kronenberg en ik de afgelopen zomer in België waren,
kregen wij de indruk, dat er wel belangstelling bestond voor gegarandeerd
gezonde aardbeiplanten uit Nederland. Indien hierop t.z.t. een export van
jonge planten zou kunnen worden opgebouwd, zou dit nog verdere economische perspectieven kunnen openen.
Voor sjalotten is gezondheidsselectie een groot succes gebleken. Voor framboos is nog niet het begeerde resultaat bereikt.
Voor pruimen en andere steenvruchten gaat het wel, maar ik heb het gevoel, dat men eerst eens zou moeten onderzoeken welke rassen z.g.n. virusdragers zijn. Een virus-drager is een ras, dat met virus geïnfecteerd kan zijn,
zonder dat het er symptomen van vertoont. Daardoor kan men de geïnfecteerde
planten er niet uit selecteren. Deze blijven op de kwekerij of het fruitbedrijf
staan en kunnen een onvermoede infectie-bron worden voor andere planten.
Daardoor staat men dan voor de verrassing, dat men ondanks de selectie op
gezondheid, ineens weer zieke planten krijgt.
Selectie op virus-vrije planten kan alleen succes hebben, als men er geen
virus-dragers tussen heeft.
H e t geleidelijk h o g e r o p w e r k e n v a n de g e b r u i k s w a a r d e v a n rassen
Bij de grote groep van kruisbestuivgnde gewassen, zoals de koolsoorten,
kroten, wortels, uien, enz., is het geleidelijk door selectie omhoog werken
van de gebruikswaarde van de rassen het meest voorkomende veredelingswerk.
Ook bij overwegend zelfbestuivende gewassen, zoals tomaten en tuinbonen,
volgt men veelal deze weg.
Men kan daarbij meer het accent leggen op de bedoeling om de rassen zo
echt en zuiver mogelijk in stand te houden, of men kan meer de bedoeling om
de gebruikswaarde van het ras zo hoog mogelijk op te voeren accentueren.
Maar in ieder geval ontkomt men er niet aan, dat men met oordeel moet selecteren. W a n t als men bij deze gewassen niet positief vooruit streeft, gaat men
vanzelf achteruit.
Dit werk wordt gedaan in grotere of kleinere selectiebedrijven. De meest gebruikte selectiemethode is nog steeds die van de positieve massa-selectie. Men
heeft wel verschillende goed van elkaar te onderscheiden rassen in deze groep.
Maar daar zij heterozygoot zijn en ieder selectiebedrijf zijn eigen opvattingen
kan hebben over de beste gebruikswaarde van het ras, is het gevolg, dat de

verschillende selecties van eenzelfde ras onderling iets uiteen gaan lopen. Het
ene bedrijf doet er ook meer aan dan het andere, of heeft er meer kijk op.
Daardoor zegt de rasnaam bij het kopen van het zaad eigenlijk niets. Pas de
rasnaam plus de toevoeging selectie Jansen, Pietersen, of hoe het selectiebedrijf mag heten, zegt iets omtrent de gebruikswaarde van het zaad. Denkt U
maar aan uien, wortelen, enz.
Semi-officiële instanties, die willen bevorderen, dat de aandacht valt op
de beste selecties van deze rassen en dat het slechtste product zoveel mogelijk
van de markt verdwijnt, zijn het I.V.T. met zijn rassenlijst voor groentegewassen en de N.A.K.-G. met zijn contrôlewerk.
Bij de beschouwing van de rentabiliteit van het hier aangeduide veredelingswerk wil ik op twee punten nader de aandacht vestigen:
a. Dit werk kan voor de samenleving pas volledig rendabel zijn, als de
tuinder er zoveel mogelijk van profiteert.
b. De door het selectiebedrijf toegepaste methoden moeten zodanig zijn,
dat hij tegen een lagere prijs een beter product op de markt kan brengen,
dan zijn buitenlandse concurrenten.
D e t u i n d e r m o e t z o v e e l mogelijk v a n h e t v e r e d e l i n gsw e r k profiteren
Ik heb er al op gewezen, dat het I.V.T. en de N.A.K.-G. instellingen
zijn, die o.m. willen bevorderen, dat de tuinder zoveel mogelijk van het
veredelingswerk zal profiteren. Maar als we nu speciaal ons oog gevestigd
houden op de groep van geheel of gedeeltelijk kruisbestuivende gewassen,
dan vraag ik: W a t heeft de tuinder er aan, als hij in de rassenlijst leest, dat
het tomatenras Ailsa Craig voor nieuwe kassen is, als de een hem onder
die naam een fijne tomaat levert en de ander een selectie met vruchten die
tweemaal zo groot zijn? W a t heeft de tuinder er aan als hij onder N.A.K.-G.
garantiezaad van de kroot Egyptische koopt, en het is inderdaad Egyptische,
maar hij moet maar afwachten hoe de kleur, de looflengte, de knolhoogte
zullen zijn? En wat heeft hij er aan, als hij bloemkool koopt onder de naam
Veentje als hem onder die naam wel drie of meer Vroege Erfurter typen
kunnen worden geleverd?
Daar heeft hij niets aan. En daarom heeft hij er ook niets aan, als de
rassenlijst bij deze groepen niet verder gaat dan de algemene rasnaam, en
als de N.A.K.-G. hem niet meer dan het ras garandeert. Toch is één van
de grote punten in de rentabiliteit van het veredelingswerk, dat de tuinder
zoveel mogelijk van het veredelingswerk profiteert. Dat houdt immers in,
enerzijds dat de werkelijke veredelaar het meeste zaad verkoopt, en anderzijds, dat de tuinder, bij aanwending van dezelfde arbeid en onkosten, een
beter product voortbrengt. Daarom is het gewenst, dat de mogelijkheid wordt
geschapen, dat onafhankelijke voorlichting kan worden gegeven over de
waarde van de verschillende selecties.
Daar men in Denemarken al geruime tijd in deze richting heeft gewerkt,
zijn Ir Sneep en ik deze herfst naar Denemarken geweest, om o.m. het
Deense systeem van beproeving van selecties te bestuderen, Men heeft ons
dit met grote welwillendheid uitgelegd en gedemonstreerd. W e hebben ook
een beoordeling op het veld meegemaakt. En zijn tot de conclusie gekomen,
dat dit systeem veel bevat, dat navolgenswaard is.
H e t D e e n s e s y s t e e m v a n b e p r o e v i n g v a n selecties
Men was in Denemarken aanvankelijk begonnen met serieus proefstationonderzoek van de selecties. Maar men kwam al spoedig tot de conclusie, dat
10

dit juist voor de beproeving van de selecties te lange tijd in beslag nam.
De resultaten kwamen pas verscheidene jaren na het begin van het onderzoek.
Dan interesseerde niemand zich er meer voor, en was het nuttig effect te
gering. Men besloot daarom maar iets van de diepte van het onderzoek op
te offeren terwille van de snelheid, en gebruik te maken van het practisch
oordeel van vakmensen.
Vanaf 1920 heeft men nu al op deze wijze gewerkt. Er is een commissie,
waarin naast elkaar zaadproducenten, tuinders en ambtenaren zitten. Deze
commissie heeft een dagelijks bestuur van 5 leden, dat de proefteelten organiseert en de financiële aangelegenheden regelt.
Men kan niet alle gewassen ieder jaar onderzoeken, daarom heeft men een
roulering over 10 jaren. Men kon b.v. monsters inzenden als volgt:
1939 Vroege Witte Kool Zomersla
Vroege Spruiten Zomerwortels
1940 Winter Spruiten
Zomerbloemkool V. gr. radijs
Broeiradijs
1941 Knolselderij
Herfstbloemkool Rode Bewaarkool Augurk
enz.
Na het eenmaal uitvoeren van de 10-jarige cyclus begint hij weer opnieuw.
Ieder monster wordt als regel 2 jaren achtereen beproefd, soms 1 jaar,
soms 3 jaren.
De proeven worden op 4 verschillende plaatsen in Denemarken, in teeltcentra van verschillend karakter, tegelijk uitgelegd, op iedere plaats in 3- of
4-voud. Tot heden lagen twee van de vier proeven op proefstations en twee
bij vooraanstaande tuinders. Men overweegt nu alle vier proeven bij tuinders
onder te brengen.
De gastheer, d.i. de tuinder of het station waar een proef zal plaats vinden,
mag geen zaad voor een proefteelt ontvangen, alvorens hij een contract heeft
getekend, waarin staat, dat hij niets van het ontvangen zaad of van het daarvan te telen gewas, zal aanwenden voor zaadteelt, en dat hij maatregelen zal
nemen om te verhinderen, dat anderen dit zullen doen.
Ook de zaadproducent tekent een contract. Hierin onderschrijft hij de door
de commissie gestelde regels betreffende toelaten van nabouw e.d.
Bij verkoop van zaad dat aangeduid wordt als stamzaad van een erkende
selectie, geeft de eigenaar zijn alleenrecht tot gebruik van de naam van de
eigenaar prijs. De koper verkrijgt gelijktijdig het recht het zaad van de erkende
selectie te vermeerderen, en het daardoor gewonnen handelszaad onder 't merk
van de commissie en de naam van de eigenaar te verkopen. Bij verkoop van
handelszaad van erkende selecties mogen dus merk en naam slechts worden
gebruikt voor het gekochte zaad, niet voor nabouw ervan. Het gebruik van
het merk van de commissie en de naam van de eigenaar in deze gevallen, is
niet alleen een recht, maar ook een plicht, waarop de verkoper moet toezien.
W a t de algemene opzet van de proeven betreft, is het een zeer belangrijk
punt, dat niemand van de beoordelaars van de selecties mag weten van wie
een bepaalde selectie is. Daartoe worden alle zaadmonsters bij het Rijksproefstation voor Zaadcontrôle ingezonden. Hier worden zij overgepakt en van de
algemene rasnaam, benevens een nummer voorzien. Zo worden de monsters
naar de proefnemers gezonden. Alleen het Rijksproefstation houdt de sleutel
op deze nummers, benevens de formulieren, met bijzonderheden omtrent de
selectie, die de inzenders hebben moeten invullen. Na afloop van de gehele
beoordeling deelt de commissie aan het Rijksproefstation mee welke selecties
zijn goedgekeurd en ontvangt zij van dit station voor de goedgekeurde selecties de namen plus de formulieren. Van de afgekeurde nummers komt zij dit
in 't geheel niet te weten. Alleen aan de inzenders hiervan wordt door het
11

RijksproefStation voor Zaadcontrôle meegedeeld onder welk nummer hun selectie in de proeven is opgenomen geweest.
Wanneer de beoordeling van een proef zal plaats vinden, wordt dit van
tevoren in de tuinbouwpers bekend gemaakt. Ieder belangstellend deskundige
mag aan de beoordeling meedoen, onverschillig of hij tuinder, zaadproducent
of ambtenaar is. Individueel uitgenodigd worden alleen de commissieleden
en enkele andere deskundigen, die men er graag bij wil hebben. Maar iedereen is welkom, en wordt per persbericht uitgenodigd. Als de mensen op het
terrein aanwezig zijn, worden zij in kleine groepjes verdeeld voor het vaststellen van de eigenschappen van de selecties. Ieder krijgt een bepaald formulier, waarop hij cijfers moet plaatsen voor de verschillende eigenschappen.
Dit moet hij na de beoordeling ondertekenen. Z o ligt het oordeel van ieder
vast, ook dat van de inzenders zelf over hun eigen selectie, zonder dat zij
weten wat hun eigen selectie is. Dit beginsel van niemand uit te sluiten bij de
beoordeling is een veiligheidsklep tegen machtsmonopolies van bepaalde groepen en vooral ook tegen een éénzijdige beoordeling. Het is m.i. buitengewoon
aantrekkelijk.
Als de proeven geheel zijn afgelopen, worden de namen van de eigenaars
van de goedgekeurde selecties gepubliceerd. Deze personen krijgen het recht
in hun prijscourant achter hun selectie een P te zetten, met het jaartal waarin
de goedkeuring werd uitgesproken en met de naam van hun selectietuin er bij.
Een selectie van Ohlsens Enke kan b.v. heten Vangede P 1940, een selectie
van Daehnfeldt: Hunderup P 1944. Een andere firma mag zo'n goedgekeurde
selectie van b.v. Ohlsens Enke ook onder de bijvoeging van Vangede P 1940
verkopen, mits hij niet verder gaat dan eerste nabouw. Als een selectie erkend
is, geldt het P nummer tot de volgende proefteelt voor 't gewas, plus 2 jaar,
indien de selectie daarvoor niet opnieuw is ingezonden. Is er binnen 12 jaar
geen nieuwe proefteelt, dan vervalt de erkenning automatisch na afloop van
deze periode. W e l kan een selectie natuurlijk bij iedere volgende proefteelt
worden ingezonden.
Toepassing i n N e d e r l a n d
In Nederland is dit soort beproeving van selecties niet geheel onbekend.
Zij is reeds jarenlang gedaan bij de ui, onder auspiciën van de Nederlandse
Uien Federatie. De zaadproducent staat hiervoor gratis een monster zaad af,
maar behoeft de proeven zelf niet mee te betalen, zoals in Denemarken het geval is. De beoordeling geschiedt bij de uien door Ir van Beekom en zijn staf, en
niet op de basis van vrije beoordeling door ieder belangstellende, zoals in Denemarken. Ook vindt de beoordeling niet op anonieme nummers plaats, maar
weet men reeds tijdens de beoordeling van wie een selectie is. Verder vindt de
beproeving van uienselecties ieder jaar plaats, daar de N.Ui.F. maar één gewas onderzoekt, zodat dit hier uiteraard geen bezwaar vormt.
De noodzaak om voor verschillende groentegewassen tot een soortgelijk
systeem van beproeving van selecties te komen, heeft zich reeds enige jaren
doen gevoelen. Ik heb deze kwestie dan ook al wel eens met verschillende
vakmensen besproken. Daarbij kwam tot uiting, dat men een beproeving van
2 jaar te kort vond. Men geeft de voorkeur aan een beproeving van 5 jaren.
Als we echter ieder gewas 5 jaren beproeven, wordt het moeilijk aan een
10-jarige cyclus vast te houden. Het is echter niet nodig met alle gewassen
tegelijk te beginnen.
Gewassen, die erg gevoelig op de bijzondere teeltomstandigheden reageren,
komen m.i. het eerst in aanmerking, om in de belangrijkste teeltcentra te
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worden beproefd. Het is uitgesloten, dat wij op grond van onze proeven te
Wageningen aan een tuinder in het Westland kunnen vertellen, wat een bepaalde tomatenselectie voor hem in zijn bedrijf waard is. Dat moet in het
Westland gebeuren. En zo voor ieder tomatencentrum in dat centrum zelf.
Voor tomatenselecties moeten we derhalve een beproeving van selecties op
verschillende plaatsen organiseren.
Bloemkool vaart in hetzelfde schuitje. De meeste andere koolsoorten doen
dit eveneens. Wortels idem. En zo nog meer gewassen.
Ik stel me voor, dat het juiste moment voor zo'n beproeving van de gebruikswaarde van selecties is aangebroken, zodra wij het rassenmateriaal te
Wageningen eerst in principe in grote lijnen hebben geclassificeerd. Dit classificatiewerk te Wageningen is steeds in nauwe samenwerking met de zaadproducenten gebeurd. Wij hebben steeds de personen van wie wij zaden op
de tuin hebben uitgezaaid, zoveel mogelijk bij onze proeven uitgenodigd om
de hangende problemen te bespreken. Dit heeft ons bij ons werk enorm geholpen. Maar als we nu moeten overgaan tot het beproeven van selecties
in de voornaamste teeltcentra, zullen we de hulp moeten hebben èn van de
zaadproducent èn van de tuinder, èn van iedereen die ons wil en kan helpen,
op de basis van vrije samenwerking, zoals de Denen dat doen.
Ik denk hierbij in het bijzonder ook aan de veilingen. Vroeger teelde de
groentetuinder meer volgens individuele gezichtspunten. Maar sedert de ontwikkeling van het veilingwezen richt hij zich vanzelfsprekend in hoofdzaak
naar de minimumeisen van de veiling. Dit brengt mee, dat de veiling automatisch het kwaliteitspeil van het teeltproduct draagt. En dit heeft de consequentie, dat er van de veiling automatisch leiding uitgaat bij het opvoeren en
handhaven van het kwaliteitspeil en bij het aangeven van de richting, waarin
dit moet worden ontwikkeld. Het goede ras en de goede selectie uit dit ras,
vormen de eerste voorwaarden voor het bereiken van deze doeleinden. Derhalve kunnen op dit gebied wij de veiling, en de veiling ons helpen, opdat het
veredelingswerk voor de samenleving zo veel mogelijk nut moge afwerpen.
Voor een en ander zal uiteraard een werkwijze moeten worden vastgesteld,
die aan alle betrokkenen recht zal doen wedervaren. Maar daar wil ik hier
nu niet verder op ingaan.
W a t is de b e s t e selectie m e t h o d e
Ik zal nu een ogenblik stilstaan bij de stelling, dat de door het selectiebedrijf
toegepaste methoden zodanig moeten zijn, dat het tegen een lagere prijs een
beter product op de markt kan brengen, dan zijn buitenlandse concurrenten.
Daarbij merk ik op, dat we ons nog steeds bepalen tot die groep van meer
of minder kruisbestuivende gewassen, waarbij men in de cyclus van de zaadwinning geregeld selectiewerk moet inschakelen om de gebruikswaarde van
het ras op peil te houden en zo mogelijk geleidelijk aan te verbeteren.
Bij de beoordeling van de veredelingsmethoden, die men daarbij toepast,
moet men deze dus steeds van twee standpunten af beoordelen:
a. Welke methode is in technisch opzicht de beste?
b. W o r d t de meerwaarde van het product, die men krijgt door toepassing
van technisch betere methoden, voldoende betaald om de grotere onkosten van deze betere methoden goed te maken?
Technische g e z i c h t s p u n t e n
Bij het selectiewerk in de groep van meer of minder kruisbestuivende gewassen past men in de tuinzaadbedrijven overwegend de methode van de posi13

tieve massaselectie toe. Alleen in moeilijke gevallen schakelt men wel familieselectie in. Maar men is niet overal overtuigd dat familieselectie, ook uitsluitend van technisch standpunt bekeken, betere resultaten geeft dan massaselectie.
Nu is het enerzijds een feit, dat er prachtige selecties zijn aan te wijzen,
die uitsluitend d.m.v. massaselectie zijn verkregen. Maar anderzijds is het een
feit, dat mensen, die de familie-selectie ook van technisch standpunt menen
te moeten verwerpen, er vaak te kort of te onvolledig mee hebben gewerkt,
om de mogelijkheden ten volle te hebben kunnen uitbuiten. Als men op de
zaak doorpraat, blijkt dan meestal, dat de bezwaren uiteindelijk op economisch
terrein liggen.
Ik geloof dat de situatie aldus is, dat men met langdurig voortgezette positieve massaselectie inderdaad zeer mooie selecties kan winnen, maar dat men
met familie-selectie in kortere tijd verder kan komen. Met massaselectie komt
men op een zeker moment voor een bepaald gewas tegen het plafond. Scherpere selectie geeft dan verzwakking van het gewas, zodat men aan de ene
kant verliest, wat men aan de andere kant heeft gewonnen. Men moet dan
weer wat terug, wat grovere genotypen er in brengen, waarna men dan weer
verder selecteert. Z o blijft men op een bepaald niveau zweven. Het plafond
is bereikt.
Maar de ervaring heeft geleerd, dat wat bij toepassing van een bepaalde
methode een plafond is, bij toepassing van andere of scherpere methoden doorbroken kan worden.
Met positieve massaselectie verkrijgt men over het algemeen een gemiddeld
goed product. Het gewas blijft als regel voldoende heterozygoot om geen last
te hebben van inteelt-verzwakking en er komen voldoende verschillende typen
in voor om onder uiteenlopende omstandigheden nog resultaat te geven.
Past men nu eenvoudige familieselectie toe, dan is het eerste effect, dat het
gewas meer homozygoot en eenvormig wordt, met het gevolg, dat het gewas
meer of minder aan inteelt-verzwakking gaat lijden en een smallere gebruiksbasis krijgt. Men zegt dan: zie je wel, je kunt het plafond toch niet doorbreken, met familie-selectie net zo min als met massaselectie. Maar dan vergeet men, dat hierop al lang een remedie is gevonden. Inteelt-verzwakking
heft men op door de ingeteelde stammen weer onderling te kruisen. Dan geeft
de heterosis de groeikracht terug. En de bredere gebruiksbasis herstelt men
door in de plaats van de natuurlijke populatie een synthetische populatie te
maken door samenvoeging van een aantal families.
Ik geloof dan ook, dat we gerust mogen aannemen, dat van technisch standpunt voor de kruisbestuivers een of andere vorm van goed doordachte familieselectie meer vermag en daarom beter is, dan massa-selectie. Voor gewassen
zoals tomaten en tuinbonen, die overwegend zelfbestuiving vertonen, is lijnselectie nog beter.
Economische gezichtspunten
De weerstand tegen de toepassing van deze meer gecompliceerde methoden
vloeit voort uit economische motieven.
Als een boer suikerbieten verbouwt, wil hij zoveel mogelijk suiker per ha
produceren. Dat is een concreet, scherp omlijnd, economisch doel. Daarom
weet de bieten-veredelaar precies waar hij op werken moet. Ieder procent
suiker dat hij in zijn biet aan het bestaande percentage kan toevoegen, onder
behoud van het biet-gewicht, betekent tastbare, economische winst.
Maar als een tuinder kroten teelt, gaat het meer om de mooie vorm, de
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goede kleur, de groeisnelheid, het bestand zijn tegen ongunstige weersomstandigheden en misschien nog een paar dingen. Deze richtpunten zijn gedeeltelijk
van economisch belang, maar voor een deel ook slechts een kwestie van smaak
van het publiek. Men kan de meer-waarde van het ene ras boven het andere
hier veel moeilijker in geld uitdrukken, dan bij suikerbieten.
Z o is het ook bij vele andere groentegewassen. Maar dit neemt niet weg,
dat naast de smaak-kwesties, de economische gezichtspunten zich wel degelijk
doen gelden. Teeltzekerheid, resistentie tegen ziekten en weersomstandigheden,
geschiktheid voor bepaalde teeltvormen, voor conservering, diepvriezen, enz.
zijn concrete richtpunten, die een berekenbaar economisch belang vertegenwoordigen, en daarom ook investering van kapitaal in het veredelingswerk
rechtvaardigen.
Een andere moeilijkheid is, dat een groot tuinzaadbedrijf nu eenmaal gedwongen is een hele massa verschillende gewassen te voeren. Daardoor is het
uitgesloten, dat men aan de veredeling van ieder gewas dezelfde aandacht en
kosten besteedt, als een landbouw-veredelingsbedrijf kan doen, waar men
maar enkele gewassen voert. Door specialisatie van de kleine selectie-bedrijven en door decentralisatie binnen de grote, zou men deze moeilijkheid misschien wel te boven kunnen komen.
Maar dit alles zal pas mogelijk zijn, als de meerwaarde van een beter ras
ook wordt betaald.
Ik geloof dat er twee factoren zijn aan te wijzen, die hierin beheersend zijn:
a. De begerigheid van de tuinder naar de beste rassen en selecties, tengevolge van een betere kijk hierop en eventueel ook tengevolge van op hem
geoefende druk door veiling of conservenfabriek.
b. De concurrentie van selectiebedrijven in het buitenland.
Ik ben heilig overtuigd, dat er geen sterker prikkel voor de veredelaar denkbaar is, om zijn werk op een hoog peil te brengen, dan een uiterst deskundige
en critische tuindersstand. W e e de zaadproducent die suffe, ondeskundige
tuinders moet bedienen. W a n t wat hij mist, is niet door geleerdheid of door
dwangverordeningen te vervangen. Een scherpe, bekwame tuindersstand is
het levenselixer voor de selectiebedrijven. Daarom is het een levensvoorwaarde
voor de zaadproducenten, dat wij de tuinders meer ras- en selectie-minded
maken.
Dan verliest de tweede factor, die van de concurrentie van selectiebedrijven
in het buitenland, vanzelf meer van zijn gevaar. Is deze concurrentie een gevaar? Volgens de zaadproducenten, die ik hierover heb gesproken, niet.
Maar dan vraag ik, hoe het komt, dat het krotenras Detroit, niet in Nederland is gemaakt; terwijl Nederland toch bij uitstek geschikt is voor zaadteelt
en veredeling van kroten. En dan vraag ik hoe het komt, dat sommige landen,
die nà Nederland met de selectie van sluitkoolrassen begonnen, nu voor deze
gewassen een even goede naam in Amerika hebben als wij?
Verleden jaar wees ik er op, dat het mogelijk is, Amerikaanse koolrassen
in Nederland op resistentie tegen yellows te controleren. Toen wij deze herfst
in Denemarken waren, bleek ons, dat men in Denemarken dit al doet. Men
vermeerdert er resistente rassen voor Amerika, en test en selecteert het materiaal op Fusarium-resistentie alvorens het terug te zenden.
Ik heb het grootst mogelijke respect voor de bekwaamheid van de Nederlandse vakmensen op tuinzaad-gebied. En ik ben overtuigd, dat zij zullen
kunnen wat de omstandigheden van hen zullen vragen. Maar ik geloof, dat
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de tijd niet ver meer is, dat zij gedwongen zullen zijn, de bestaande plafonds
hier en daar te doorbreken.
H e t k w e k e n v a n n i e u w e rassen
Bij het kweken van nieuwe rassen begeeft men zich op een heel wat speculatiever gebied, dan bij het door selectie geleidelijk aan opvoeren van bestaande
rassen. Bij dit laatste is men van tevoren zeker, dat er een plaats is voor zijn
selectie. En men weet van tevoren met redelijke zekerheid wat zijn selectie
waard is. Dat is bij nieuwe rassen uiteraard altijd een vraagteken. Daarom is
de raming van onkosten en baten voor het kweekwerk van nieuwe rassen voor
de privé ondernemer ook nog moeilijker dan voor het opvoeren van kwaliteitsselecties. Maar daar staat tegenover, dat het kweken van nieuwe rassen uit
algemeen maatschappelijk oogpunt bekeken, zonder enige twijfel grote baten
vermag op te leveren.
H e t e n e g e w a s is d u u r d e r d a n h e t a n d e r e i n h e t k w e e k w e r k
Als men een stamslaboon in Mei zaait, heeft men in Augustus weer opnieuw
zaad. Als men een appelpit zaait, duurt het misschien 5 tot 7 jaar, voor men
van de zaailingen weer zaad kan winnen.
Een stamslaboon kan men enkele maanden na de zaai al beoordelen, een
appel pas een tiental jaren na de zaai.
Daardoor vraagt het kweken van nieuwe appels veel meer tijd en grond
dan het kweken van nieuwe bonen. En daarom is het kweken van nieuwe
appels duurder.
Nu kan men proberen de periode van zaai tot vruchtzetting te verkorten.
Men kan dit bij een appel b.v. bereiken door het enten van de jonge zaailingen op zwakke onderstammen, op dragende bomen, door ze in potten te
telen, door bepaalde temperatuur en daglengte behandelingen toe te passen.
Maar daardoor wordt het werk ontzaggelijk veel arbeidsintensiever en derhalve toch weer duur.
Men moet dus wel goed tegen elkaar afwegen wat duurder is: arbeidsextensief en meer grond, of arbeidsintensief en minder grond. Maar welke
weg men ook kiest, het feit blijft bestaan, dat er gewassen zijn waarbij het
kweekwerk duurder is dan bij andere.
Ook de bloembiologie van het ene gewas maakt goedkoper werken mogelijk dan die van het andere. En zo zijn er nog wel meer technische gezichtspunten die zorgvuldig moeten worden bekeken, voordat men zich een idee
kan vormen, omtrent de kosten die er aan het kweekwerk in een bepaald gewas kunnen vastzitten.
De practijk leert, dat de privé-ondernemer zich over het algemeen het meest
voelt aangetrokken tot de objecten, die de minste investering van kapitaal en
arbeid vragen en het snelst baten beloven. Dat spreekt vanzelf. Maar dit
brengt mee, dat er objecten kunnen blijven liggen, die van maatschappelijk
standpunt gezien van groot nut kunnen zijn, en alleen niet door privé-ondernemers worden aangepakt, omdat zij zeer gespecialiseerde arbeid vragen of
pas na lange tijd resultaat kunnen leveren, of iets dergelijks. In zulke gevallen is het de taak van het I.V.T. het terrein zorgvuldig te verkennen, na te
gaan welk belang een bepaald object inhoudt, en vast te stellen wat de meest
rationele weg is om een bepaald kweekdoel te realiseren. Dit kan het risico
voor de privé-ondernemers aanzienlijk verkleinen en bevorderen, dat ook moeilijke en dure objecten door ondernemers worden uitgevoerd.
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Scherpe omlijning v a n h e t k w e e k d o e l
Een van de eerste voorwaarden om de verhouding tussen mogelijke onkosten en baten zo gunstig mogelijk te doen zijn, is dat men zijn kweekdoel goed
doordenkt en scherp omlijnt, alvorens aan het werk te gaan. Z o maar wat
in het wilde weg kweken, zonder dat men weet waar men naar toe wil, leidt
tot niets anders dan verspilling van arbeid en geld.
Men kan zijn kweekdoel op twee dingen instellen:
a. Het kweken van een ras met positieve meer-waarde.
b. Het kweken van een ras dat met minder kosten kan worden geteeld.
Men is in eerste instantie het meest geneigd om op positieve meerwaarde
te kweken, b.v. een tomaat die vroeger is, een appel die langer bewaarbaar
is, een boon die een grotere oogst geeft, een doperwt van betere vries-kwaliteit.
Maar het kweken van rassen, die met minder moeilijkheden of onkosten
kunnen worden geteeld, is ook zeer de moeite waard om in de aandacht te
plaatsen. Zo kan men b.v. zeggen: de Boskoop is een goede appel; hij is
triploïd; ik wil een nog betere appel dan de Boskoop kweken; en omdat de
Boskoop goed is en triploïd, streef ik naar het kweken van een nieuwe triploïde vorm, in de verwachting, dat ik dan de meeste kans heb iets goeds te
krijgen. Maar men kan ook zeggen: de Boskoop is wel een goede appel, maar
zijn triploïde karakter geeft vaak een hoop gezanik met de vruchtzetting;
daarom wil ik een nieuwe diploïde goede appel kweken; ook al zou de kwaliteit van die nieuwe appel gelijk zijn aan die van de Boskoop, dan zou het feit,
dat de bestuiving minder moeilijkheden oplevert, voor de fruitteler toch een
grote winst zijn.
In dezelfde categorie valt het kweken van zodanig resistente rassen, dat
een of andere ziektebestrijding overbodig wordt. Ir Floor zal U in zijn voordracht nog wijzen op een soortgelijke tendens in het onderstammenvraagstuk.
Deze twee eisen, het kweken van rassen met een positieve meerwaarde en
het kweken van rassen die goedkoper te telen zijn, gaan in de practijk natuurlijk hand aan hand. Het kweken op positieve meerwaarde is belangrijk. Maar
men moet zich er scherp rekenschap van geven, dat de maatschappij geen
behoefte heeft aan al maar mooiere rassen, die al maar meer moeilijkheden in
de teelt en de verzorging meebrengen. Pas als men ook aan de tweede eis
volle aandacht schenkt, heeft men kans, de maatschappij met zijn kwekerswerk
te verrijken, en daardoor ook zelf met zijn kweekwerk wat te bereiken.
H e t d u u r s t e is h e t half u i t g e v o e r d e k w e e k w e r k
Kweken kost geld. Daarom staat iedere privé kweker onder de voortdurende druk van de noodzaak om snel baten van zijn werk te zien. Maar het
te spoedig toegeven aan deze druk is de zekerste weg tot geldelijk verlies.
W a n t als men het kweek-program niet stug tot het einde doorzet, levert het
niets op en is alle moeite en geld verloren.
Ik heb de indruk, dat dit op het ogenblik nog bij verscheidene kwekers een
moeilijk punt is. Men gunt zich heel vaak niet de tijd om een nieuw ras werkelijk te fixeren. Na een enkele generatie stamselectie gaat men vaak al weer
over tot massaselectie, in de verwachting, dat één keer stamselectie voldoende
is om bepaalde eigenschappen zuiver te krijgen.
Zulk half werk leidt tot niets en is altijd te duur. Men moet het kweekwerk
tot het einde toe goed doorzetten, of men kan het, met oog op zijn eigen
Portemonnaie, beter laten.
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R e k e n k u n s t zonder o n d e r n e m i n g s l u s t l e i d t o o k t o t n i e t s
In de gedachte, dat de volgende sprekers het onderwerp ieder op hun gebied scherper en meer gedetailleerd zullen uitwerken, heb ik mij tot enige
algemene gezichtspunten beperkt. En ik wil eindigen met nog een laatste algemene opmerking naar voren te brengen. Dat is de volgende.
W e zullen het er allen over eens kunnen zijn, dat alle veredelingswerk er
slechts bij kan winnen, wanneer men van te voren ongeveer kan begroten,
hoe groot de onkosten en de baten vermoedelijk zullen zijn. Dit verdient de
grootst mogelijke aandacht en het is verstandig dit steeds, voordat men begint, zo zuiver mogelijk uit te rekenen.
De eenvoudigste rekensom krijgt men, als men zegt: die en die extra onkosten moet ik maken, ergo ik moet zo en zoveel meer voor mijn product kunnen maken om er mee uit te komen. Maar dan volgt de vraag: zal het publiek
dat willen betalen? Op grond van Amerikaanse proeven over de reactie van
het publiek op de meer-waarde van bepaalde producten, waag ik het, als waarschijnlijk aan te nemen, dat het publiek misschien wel bereid is, in het begin
wat meer te betalen, maar uiteindelijk sterk de neiging heeft steeds tot de
goedkoopste producten af te zakken. Pas als de prijs van beide producten
dezelfde is, gaat de voorkeur naar het beste product uit.
Dat betekent, dat men zijn grotere kosten niet in de prijs van het product
kan door-calculeren, maar het uitsluitend moet vinden in rationalisatie van
zijn bedrijf en vergroting van de afzet. Dit is niets nieuws, maar is altijd al de
normale grondslag geweest van een gezond bloeiend bedrijfsleven. En daarom
is niet alleen rekenkunst, maar rekenkunst gepaard aan moed en de wil om het
schijnbaar onmogelijke mogelijk te maken, nodig, om het veredelingswerk tot
het volle nut voor de maatschappij en voor zichzelf te brengen.
Er zijn plafonds, zowel economisch als technisch, maar zij kunnen doorbroken worden. Gelukkig de veredelaars, die, dank zij de prikkel van een
lastige veeleisende tuindersstand, hierin slagen vóór hun concurrenten.
Discussie
De heer C. N. Vreeken Sr.: De geachte spreker heeft het gehad over het
al of niet economisch slagen van nieuwe rassen. Ik weet niet of U daar al
een afdoend antwoord op hebt gegeven. W o r d t het niet mogelijk geacht om
het rendabele van het kweekwerk te zoeken in een betere associatie in het
kweekwerk en de zaadafzet?
Dr Banga: Het is m.i. het mooiste, als de man, die de mooiste rassen
kweekt, ook het meeste zaad verkoopt. Ik geloof dat het gezondste middel is
om dat te bereiken, dat wij ook de tuinders vooral meer selectieminded maken. Als de tuinder voldoende ontwikkeld is om naar de beste selecties te
vragen en deze zelf naar hun waarde te schatten, dan krijgen vanzelf degenen
die de beste selecties voeren de meeste klanten.
De heer Vreeken: Een kweker ziet natuurlijk graag de grootst mogelijke
verbreidingskans voor zijn ras en daarom heb ik gedacht aan een associatie
van kwekers en vermeerderaars.
De heer Rijk Zwaan: Dr Banga is in zijn algemene inleiding min of meer
uitgebreid op de zaadteelt ingegaan. Ik kan U de verzekering geven, dat wij
geen samenspraak gehouden hebben, maar het eigenaardige verschijnsel doet
zich voor, dat hetgeen ik straks ga zeggen, min of meer overeen komt met
hetgeen Dr Banga gezegd heeft. Laten wij de discussies betreffende zaadteeltkwesties, zoals ook die over de vraag van de heer Vreeken, derhalve straks
samenvoegen.
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De heer Veldhuyzen van Zanten besluit dat de specifieke vragen die
daarop betrekking hebben, worden uitgesteld tot na de voordracht van de
heer Zwaan.
Ir B. M. Bakker (I.V.P.): Welke zekerheid bestaat er dat de hoogwaardige selectierassen, door ons gemaakt, niet in het buitenland vermeerderd
zullen worden?
Dr Banga: Er is op het moment geen enkele garantie. Voor zover betreft
rassen, die in het rassenregister zijn ingeschreven, zal bescherming in het
buitenland mogelijk zijn zodra daar ook een rasscnregistratie wordt ingesteld,
en eikaars bescherming wederzijds wordt erkend. O p het gebied van de
kwaliteitsselecties wordt het veel moeilijker. Die kunnen in de meeste gevallen niet worden geregistreerd. De enige bescherming is in dit geval, dat men
probeert voor te blijven.
Ir Bloemsma: Bij de groenteteler staat natuurlijk altijd de kwaliteit op de
voorgrond. Bij de fruitteler is dat nog niet altijd het geval. Bij de teler van
grotere producten komt verder natuurlijk de vraag naar voren met welke
rassen men in het algemeen het grootste voordeel zal hebben? Een oplossing voor het beter kennen en ontwikkelen van de juiste rassen zou mede
kunnen worden bereikt door het scheppen van een niet al te kleine associatie
in nauw contact met het I.V.T.
Ir Hus: Er zijn wel zeer veel zieke aardbeien, en door zeer strenge en goede
selectie zullen wij inderdaad een meer-opbrengst per h.a. kunnen krijgen.
De resultaten die men hiervan kan verwachten zijn wel mooi, maar niet zo
mooi als Dr Banga voorstelt.
D r Banga: Laat het de helft zijn, dan loopt het nog in de millioenen.
De heer Veldhuyzen van Zanten: Wij hebben nu enkele cijfers gehad. Als
alle aardbeien ziek waren en gezond zouden worden, zouden wij een verschil
hebben van zoveel. Zo'n berekening is altijd wat tendentieus. Maar zij geeft
toch een richtsnoer aan omtrent het voordeel dat het onderzoekwerk oplevert
voor de tuinbouwgemeenschap in Nederland. Dit geeft een idee van het nut
van de stimulerende kracht van het I.V.T. op de productie van groente en
fruit van hoge kwaliteit.
Ir Henkes: Hoe past het z.g.n. Deense systeem voor onderzoek van selecties
in het systeem van de rassenregistratie van de Raad voor het Kwekersrecht?
Dr Banga: In het register kunnen worden ingeschreven, die rassen, die
duidelijk afwijken van de reeds bestaande. Selecties die zich alleen onderscheiden door een betere gebruikswaarde of kwaliteit, maar zich overigens
morphologisch of physiologisch niet kenmerkend van de bestaande rassen
onderscheiden, kunnen niet worden ingeschreven. Deze kunnen alleen een
zekere mate van bescherming ontvangen door ze afzonderlijk in de beschrijvende rassenlijst te vermelden. Het z.g.n. Deense systeem kan ons helpen deze
selecties uit te zoeken.
Dr Nijdam heeft ervaring met verschillende kruisbevruchters, b.v. bieten.
Het is duidelijk geworden, dat men in de meeste gevallen zo'n ras niet in
kan schrijven. Bij iedere vermeerdering wordt opnieuw geselecteerd en verandert het ras weer iets. Daardoor kan men van zo'n ras van een kruisbevruchtend gewas niet een vaste beschrijving maken. De onderscheiding van
zo'n ras is meer een gebruikswaardekwestie.
De heer Biesheuvel heeft een nieuwe appel gekweekt, de Maria appel.
Vraagt of hij ze ter bezichtiging mag leggen voor het publiek. Hij heeft er
vijf meegebracht. Hij heeft dit nieuwe ras in drie jaar gewonnen. Hij heeft
het uitgezocht uit een partij zaailingen omdat het een mooie bladvorming had.
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Hij heeft er direct van geoculeerd op type II. In het tweede jaar hiervan
vormde zich de eerste appel, in het 3e jaar ontstonden er 4 en in het 4e jaar
8 appels. De boom is nu 7 jaar oud en heeft 25 kg appels gegeven. Spreker
legt er de nadruk op dat het door hem meegebrachte en tentoongestelde monster appels in het geheel niet speciaal is uitgezocht. Er zijn nog wel veel
mooiere exemplaren.
De heer Veldhuyzen van Zanten: De heer Vreeken kan hier wat leren over
de verhouding tussen de kweker en het afzetgebied dat hij voor zijn rassen
weet te vinden. Meneer Vreeken, het is Uw taak als kweker om ook de critische tuinder te overtuigen, dat het door U gekweekte product waard is te
worden gebruikt. Wij kunnen in de praktijk zien, dat wanneer wij werkelijk
iets goeds kweken er mogelijkheid bestaat hiervoor een goede afzet te vinden.
Spreker wendt zich tot Dr Banga met de opmerking, dat de heer Biesheuvel
heel wat vlugger is geslaagd, dan hij in zijn voordracht suggereerde.
Dr Banga: Kweekwerk is buitengewoon moeilijk te berekenen. Soms vindt
men een nieuw ras bij wijze van spreken op straat en soms moet men een
heel mensenleven werken en vindt nog niets. Voor een algemene beschouwing
moet men daarom een doorsnee nemen. De kans dat U zo maar bij de eerste
greep een goed ding hebt, is echter zeer gering. Lukt het, dan mag U dankbaar
zijn dat het zo spoedig gelukt is. Overigens moet uiteraard nog blijken of de
Maria-appel in de praktijk goed zal voldoen. De tijd die nodig is om hier
achter te komen, moet U ook meetellen.
De heer Rijk Zwaan: Over de vraag of de in Denemarken gevolgde manier van werken voor Nederland practisch mogelijk is v/il ik geen mening
uitspreken. Maar iedere poging om het kweekwerk te steunen door het parasiteren op de kwekers tegen te gaan verdient steun.
De heer Veldhuyzen van Zanten: Dat is een nuchtere goede opmerking.
Wanneer wij alleen oog zouden hebben voor de rassen die zich voldoende
kenmerkend onderscheiden, zou een groot deel van het kweekwerk niet kunnen worden gesteund, en het is juist de moeizame arbeid van het geleidelijk
beter maken van het bestaande dat erkenning behoeft.
W e l kan dit niet in de wettelijke regeling worden gevonden. Maar het is
een goede gedachte deze erkenning door opname in de rassenlijst vorm te
geven, en de goede selecties aan te bevelen na behoorlijke beproeving.
De heer Vreeken: Dr Banga heeft het systeem Denemarken toegejuicht, en
het is daarom toe te juichen, omdat Dr Banga het toegejuicht heeft. Heeft
het I.V.T. al een plan dit systeem in Nederland toe te passen? Het is van
groot belang de rassen op verschillende plaatsen te beproeven, maar ook
op de gebruikswaarde voor verschillende doeleinden. Wij weten b.v. dat een
gewas als spinazie misschien op tientallen manieren kan worden gebruikt.
Dr Banga: Een bepaald plan is nog niet vastgesteld, maar wij stellen ons
voor een commissie te vormen met vooraanstaande tuinders, zaadproducenten,
Rijkstuinbouwconsulenten en mensen van instellingen als N.A.K.-G., de veilingen, en eventuele andere lichamen of groepen. W e hopen dan in 1948 met
tomaten te beginnen en dan eerst eens een jaar te zien hoe het werkt.
De heer Barten: Ik geloof dat het in ieder geval beslist waard is te onderzoeken of het ook mogelijkheden kan bieden voor Nederland. Maar wie stelt
vast of iemand die een selectie ten onderzoek aanbiedt, daarvan zelf de sélecteur is? Iemand kan gemakkelijk een greep doen naar de selectie van een
ander. Als zo iemand ook een aanbeveling zou krijgen, zou men de dief net zo
goed steunen als de werkelijke sélecteur.
Dr. Banga: De mogelijkheid bestaat om als voorwaarde voor deelname te
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stellen, dat men eerst b.v. drie jaar aan een gewas heeft gewerkt. Verder
is het merkwaardig hoe goed men onder collega's gewoonlijk van eikaars
werk op de hoogte is. Wanneer we dit soort proeven in samenwerking met
het vak kunnen doen, lijkt het mij niet onmogelijk, dat wij een bruikbare
grondslag vinden om de werkelijke sélecteurs aan te wijzen. Wanneer wij
overigens niet zouden kunnen bereiken, dat er een soort publieke opinie onder
de zaadproducenten groeit, dat het onfatsoenlijk is, zich een andermans selectie toe te eigenen, zou geen enkel systeem betrekkelijk afdoende kunnen slagen.
Ir ]. Sneep: In Denemarken heeft men een systeem van nacontrôle. Als
iemand t.o.v. de erkende selecties onjuiste handelingen pleegt, wordt dit gepubliceerd met vermelding van de naam en de feiten. Is slechte waar geleverd onder de naam van een erkende selectie, dan worden er eventueel zelfs
foto's van het slechte materiaal bij afgedrukt. Volgens de Denen werkt dit
systeem van nacontrôle met publicatie effectief.
Ir ]. Siebenga wil onderschrijven wat Dr Banga gezegd heeft. Bij voederbieten heeft men hetzelfde vraagstuk. Wanneer men de systemen in Denemarken en Nederland vergelijkt, dan moet men echter niet voorbijzien, dat
men in Denemarken een andere mentaliteit aantreft dan in Nederland. Toen
ik een selectiebedrijf in Denemarken binnenkwam, zag ik aan de wand reclameplaten hangen van 3 verschillende andere kwekers van rassen. Deze mentaliteit is oorzaak dat men in Denemarken zonder veel moeite kan bereiken dat
erkende selecties in de handel worden gerespecteerd en als zodanig door verschillende personen kunnen worden verhandeld. Deze mentaliteit wordt in
Nederland gemist. Wij hebben zelf geprobeerd in Nederland een beperkt aantal werkelijke selecties erkend te krijgen, maar dit is afgestuit op de onwil om
selecties van een ander, met aanduiding van diens naam, te verhandelen, of
om zijn eigen selecties door een ander te doen verhandelen. Dit is een groot
verschil in mentaliteit, dat naar mijn mening moeilijk te overbruggen is. W e
kunnen dit wellicht overbruggen wanneer we naast de beoordeling van de
selecties ook een beoordeling krijgen van de bedrijven. Wij moeten komen
tot een bescherming of fixering van de selecties. Maar wij worstelen met de
mentaliteit dat iedere handelaar zelfstandig met een ras wil komen. W a t dit
soms betekent, blijkt uit een van de antwoorden, die binnenkwamen, na een
vraag van de N.A.K., of men het elitemateriaal van het bedrijf eens mocht
komen bekijken. Dit antwoord luidde dat het bezoek nog niet plaats kon
vinden, omdat men het elitemateriaal nog niet had ontvangen.
De heer Veldhuyzen van Zanten: Dat laatste was eerlijk. Deze discussies
zouden er misschien toe kunnen leiden deze materie eens onder het oog te
zien. Er zijn meerdere merkwaardige dingen over op te merken, ook over het
verschil tussen Denemarken en Nederland en wat daar de oorzaak van kan zijn.
De heer Vijn: Hoe lang bestaat het systeem in Denemarken?
Dr Banga: Vanaf 1920. Ik heb ook aan de zaadproducenten gevraagd hoe
het bevalt. Een enkele antwoordt: niet erg best. De meesten zeggen: best.
Over het algemeen schijnt men de gestelde regels goed na te komen. Maar
een zekere mate van contrôle is toch ook nodig gebleken. Daarom heeft men
deze achteraf ingesteld. In Nederland kunnen alle nodige controlemaatregelen
aansluiten bij de controle van de N.A.K.-G.
Ir Inia: Is het niet mogelijk de in te stellen commissie voor de beproeving
van tomatenselecties uit te breiden tot een studiecombinatie en de be- en verwerkers er bij te betrekken, dus ook het nemen van kookproeven? Dit zal de
rassenlijst ten goede komen. Verder, is het niet mogelijk een dergelijke associatie te vormen ook voor andere gewassen en selecties?
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De heer Veldhuyzen van Zanten: Uw vraag is wel op zijn plaats. Maar
wij moeten wel oppassen niet te veel hooi tegelijk op onze vork te nemen.
Nu worden er bescheiden pogingen aangewend om te komen tot contact met
de praktijk. Als dat lukt hebben we een kern, waaruit meer zal kunnen
groeien. Uiteindelijk moeten wij komen tot hetgeen, waarop U doelt.
Summary
For which crops is breeding work justified and argent, and 'which is the best
way to do it
I. Introduction

by O. Banga
(Institute for Horticultural Plant Breeding, Wageningen)
Three ways of improving the seeds or the plants are usual:
A. Selection for freedom of disease. This work is very important for crops,
which are vegetatively reproduced, especially strawberries, raspberries,
peaches, plums, cherries, etc. W i t h strawberries it is estimated that the
use of runner plants which have been selected for freedom of disease may
produce 3 to 5000 kg per ha more fruits than unselected plants.
B. Gradually improving the practical value of varieties. This is the most important form of breeding work in cross fertilizers. It is done by many great
and small seedgrowers, who mostly use the method of mass selection.
Some of them hawe very good strains, but there are ceilings to the possibilities of improving the varieties with mass selection, which might be
broken by introducing more powerful methods. These methods however
are much more expensive, which forms a greater objection in vegetable
breeding as in the breeding of sugar beets, cereals, and other important
crops. This may be changed if it pays to improve his selections of varieties
of vegetables. The best way to secure thi§ is to make the vegetable growers
more selection-minded and to organize a system to find out periodically
in a relatively short time which are the best selections. If in this way the
vegetable grower may learn to recognize and to value the best selections,
there may develop an economic basis for doing more expensive breeding
work in this category. This is the reason why the Institute for Horticultural Plant Breeding at Wageningen has started a system of testing selections, in cooperation with seed growers and vegetable growers, and why
the Institute will start courses for the training of men, who may teach
knowledge of varieties and strains of vegetables to the growers.
C. Breeding new varieties. First of all it is necessary to state very clearly the
objective one is aiming for. After that one has to consider the methods
which are technically and economically the best ones for realizing his
purpose. The Institute for Horticultural Plant Breeding, is doing research
in this field and gives information to the breeders.
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Voor welke gewassen en op welke wijze is veredelingswerk
economisch gerechtvaardigd en gewenst
II. Groentegewassen
door

Rijk Z w a a n
(Zaadproducent te Rotterdam)

Slechts met enige schroom heb ik de uitnodiging om
het aan U reeds bekende onderwerp in te leiden, aanvaard. Bij het indenken van de stof bleek mij n.1., dat het
onderwerp zoveel aspecten biedt, dat zelfs een keuze uit
een deel daarvan reeds niet gemakkelijk te maken is. Z o
ware het mogelijk vrijwel uitsluitend de economische kant
van de zaak te belichten. Een econoom ben ik niet en
evenmin een financieel expert. Ik wil daarom deze kant
liever niet opgaan. Een andere mogelijkheid zou zijn het
kweekwerk in het algemeen te behandelen en daarbij opgedane ervaringen met één of meer bepaalde gewassen
sterk op de voorgrond te laten treden. Het treden in details van het kweekwerk acht ik op dagen als deze niet direct gewenst en ik heb daarom ook van
deze methode van behandelen afgezien. Het lijkt mij het beste enige beschouwingen van algemene aard te geven en daarbij in hoofdzaak de practische
kant van het onderwerp te behandelen, zonder echter de economische zijden
van de zaak geheel te verwaarlozen.
Ik wil dan beginnen met op te merken, dat zaadselectie en kwekersarbeid
niet van vandaag of gisteren dateert. Het werk werd hier te lande reeds in
de vorige eeuw op min of meer uitgebreide schaal verricht. Ook op het gebied
van groenterassen. Indien ik een greep doe uit de vele namen, die zich toen
ter tijd hiermede bezighielden, dan noem ik, zonder tekort te willen doen aan
andere niet genoemde personen: Nanne Sluis, Anthonie van Namen, Pannevis
en acht het mij een voorrecht daaronder ook mijn vader, de Heer R. Zwaan
Sr., te mogen rekenen. Zij, en met hen nog vele anderen, deden dit werk
serieus, mede gezien in het licht van de tijd, waarin zij leefden. Hun soliditeit moge voor onze tijd zeker nog als een lichtend voorbeeld gelden. Ik meen
niet ver van de waarheid te zijn door te zeggen, dat deze mannen hun werk
verricht hebben uit aangeboren liefde tot het vak. Of ze de kosten altijd van
te voren berekend hebben, weet ik niet. Het wil mij voorkomen, dat zij de
uitgaven, die zij zich ervoor getroostten, op zijn minst verantwoord vonden.
Voor het heden is de door hen gevolgde werkwijze nog steeds goed, doch
in verschillende gevallen niet meer toereikend. Naast perfectionnering van de
oude, doet zich de behoefte gevoelen aan nieuwe methoden, die somtijds langs
een snellere weg tot betere resultaten voeren. Ik kom hier naderhand nog op
terug. Zowel in het binnen- als in het buitenland heeft de wetenschap zich
met het onderzoek dezer methoden bezig gehouden en de practijk is bij de
toepassing daarvan niet altijd ten achter gebleven.
Echter hebben zo langzamerhand hier en daar verkeerde gedachten post
gevat. Zo zijn er, die menen, dat de oude methoden geheel hebben afgedaan,
terwijl anderen de mening zijn toegedaan, dat de nieuwe zoveel geld kosten,
dat slechts kapitaalkrachtige bedrijven dit werk ter hand kunnen nemen. Dit
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heeft tot gevolg gehad, dat als vanzelf de vraagt opkomt: Bij welke gewassen
en op welke wijze is veredelingswerk economisch gerechtvaardigd en gewenst?
De beantwoording van de vraag valt feitelijk uiteen in twee delen:
a. Is veredelingswerk economisch gerechtvaardigd en gewenst?
b. Z o ja, welke methoden moeten dan in bepaalde gevallen worden
toegepast?
Mijn antwoord op de eerst gestelde vraag luidt: kweekwerk en veredelingsarbeid is niet alleen economisch gerechtvaardigd en gewenst, doch een noodzaak voor de goede gang van elk zaadbedrijf, tenzij men zich uitsluitend wil
bepalen tot de zaadhandel. W i l men zich echter met recht aandienen als:
zaadteler en zaadhandelaar, dan kan men in zijn bedrijf selectie en kweekwerk
niet missen. Ik zal dit nader trachten aan te tonen.
Ter vermijding van misverstand wil ik echter eerst nog opmerken, dat men
in de practijk het selecteren in de bestaande rassen en het eigenlijke kwekerswerk, beide als veredelingswerk beschouwt. Ik zal zo vrij zijn mij hierbij aan
te sluiten.
Selectie, op welke wijze ook, is nodig om de bestaande rassen op peil te
houden. Doet men dit niet, dan komt men reeds zeer spoedig tot datgene,
wat men in de zaadhandel gewoon is te noemen: ,.slechte leveranties". Dit
behoeft nog niet te betekenen: ondeugdelijk zaad. „Het kan er nog wel mee
door" zo luidt de vakterm. Maar het voldoet toch niet aan de eisen, die de
afnemer stelt.
De oorzaak van deze leveranties is meestal gelegen in het niet selecteren.
En juist déze leveringen hebben tot gevolg, dat de zaak in een korte spanne
tijds haar naam verliest. Op de duur gaat zij eraan kapot en dat is, uit een
kostenoogpunt bezien, alleen maar duur. Door één zo'n minder goed artikel
te leveren kan men het vertrouwen van talloze klanten, ook voor andere zaden
verspelen. Het kan zelfs zo ver komen, dat men bij dergelijke afnemers voor
jaren heeft afgedaan.
Kunnen we zeggen, dat de methode van: telen van partij op partij in ons
land reeds geheel en al tot het verleden behoort? Wanneer we de proefvelden,
o.a. van de N.A.K.G. eens bezoeken, moeten we helaas zeggen: Neen. Het kan
feitelijk alleen maar verbazing wekken, dat het euvel nog zulke vormen heeft
aangenomen.
Komen misschien ook uit deze kringen de meeste bezwaren over de kosten
van het veredelingswerk voort?
W a r e het niet, dat gelukkig op dezelfde proefvelden ook andere voorbeelden te zien zijn, die getuigen van serieus en vakkundig kweekwerk, we zouden
geneigd zijn te denken, dat we ten opzichte van hetgeen ,,de oude garde"
tot stand bracht, erop achteruitgegaan waren.
W i e nu meent, dat levering van zulke onvoldoende kwaliteiten op de duur
stand kan houden, heeft m.i. toch wel een wonderlijk begrip omtrent de mentaliteit van de uiteindelijke zaadgebruiker. Hoe handig een opportunistische
zaadhandelaar ook moge zijn om in tijden van schaarste, dergelijke rommel
met winst aan de man te brengen, het uiteindelijke resultaat zal zijn, dat hij
èn zijn eigen naam èn die van het vak in zijn geheel grote schade toebrengt.
Maar ook al zouden de meeste onzer groenterassen aan redelijk te stellen
eisen voldoen, steeds bestaat de mogelijkheid, dat anderen nog beter leveren
en klanten tot zich trekken. Niet alleen moet een eenmaal bestaand afzetgebied
behouden blijven, maar men moet ook trachten het uit te breiden. Dit kan
echter alleen maar door middel van selectie, hetgeen op de duur positieve economische resultaten zal moeten afwerpen.
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Het bewijs hiervoor te leveren is misschien niet gemakkelijk, maar ik wil
het er toch op wagen. Ik zou daartoe het geheel willen zien als een keten
van oorzaak en gevolg. Een kringloop, die telkens nieuwe kansen en mogelijkheden biedt.
Het stamzaad van onze groenterassen is beslissend over de hoedanigheden
der daaruit geteelde handelspartijen. Deze voor zich vormen de levende
reclame voor hem, die zich er de leverancier van kan noemen. De klantenkring breidt zich door de betere leveranties uit; de omzet wordt groter; de
winstmogelijkheden nemen toe. Er komen meer geldmiddelen beschikbaar om
het selectiewerk ter hand te nemen en te intensiveren. Mogelijkheden openen
zich om zuivere kwekersarbeid te gaan verrichten met het doel het verkrijgen
van betere en nieuwe rassen. Deze op zichzelf bieden weer grotere perspectieven en zo begint de kringloop opnieuw.
Reeds hoor ik de stem van een opponent, die zegt: „Het is aardig bedacht,
maar de werkelijkheid is toch wel een beetje anders". Dit is volkomen waar
want deze kringloop dreigt elk ogenblik verbroken te worden, door krachten
zowel van buitenaf, als door fouten, die de uitvoerder zelf maakt.
Over de krachten van buitenaf kan ik kort zijn. Het betreft in de eerste
plaats: de natuur, waarvan inzonderheid de kweker in hoge mate afhankelijk
is. In de tweede plaats: de conjunctuur. Deze kan de afzet, ook van het betere
product, zodanig remmen, dat er geen winst overblijft.
De tegenwerkende invloeden, die van binnen uit komen, worden veroorzaakt door de kweker zelf.
Van hem wordt verlangd, dat hij bekend zal zijn met wat er in de tuinbouwwereld gevraagd wordt.
Hij zal zowel tuinders- als zaadtelerservaring moeten bezitten. Soortenkennis evengoed als selecteurskwaliteiten in zich hebben te verenigen. En in deze
tijd kan hij enige theoretische kennis omtrent de grondslagen der erfelijkheidsleer in de plantenwereld, niet meer missen. Naast deze belangrijke eigenschappen, is echter ook nog vereist, datgene wat Dr Banga het vorig jaar op onze
kwekersdagen zo kernachtig aangaf met: „toegerust zijn met kwekersgaven
of een scheppend, creërend vermogen". De echte kweker zal uit hetgeen hij
ziet en hoort in zijn fantasie een beeld laten oprijzen van de verlangens, die
er aan een bepaald product gesteld worden en dit zal hem drijven de richting
te zoeken op welke wijze dit verwerkelijkt kan worden.
Hij zal als een opmerkzame geest tussen de verschillende gewassen lopen
en daarin bijv. een paar van het geheel afwijkende exemplaren aantreffen. Hij
zal ze apart houden en er iets mede „beginnen", omdat hij meent, dat er misschien „iets in kan zitten".
W a s het juist niet een Daniël Vriend, die op deze wijze enkele verdienstelijke rassen in de wereld gebracht heeft?
Hij zal daarnaast ook commerciële aanleg moeten bezitten, want daarvan
hangt voor een groot deel de financiële uitslag van zijn werk af. De in geld
uitgedrukte waarde van zijn kweekwerk zal sterk verminderen, wanneer hij
blijk geeft geen goed koopman te zijn.
Men mené derhalve niet, dat als men d.m.v. selectie een goed ras gekweekt
heeft, de rentabiliteit nu ook als vanzelf zal volgen. Z ó eenvoudig is het niet!
De resultaten zitten er wel in verscholen, maar zullen er uitgehaald moeten
worden, hetgeen dikwijls uitsluitend een kwestie van koopmanschap is.
Het zijn dus tal van eigenschappen waaraan de kweker moet voldoen. Is
het noodzakelijk, dat ze alle in zijn eigen persoon verenigd moeten zijn om te
kunnen slagen? Gelukkig niet. Hij kan zich van deskundige medewerkers voor25

zien. Deze vormen samen met hem het geheel en door samenwerking tussen
beide kan wat goeds tot stand komen.
Maar hij zelf zal toch de motorische, inspirerende kracht moeten blijven.
En daarbij dreigen gevaren.
Gevaren van zich teveel aan zijn fantasie over te geven.
Van niet weten op te houden.
Van het niet willen luisteren naar de stem van de practische groentekweker
en diens verlangens.
Van een product reeds in de wereld willen brengen, wanneer het nog niet
„af" is.
Van het niet meer rekenen wat het kost.
Ik zou nog kunnen doorgaan, maar ieder, die met het bijltje hakt zal het
zelf kunnen aanvullen. En iedereen zal wel eens één of meer van die fouten
hebben gemaakt. Ik wil mezelf in dit opzicht niet uitzonderen.
Dit alles maakt, dat de economische resultaten dikwijls niet te berekenen zijn.
Maar wanneer, door het samenspel van al deze factoren, de economische
resultaten niet aan de verwachtingen beantwoorden, dan doet dit aan de noodzaak van selectiewerk niets af.
W a n t waar niet geselecteerd wordt, zullen de resultaten op de duur nog
minder zijn.
Daarom moet de vraag: ,,Is veredelingswerk economisch gerechtvaardigd
volkomen bevestigend beantwoord worden.
Wanneer men deze conclusie onderschrijft komt men als vanzelf tot de
vraag:
Op welke wijze moet kwekersarbeid geschieden of welke methoden zijn,
mede uit een oogpunt van rentabiliteit, de meest juiste?
In de wijze van werken vallen twee hoofdmethoden te onderkennen, en wel:
1. de niet wetenschappelijke, in de practijk beproefde
a. negatieve massaselectie
b. positieve massaselectie
2. de min of meer of geheel wetenschappelijke.
De methode der negatieve massaselectie moest eigenlijk niet meer genoemd
behoeven te worden. Met werkelijke selectie heeft dit werk weinig of niets
uitstaande. De methode bestaat in hoofdzaak in het opzuiveren van percelen
handelszaad van ingeslopen onzuiverheden, die in de meeste gevallen in het
gebruikte stamzaad haar oorsprong vinden.
Positieve massaselectie, die haar kenmerk vindt in het afzonderen van uitnemende exemplaren en deze te bestemmen voor stamzaad, is de beproefde en
nog steeds de meest voorkomende vorm van zaadselectie in de groentezaden.
Misschien zijn er onder U, die vreemd ophoren, als ik zeg, dat ik mezelf daarvan nog een trouw aanhanger reken. Dit heeft echter zijn goede redenen.
Het grote sortiment groenterassen staat nu eenmaal niet toe, dat men bij
elk artikel het werk op ingewikkelde wijze uitvoert.
Ook is het verbruik van vele rassen te klein om grote bedragen voor selectie
uit te geven. Het zou niet in de verkoopprijs verdisconteerd kunnen worden.
Het mooie van deze werkwijze is echter vooral hierin gelegen, dat het de
mogelijkheid opent voor elke ernstige beginneling in het vak.
Zelfs een hoekje grond, ter grootte van een volkstuintje, biedt hem de
kans de eerste sport op de ladder te betreden. Ik wil dit met een voorbeeld
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trachten duidelijk te maken. Het is een plaatselijke detaillist dikwijls niet
mogelijk een ras, dat in zijn omgeving gebruikt wordt, bij de zaadhandel in
de juiste kwaliteit aan te kopen. Daarmede is niets ten nadele van de groothandel gezegd, want het is economisch niet verantwoord zaad te telen van iets,
dat maar door één afnemer verlangd wordt. Maar hier ligt de mogelijkheid
van een eerste oefenschool voor de detaillist. Hetzelfde geldt voor ieder, die
zijn intrede als zelfstandig ondernemer in het vak doet.
Laten we eens even een uitstapje uit onze eigen belangenwereld maken en
deze kleine man bezien in zijn tobben. Veel geld heeft hij niet en hij ziet hoog
op tegen de grote kapitaalkrachtige bedrijven, die zich uitgaven voor dit werk
kunnen getroosten, waaraan hij in de verste verte niet kan denken. Toch wil
hij zich uitleven in het vak zijner keuze. Hij wil iets doen.
Positieve massaselectie biedt hem de gelegenheid, zij het dan ook maar met
dat ene product, succes te behalen.
Over de gevolgde methode kan hij gerust zijn. Zij wordt immers nog heden
ten dage ook door de meeste grote bedrijven toegepast. Het behaalde resultaat zal voor hem een spoorslag zijn tot meerdere prestaties.
Ik zou een zodanige werker willen toeroepen: Ga Uw gang, wordt op deze
wijze een man in het vak.
Niemand onzer zie uit de hoogte op zo iemand neer. W a n t in het kleine
ligt het grote verborgen. Het maakt de latente krachten, die in iemand schuilen
somtijds mobiel. Economie in het klein zou men het kunnen noemen.
Het is naar mijn bescheiden mening een groot maatschappelijk belang, dat
men zich op deze wijze in ons vak nog omhoog kan werken.
Ik vind het een gelukkige omstandigheid, dat men niet persé over grote
kapitalen moet beschikken om iets goeds tot stand te kunnen brengen.
Bij de uitvoering dient echter wel voorop te staan het gezegde: Wat ge doet,
doe het goed. W a n t de oorzaak van de zo dikwijls voorkomende teleurstellingen is voor een niet gering deel te wijten aan de onjuiste wijze van uitvoering.
Hoofdvereisten voor een goede uitvoering zijn:
Goede plantenkeuze. Zo uniform mogelijk materiaal, zoveel mogelijk volgroeid, want hierin liggen de grootste kansen. Ruim voldoende exemplaren
met het oog op inteelt.
Absolute isolering, ook van de handelspartijen van hetzelfde ras.
De mening, dat men alleen maar uit een groot perceel voldoende exemplaren
voor zaaizaad zou kunnen halen, is niet altijd juist. De minimale grootte van
het perceel neemt trouwens af al naar mate de kwaliteit van het gewonnen
elite-zaad toeneemt.
Tegen deze hierboven aangegeven voorwaarden wordt nog aleens gezondigd. Het gevolg is, dat de critiek niet uitblijft en men aan de waarde van
selectiewerk gaat twijfelen. Men wijst dan ook op de inzendingen aan proeftuinen, die dikwijls een droevig beeld vertonen.
En ongetwijfeld, indien men daarop alleen zijn oordeel laat rusten, moet
somtijds toegegeven worden, dat de methode der positieve massaselectie toch
niet geheel bevredigt.
Maar deze critiek is niet altijd juist.
W a n t men gaat dan voor oorzaak aanzien, wat slechts gevolg is.
De oorzaak is de onjuiste uitvoering en het gevolg daarvan een minder goed
resultaat.
Maar men mag de waarde van een methode nooit afmeten aan de hand
van uitkomsten, verkregen door een onjuiste toepassing.
De uitkomsten bewijzen nog steeds, dat als de gestelde voorwaarden in acht
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worden genomen, deze methode nog lang niet heeft afgedaan. Het is zelfs
de vraag, of zij in ons vak wel ooit zal verdwijnen.
Ook voor kruisbestuivende gewassen zijn langs deze weg nieuwe aanwinsten tot stand gekomen. En een zeer voornaam iets is: het is de goedkoopste
methode.
Intussen is het een vaststaand feit, dat met deze werkwijze niet alles bereikt kan worden. De mogelijkheden zijn tot op zekere hoogte begrensd. Reeds
heeft de mening postgevat, dat men tenslotte een plafond bereikt, waarboven niet is uit te komen.
Ook erffactoren van sommige zaaddragers kunnen door uitsplitsing telkens
weer een zodanige rol spelen, dat massaselectie ontoereikend is.
Het winnen van nieuwe rassen is bij de kruisbestuivende gewassen langs
deze weg niet altijd mogelijk; bij zelfbestuivers practisch uitgesloten. Daarbij
biedt alleen mutatie of toevallige bastaardering een klein kansje. Indien men
zich dus dit ten doel stelt, zal men genoodzaakt zijn een andere richting in
te slaan. Het zijn de meer of geheel wetenschappelijke methoden, waarbij wij
zijn aangeland. Deze alleen zijn in staat het vermeende plafond, waarvan ik
zoeven sprak, te doorbreken. Voor de toepassing dezer methode is echter
kennis van de grondbeginselen der erfelijkheidsleer onontbeerlijk. De kweker, zonder enige theoretische kennis, zal deze werkwijze niet kunnen toepassen; hij is met de methode der positieve massaselectie aan het einde van
zijn latijn gekomen, hoe moedig en vastberaden hij zijn werk uitgevoerd heeft
en ongeacht de resultaten, die hij behaald moge hebben.
Niemand mené, dat het van economische wijsheid zou getuigen door zich
van deze wetenschappelijke methode afzijdig te houden. Die tijd is, voor het
vak in zijn geheel gezien, onherroepelijk voorbij. Het zou betekenen: het afglijden van een eenmaal bereikt niveau. En dat moet voorkomen worden. Voor
de binnenlandse handelaar is het alleen een persoonlijk belang, want op de
duur zal zijn plaats door anderen worden ingenomen. Maar worden we als
exporteur door buitenlandse concurrenten voorbijgestreefd, dan krijgt de zaak
èn een individueel- èn een groeps- en een nationaal aspect. Niets doen of ons
uitsluitend beperken tot de oude methode, zou dan tot een economische ramp
kunnen leiden. W i e meent, dat deze uitspraak tendentieus is, onderschatte zijn
tegenstanders niet. W a n t iedereen weet, dat men in het buitenland in dit opzicht niet stil zit.
De middelen, waarmede het vak in vroeger tijden omhoog gebracht is, waren toen wel toereikend, maar zijn het nu niet meer.
De klok staat ook hier niet stil.
Het is dus feitelijk zo, dat invoering dezer methode slechts voortvloeit uit
bittere noodzaak. Z e is er nu eenmaal en we hebben er rekening mede te
houden, of we willen of niet.
Een groot bezwaar van deze methode is en blijft echter: de kosten. Daarom
is bij dit veelomvattende werk met z'n grote risico's voorzichtigheid geboden.
W i e met het werk een aanvang neemt, zorge er voor niet alles gelijk over
hoop te halen, maar beginne op bescheiden schaal. W a n t al doende breidt het
zich vanzelf wel uit, soms veel sterker dan men zelf vermoed of gewild heeft.
Men trachte op deze wijze ervaring op te doen, desnoods met één artikel.
Indien ergens, dan is zelfbeperking hier een gebiedende eis, want de kosten
bedragen altijd een veelvoud van die der oude methode, hoe klein men het
ook opzet.
Maar de resultaten kunnen daaraan ook evenredig zijn.
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Al werkende openen zich perspectieven en mogelijkheden, die men zelf niet
vermoed heeft.
De somtijds wel gehoorde uitspraak, dat, als men op deze manier wat bereikt heeft, dit gelijk zou staan met een lot uit de loterij, kan ik daarom persoonlijk niet onderschrijven.
Welke artikelen voor toepassing dezer methode speciaal in aanmerking komen valt bijna niet aan te geven. Het hangt o.a. af van de aard der diverse
bedrijven: van de markt, welke deze willen voorzien (binnen- of buitenland of
beide); van de richting, waarin de zaak zich beweegt.
Voorts is een beslissende factor: wat wordt er in de naaste toekomst van
het vak verlangd. Zo is de oplossing van het ziektevraagstuk voor sommige
gewassen zeer urgent. Ik denk aan de diverse virusziekten bij bonen en aan
de „Yellows" in de kool in Amerika.
Daarnaast staat de vraag naar rassen met een hogere productiviteit en in
verre toekomst misschien met een hogere voedingswaarde. Van dit laatste
gaf Prof. Wellensiek reeds een voorbeeld op de Tomatendag: het kweken van
tomatenrassen met een hoog vitaminen C-gehalte.
Deze, en nog veel meer andere problemen zullen zich, naar het laat aanzien, in de eerstvolgende jaren vermenigvuldigen.
Wanneer we daarbij letten op de activiteit, die het buitenland in dit opzicht ontplooit, kan het naar mijn mening wel niet anders, of een uitbreiding
van de toepassing dezer werkwijze kan in de eerstkomende periode niet uitblijven.
Ik acht het daarbij een buitengewoon gelukkig verschijnsel, dat wetenschap
en practijk meer en meer op elkaar afgestemd raken. Dit kan voor het verkrijgen van tastbare resultaten van groot belang zijn. En in sommige gevallen
ook misschien de kosten wat beperken, alles voortvloeiende uit het beter begrijpen van eikaars argumenten.
Wanneer de toepassing dezer werkwijze economisch gerechtvaardigd moet
worden geacht kan al evenmin met zekerheid worden gezegd. Daarvoor beschikt men, in ons land althans, nog over te weinig ervaring. Een groot bezwaar blijft de verscheidenheid der groenterassen en het dikwijls geringe verbruik. Dit laatste is oorzaak, dat de bestede kosten nooit met winst terug zouden kunnen komen.
En dan is het natuurlijk niet verantwoord. Daarom moet het werk wel beperkt worden tot de meest belangrijke artikelen.
De toepassing dezer methode is dan ook feitelijk alleen maar verantwoord,
wanneer ter bereiking van het gestelde doel geen andere keuze mogelijk is.
Toch wil ik nog op één ding wijzen, omdat vele economen daarmede waarschijnlijk geen rekening houden. En dat is de schat van ervaring, die de kweker in de loop der jaren al werkende opdoet.
Hij vormt daarmede voor zichzelf een wandelende „goodwill".
De waarde hiervan is niet in cijfers uit te drukken, maar dat zij bestaat is
zeker. Deze ervaring is het juist die hem, bij voortzetting zijner werkzaamheden, in staat zal stellen met de voorhanden zijnde middelen, het vak op te
voeren in stijgende lijn tot in het ver verschiet.
Intussen mené men niet, dat rassen, langs deze weg verkregen, positieve
massaselectie geheel overbodig zouden maken. Theoretisch zou dit misschien
mogelijk zijn, maar de practijk zal zich daartegen verzetten. Zij zal op de
oude methode teruggrijpen om het eenmaal langs wetenschappelijke weg verkregene op peil te houden.
Daarom is de mening als zou de methode haar tijd gehad hebben, naar
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mijn oordeel niet juist. Zij zal, hetzij als zelfstandige werkwijze, hetzij als
aanvullend op de wetenschappelijke, steeds een ruime plaats in het veredelingswerk blijven innemen. Vooral ook met het oog op de kosten.
Toepassing van ingewikkelde systemen op een te uitgebreide schaal zou
de uiteindelijke rentabiliteit in gevaar brengen. En dat is toch tenslotte de
alpha en de omega, het begin en het einde van het gehele ondernemingswezen.
Tot besluit nog dit:
Veredelingswerk is een moeilijke bezigheid en het kiezen der methode geen
gemakkelijke taak.
Het afwegen der kosten tegen het nut is bijna niet mogelijk, omdat het
resultaat veroorzaakt wordt door een samenspel van onberekenbare factoren.
De vraag: moet of deze ôf de andere kant gekozen worden is niet altijd objectief te beantwoorden. Het is dikwijls een kwestie van subjectief aanvoelen.
Dit subjectieve element speelt trouwens bij het gehele veredelingswerk een
tamelijk grote rol.
Natuurlijk moet men nooit iets in het wilde weg gaan doen, maar dit houde
men toch steeds voor ogen: de uitkomst van deze som staat nooit van tevoren
vast. Men moet bij dit werk iets durven wagen.
Daarom zal het gepaard moeten gaan met de bereidheid van het brengen
van persoonlijke en geldelijke offers.
Uitsluitend comerciële overwegingen zullen hiervoor op de duur niet toereikend blijken te zijn, evenmin als uitsluitende academische vorming iemand in
staat zal stellen belangrijke resultaten te boeken.
Maar bij alle genoemde factoren in dit betoog zal echter de ziel van het
Werk moeten zijn: geloof en vertrouwen in zichzelf en in de zaak, die men
voorstaat. Toewijding tot het vak, liefde voor de natuur, want:
L U S T E N L I E F D E T O T E E N DING,
MAKEN DE M O E I T E ZEER GERING.
Discussie
De heer Thierens: W a t is economisch belangrijker, de selectie naar de
eisen van het buitenland of naar die van het binnenland?
De heer Rijk Zwaan: Dat hangt af van de richting, waarin het zaad zich
beweegt. Er is een grote verscheidenheid van kweekdoeleinden. En er is een
grote verscheidenheid van werkwijzen. Daardoor biedt het kweekwerk voor
vele mensen een kans er wat in te bereiken. Men kan al met zeer geringe
middelen beginnen. Een kleine man kan op enkele ares grond al veredelingswerk doen. Het kweekwerk biedt aan vele mensen een kans, aan groot en
aan klein, en het was speciaal mijn bedoeling om dat naar voren te brengen.
Dat noem ik werkelijk een economisch belang voor alle mensen.
De heer Vreeken Sr.: De heer Rijk Zwaan is voor positieve massaselectie.
Ik zou deze niet willen verwerpen, maar ik geloof niet dat wij de resultaten
ervan te hoog moeten aanslaan. W a r e n de kroten, die U bij U had, ook
werkelijk het resultaat van massaselectie, of was dat gewoon een bepaalde
mooie kroot, die U toevallig aantrof?
De heer Veldhuyzen van Zanten: Voelt U het, meneer Zwaan?
De heer Rijk Zwaan: W a t is positieve massaselectie anders dan het afzonderen van een of meer mooie exemplaren? Dat heb ik ook bij deze kroten
gedaan. Ik heb overigens niet alleen een lans gebroken voor positieve massaselectie, maar ook voor de wetenschappelijke methode. Ik zie hiervoor grote
perspectieven die onze fantasie te boven gaan. In de praktijk ontmoeten wij
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maar al te vaak, dat wij het duurdere wetenschappelijk werk op zij willen
schuiven, omdat we er geen kans voor zien het uit te voeren.
Prof. Wellensiek: W a t verstaat U onder praktijk en wetenschap? Het komt
er alleen maar op aan dat we weten wat we doen. Massaselectie is op zichzelf niet minder wetenschappelijk dan stamselectie. Maar bij 20 jaar voortgezette positieve massaselectie zijn we even ver als bij een vier jaar voortgezette stamselectie. Dit is een belangrijke verkorting en daarom van practisch belang.
De heer Rijk Zwaan: Ik heb dit onderscheid gemaakt, omdat het zo min
of meer bij de gewone man een begrip vormt. Ik heb het in een populaire
vorm willen houden. Ik ben het met Prof. Wellensiek eens, dat wij moeten
komen tot doelbewust werken.
De heer Barten: Zoals het nu gesteld wordt door Prof. Wellensiek, dan
is het zo,dat ieder, die aan positieve massaselectie doet, gek is. Als je in vier
jaar kunt bereiken, wat een ander in 20 jaar doet, dan is het idioot om daar
toch mee door te gaan. Maar als wij het zo in zijn algemeenheid stellen, dan
moet ik toch opmerken, dat het in de praktijk anders ligt. Wij moeten weten
wat wij doen, dat is het juiste woord. En wij moeten bij lijn- en familieselectie extra goed weten wat wij doen, want daarbij zijn de gevaren veel
groter. Er zijn allerhande invloeden en factoren, waardoor wij met die familieselectie dingen kunnen krijgen, waar wij gek van opkijken en wanneer wij
niet weten wat wij doen, dreigen er grote gevaren. Het zou zo kunnen zijn,
dat iemand denkt, dan ga ik alleen maar de kant van de familieselectie uit.
Dat kan niet. Wij zullen welde familie- en lijnselectie ter hand moeten nemen,
maar met de positieve massaselectie moeten doorgaan totdat wij bijzonder
goed weten wat wij doen als we familie- of lijnselectie toepassen. Nu heeft
de heer Rijk Zwaan ook gezegd, die negatieve massaselectie, die is natuurlijk
waardeloos. Toch kunnen we ook deze niet missen. Deze kan en wil ook de
heer Zwaan niet missen. W a n t de praktijk is toch zo, dat op het handelszaad, geteeld van stamzaad dat gekregen is, hetzij door familieselectie, hetzij
door positieve massaselectie, negatieve massa-selectie moet worden toegepast.
Er zijn dingen, waar dat niet het geval mee is, zoals bij origineel Langendijker koolzaad. Hierbij wordt direct zaad in de handel gebracht van positieve massaselectie. Dit voorbeeld illustreert, dat selectie economisch verantwoord is, want wij zien, dat dit zaad graag veel duurder betaald wordt dan
het andere zaad. De heer Zwaan heeft kroten laten zien als een product van
positieve massaselectie. Is dat zo? Ik weet, dat men ook langs de weg van
positieve massaselectie frappante dingen kan krijgen, en dat we zo een ras
anders kunnen maken. Maar hoe kan men nagaan of zo'n selectie voldoende
homozygoot is, als men hem niet op zijn nakomelingschap beproeft?
De heer Rijk Zwaan: Ik noemde opzuiveren van de partij, wat U negatieve
massaselectie noemt. W a t die kroot betreft, dat is zo en het was voor mijeen
verrassing. De eerste 5 exemplaren waren meteen zo mooi rond en zo blijven
ze bij vermeerdering.
De heer Bulten: Kan een kroot zo maar meteen na de eerste selectie genetisch zuiver zijn? Kroten zijn kruisbestuivers.
Prof. Wellensiek: Het kan wel, maar het zal wel niet.
De heer Bulten: Dat is mijn gedachte ook.
De heer Veldhuyzen van Zanten: Het is tragisch dat hier het meest onwaarschijnlijke voorbeeld is gedemonstreerd. De ervaringen van de bietenkwekers leren hoe weinig homozygoot bietenrassen zijn. Het is een groot
wpnder, dat U uit een plat ras een of meer ronde rassen heeft gevonden,
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die na 3 generaties bleken zuiver te zijn. Prof. Wellensiek heeft gezegd: de
familieteelt kunnen wij zo beheersen dat wij in 4 jaar kunnen bereiken waar
we anders 20 jaar over doen. Familie- en lijn-selectie zijn veel kostbaarder
dan positieve massaselectie. Maar zijn we nu die vier jaren gepasseerd, is
het dan mogelijk het verkregen resultaat bij te houden door strenge positieve
massaselectie? Wanneer dat mogelijk zou zijn, dan geloof ik dat we een heel
gunstige kans hebben om het al te dure van de steeds voortgezette familieselectie te ontkomen. Dat is juist iets wat ik gemist heb bij de voorschriften
voor de landbouw-bieten. Ik geloof niet dat men uitsluitend familieteelt moet
blijven eisen. Familieteelt is bij kruisbestuivers absoluut noodzakelijk, maar
men kan een eens verkregen ras in stand houden door positieve massaselectie.
De heer Vreeken Jr.: Er zijn groepen van gewassen, die moeilijk door de
kwekers allemaal kunnen worden aangepakt, omdat het economisch niet verantwoord is. Het gevaar bestaat daardoor, dat die groepen van gewassen
blijven liggen. Daarom is het van belang een soort associatie te vormen tussen de verschillende kwekers, zodat wij van eikaars arbeid kunnen profiteren.
De heer Rijk Zwaan: Ik geloof, dat dit een zaak is, die zichzelf wel regelt.
Summary
For -which crops is breeding -work justified and urgent, and which is the best
way to do it.
II. Vegetable Crops.

by Rijk Zwaan (Director of Seed Company at Rotterdam).
Some of the old seed growers continue to be a shining example for the
present generation and to be outstanding in what they did. They liked their
work and they had results. Many people therefore think their ways of working are still the best ones. Other people think that all has to be changed.
Truth is, that the old methods are still very important, but they need completion in some respects.
Every seed company, which in the long run will keep up its name with those,
who use vegetable seeds, simply has to do breeding work. In this sense breeding work always is economically justified, for it is a question of to be or not
to be. But in order to have success the seed grower must possess commercial
talents as well as breeder's talents.
Positive mass selection can not be missed in the seed industry. Many varieties are too small for more complicated methods. And positive mass selection
can be practised by every small seed grower, who has a few acres to start with.
This is very important. The strong side of mass selection is that it does not
need a great investment of capital. But every seed grower, who will stand in
the frontier line of his industry will experience that he cannot do without the
more powerful methods in addition.
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Voor welke gewassen en op welke wijze is veredelingswerk economisch gerechtvaardigd en gewenst
III. Fruitgewassen
door

D r I. R i e t s e m a
(Directeur R.K. Land- en Tuinbouwschool, Breda)

Over de formulering van mijn taak een enkel woord:
Het gaat over de vraag op welke wijze en bij welke gewassen veredelingswerk economisch gerechtvaardigd en gewenst is.
Precies duidelijk is het verschil tussen de begrippen economisch gerechtvaardigd en gewenst mij niet. In verband met de wenselijkheid kan men gradaties
maken bijv. vanaf noodzakelijk, via zeer dringend, dringend, gewenst, niet
ongewenst tot mogelijk. Economische aantrekkelijkheid loopt uiteen van economisch noodzakelijk tot economisch mogelijk en het wil mij voorkomen, dat
de positiva economisch gerechtvaardigd en wenselijk vrij wel samenvallen.
Ik zal dan ook niet veel moeite doen om dit nader uit te rafelen.
Alvorens men van wenselijk en economisch gerechtvaardigd kan spreken, dient
eerst de technische of zo men wil biologische mogelijkheid vast te staan.
Het gaat er dus om een antwoord te geven op de vraag of het zal gelukken
betere appels, peren, aardbeien, druiven en wat dies meer zij te produceren
of, hetgeen even belangrijk is, even goede appels, peren, etc. ais die wij tegenwoordig hebben, met minder kosten, in groter hoeveelheid of met groter regelmatigheid en dat alles door productie van variëteiten met een betere erfelijke
aard. Zou men hierop een negatief antwoord moeten geven, dan zou ik het
daarbij kunnen laten.
Het is een klein kunstje om dit in zijn algemeenheid bevestigend te beantwoorden op grond van de overweging, dat wij natuurlijk nog niet aan het
eindpunt zijn van de evolutie der tamme fruitvariëteiten. Die evolutie is tot
heden steeds mogelijk gebleken. Waarom zou zij ineens niet verder kunnen
gaan?
Welnu ik durf met zekerheid te zeggen, dat de mogelijkheden bij appelen
nog niet zijn uitgeput, omdat het aantal triploïde vormen nog zeer gering is,
het aantal tetraploïden nog kleiner, om van andere dingen maar te zwijgen.
Bij peren bestaan talrijke voor schurft weinig vatbare variëteiten en eveneens
talloze, die goed tafelfruit kunnen leveren. Slechts enkele combineren de geringe schurftschade met goede tafelfruiteigenschappen. Die combinatie is derhalve mogelijk, en nu moet men het wel voor mogelijk houden een groter aantal weinig schurftige peren te winnen, waaronder veel, die goede vruchtqualiteiten bezitten.
Bij perzik is het vooruitzicht niet helemaal zo goed, doch men moet ook hier
voor ogen houden, dat het toch wel zeker mogelijk zal zijn voor ieder seizoen
tot October toe een qualiteit te vinden, die zich kan meten met een Montagne
en een Brigg's Red May of Vroege van Cronestein. Maar bovendien bestaat
er nog een perspectief van andere aard: er is uit China een perzik naar Amerika
geraakt, die een heel ander smaaktype heeft dan onze gewone perziken. Het
is op zijn minst waarschijnlijk, dat die honigachtige smakende variëteit in
staat is een variëteitenreeks te produceren, die er in smaak althans naar zweemt.
Bij pruim en kers bestaan uitgebreide variëteiten-series waarvan vele, overigens aantrekkelijke variëteiten een te grote vatbaarheid vertonen voor lood33

glans, taksterven, monilia, nachtvorstschade en regenschade, waarop door een
minderheid der variëteiten echter anders wordt gereageerd. Er is niet de minste
twijfel aan, of dat aantal veilige variëteiten is voor uitbreiding vatbaar.
Maar bovendien zijn er nog mogelijkheden van specifieke kruising te over.
Bij zwarte bes schijnen de mogelijkheden op het eerste gezicht niet groot
te zijn, doch waarom zou ook hier met specieskruising niets te bereiken zijn,
daar zich de zwarte bes zeker met diverse andere Ribes laat kruisen. En dan
denk ik hier aan redomesticatie. Onze zwarte bessen zijn nog maar van de
orde der 2e tot 10e generatie der wilde vormen en het is zo goed als zeker,
dat al onze variëteiten van een paar, bijv. een drietal wilde struiken afstammen. Het staat vast, dat opsporen van andere wilde vormen het vooruitzicht
opent de verscheidenheid onzer variëteiten te vergroten en daarin nieuwe elementen te introduceren.
En zo zou ik verder kunnen gaan met mogelijkheden aan te wijzen bij aalbes,
kruisbes, druif, bij blauwe bes, framboos, aardbei, doch het is misschien even
nuttig te verwijzen naar de onbelangrijke fruitspecies: okkernoot, hazelnoot,
tamme kastanje, amandel, gulden bes, moerbei, veenbes en gewassen als vïier,
braam, Elaeagnus, Viburnum, Cornus, Actinidia, waarvan de domesticatie
als fruitgewas nog haast geheel moet beginnen.
Hier zijn bewijzen, dat de redomesticatie zal slagen niet te geven, doch hier
zou men dan toch wel kunnen zeggen, dat de selectie stellig tot resultaat kan
leiden, omdat er variabiliteit bestaat. Laat ik liever zeggen, dat in hun algemeenheid de middelen door mij aangegeven: redomesticatie, specieskruising,
Polyploidie, combinatie van genen, nergens zijn uitgeput, dat we dus verdere
selectie stellig voor mogelijk hebben te houden en dat er dus inderdaad reden
is over de wenselijkheid en economische vooruitzichten te praten. Ik laat hier
voorlopig in het midden de vraag of men de verbetering in deze of in gene
richting wil zoeken. Dat hangt met zoveel zaken en zoveel omstandigheden
te samen, dat dit zich amper leent voor algemene beschouwing.
Noodzakelijkheid houdt een zodanige belangrijkheid in dat de vraag naai
de kosten volkomen buiten beschouwing kan blijven en of dat dan economische,
hygiënische, sociale, noodzakelijkheid is, doet er niet toe. Ik zie de zaken ze
in, dat zulke noodzakelijkheid niet bestaat en dat ook wel niemand zal willen
beweren, dat zij aanwezig is. Blote mogelijkheid, sociaal en economisch gezien,
is er, wanneer het offer, dat de gemeenschap moet brengen op welke wijze
ook, wordt gecompenseerd zonder meer door de voordelen, die de veredeling
oplevert. Anders immers zal er niet mogen verwacht worden dat iemand er
zijn energie, zijn tijd, zijn grond aan zal willen ten offer brengen. Welnu die
mogelijkheid is er wel haast steeds. De amateur is er wel altijd voor te vinden.
Hij neemt de selectie ter hand van hetgeen in zijn bereik is en speelt zijn spel
met de natuur, grotendeels om de liefde voor het fascinerende werk zelf, dat
hem voldoening geeft, ook wanneer de resultaten slechts middelmatig zijn.
Maar uit deze gezichtshoek wilt gij het probleem heden wel niet bezien. Ik
meen, dat het wel de bedoeling zal zijn de kans op geldelijke voordelen of
liever die voordelen af te wegen tegen de kosten in geld uitgedrukt. Wenselijkheid, economische rechtvaardiging mogen we m.i. aannemen, wanneer die
geldelijke voordelen aanmerkelijk groter zijn. In ronde getallen is de fruitproductie in ons land van de 50000 ha van de orde van 500.000.000 kilo. Wij
telen op niet te kleine schaal ongeveer 400 variëteiten fruit. Per variëteit dus
125 ha en een productie van 1*4 millioen kilo. Bij de meer belangrijke variëteiten zijn de getallen veel groter, laat ons zeggen 2.000.000 kilo. Iedere goede
aanwinst zou zich kunnen opwerken tot een variëteit van middelbare of grote
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importantie en ik meen die maatstaf dan ook ongeveer te kunnen aanleggen.
De prijsverschillen door betere qualiteit zijn van de orde van enkele centen
tot stuivers per kilo. Laten wij aannemen om niet te overdrijven 2 ^ cent. De
productiekosten per kilo kunnen zoveel verschillen, dat die bij de voordeliger
variëteiten enige centen lager kunnen zijn. Ik zou hiervoor eveneens een verschil van iy2 cent willen aannemen, overtuigd, dat ik daarmede niet te hoog
schat of op zijn ergst een weinigje te hoog.
En zo kom ik dan voor die 1% millioen kilo tot een voordeel van jaarlijks
31.250 gulden. In de beste gevallen zeker veel hoger. Daarmede hebben we
althans een bedrag, waar nu wel het een en ander op te zeggen valt, doch dat
nu toch m.i. bij ruwe benadering aangeeft hoe ongeveer de creditpost der
veredeling er kan uitzien.
En nu de debetzijde der rekening. Het aantal met min of meer klem aanbevolen variëteiten van een aantal veredelaars volgt hieronder.
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Het wil mij voorkomen, dat men er wel zo ongeveer op kan rekenen dat
een sélecteur die het werk niet te korte tijd volhoudt, één goede nieuwigheid
ter markt kan brengen. De middelste waarde ligt zeker hoger, doch onze
becijfering wordt veilig, wanneer we een laag resultaat aannemen. En welke
kosten gaan daar nu mee gepaard? Mijn veredelingswerk is begonnen in 1919,
daarna afgebroken, opnieuw opgevat in 1928 en tot heden voortgezet. Laten
we aannemen 30 jaar.
P. Nelissen heeft ongeveer van 1913 tot 1940 doorgewerkt, dus 27 jaar.
I. W . Mitsjoerin werkte 60 jaar, doch dat is zeker wel buitensporig lang en
ging gepaard met de productie van veel goede variëteiten. Ik geloof, dat we
30 jaar voor de productie van 1 goede aanwinst gerust mogen taxeren.
De jaarlijkse kosten zijn voor Breda met 3000 gulden zeker ruim getaxeerd.
Voor Nelissen met 1000 gulden stellig aan de hoge kant, zodat wij komen op
totale bedragen van 30 X 3000 gulden. W a a r tegenover ik voor de gemeenschap een bate taxeer van gedurende zeker ook 30 jaar van ruim het tienvoud.
Zelfs wanneer men op enig punt onze becijfering optimistisch vindt en haar
iets minder gunstig wil maken, moet toch m.i. duidelijk zijn, dat de gemeenschap belangrijk gebaat is bij de productie van goede nieuwe variëteiten.
Voor de maatschappij is dan de selectie van fruit zeker economisch gerechtvaardigd en gewenst. Maar de zaak kan ook van andere zijde worden bezien
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en zou dan een ander aspect kunnen hebben. Men zou de fruitveredeling dienen aan te moedigen, doch zal men daarmee degene, die aan de opwekking
gehoor geeft een goede dienst doen?
W e moeten onderscheiden tussen twee gevallen:
Ie. Een sélecteur brengt in de handel, alleen datgene, wat werkelijk econonisch superieur is en laat zich alleen betalen door de opbrengst van die goede
nieuwigheden.
2e. Een sélecteur brengt in de handel al datgene, wat naar zijn mening
enige waarde heeft en wat de goegemeente zal willen kopen.
In het eerste geval zouden we moeten vragen hoeveel goede variëteiten
zo'n sélecteur, wanneer het resultaat niet tegen valt, wel zal winnen. Als
minimum stelden wij één. Als maximum zou ik een getal durven taxeren in
de grootte-orde van 10. Een sélecteur die volop kans heeft gehad, die de wind
in de zeilen had, was G. Veenhuizen. In de tegenwoordige rassenlijst voor
landbouwgewassen staan 6 van zijn aardappelen.
Een paar die vroeger een grote rol hebben gespeeld, Thorbecke en Bravo
zou ik daaraan willen toevoegen en om de zaak niet te ongunstig te maken
nog twee die een minder grote betekenis hebben gehad.
Het Engelse Kwekershuis Rivers heeft wel zeer veel in de handel gebracht,
doch als we nagaan, wat we er van overhouden, zullen we een getal vinden,
dat ook niet veel van 10 verschilt. Van Mons en Baltet blijven niet ver
beneden 10.
Maar wat levert nu een goede nieuwigheid op?
De sélecteur begint met haar te winnen, neemt daarna de reproductie ter
hand, maakt zekere kosten voor reclame, voor het verwerven van een getuigschrift van verdienste en tracht te verkopen. Het publiek echter is geenszins
overtuigd, dat zo'n certificaat van verdienste nu werkelijk alle waarborg geeft
voor deugdelijkheid en de fruitkweker neemt een gereserveerde houding aan,
koopt niet of koopt een zeer klein aantal bomen om er eens een proef mee te
nemen. Enkele boomkwekers achten zich aan hun reputatie verplicht de nieuwigheid, waar ophef van wordt gemaakt, in hun catalogus op te nemen, kopen
een of twee bomen en oculeren of copuleren daarmee een rijtje om spoedig
te ervaren, dat de noviteit slechts op kleine schaal te verkopen is. Nu is een
tijd van afwachten aangebroken. Het publiek gaat zijn oordeel vormen, wil
de boom eens volwassen zien, wil een droog en een nat seizoen, een koude en
een warme zomer, wil weten hoe het op deze en hoe het op die grond is,
wil de vatbaarheid voor ziekten, enz. leren kennen en dat duurt jaren lang.
Al naar de species en de omstandigheden wel 5 tot 25 jaar. De Pater van den
Elzen appel heeft meer dan 10 jaar in de rassenlijst gestaan, en hij kon worden
geschrapt. Het is niet aan te nemen, dat de vraag op grote schaal van de
nieuwigheid onmiddellijk na de introductie volgt. De grote vraag, die de grote
winst moet opleveren, blijft dus talmen en niets belet onze boomkwekers om
de variëteit op grote schaal buitenlands te vermeerderen, en niets belet onze
fruitkwekers hun plantgoed uit een ander land in te voeren zodat het zeer de
vraag is of van de winsten, die deze boomhandel en bomenproductie zal maken, ook maar één cent ten goede komt aan de winner. Die mag dus op geen
andere profijten rekenen, dan die, welke hem geworden bij de eerste verkoop
van de bomen aan de proefnemers. Een groot deel der baten wordt al dadelijk
opgeslokt door de vermeerdering van het materiaal en slechts een deel derhalve
mag worden opgevat als beloning voor veredelingsarbeid. Hoeveel? Ik zou
niet gaarne meer beweren dan 5000 gulden. In veel gevallen is het nog geen
100 gulden geweest. Bij een productie van 10 variëteiten dan zoiets van
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10 X 500 als maximum. Maar om 10 goede variëteiten te winnen moet men
zeker een 20 tot 30 jaar lang veredelen. Laat ons zeggen 20 jaar lang. 20 maal
het officiële jaarloon van een boomkwekersknecht is in de buurt van 40.000
gulden. 10 maal 5000 gulden is slechts 50000 gulden. Ik geloof derhalve dat
deze werkwijze geen resultaten van betekenis zal opleveren en acht haar economisch niet gerechtvaardigd en niet gewenst.
En bezien we thans nog even het geval van de sélecteur, die de variëteiten
bij dozijnen lanceert. Jaarlijks enige, zeg maar een tweetal.
Wanneer hij zekere reputatie geniet, zoals destijds Veenhuizen na de introductie van Eigenheimers en Baltet na het in de handel brengen der Transparante de Croncels, zal hij die noviteiten verkopen en nu is er zeker kans op
winst. Deze vorm van veredeling acht ik economisch voor de sélecteurs verantwoord. Maar er zit in die werkwijze te veel dat ons tegen de borst stuit,
te veel, dat gaat in de richting van inflatie om het in deze iets te grote woord
zwendel te vermijden, dan dat we het systeem moreel gerechtvaardigd zouden
kunnen noemen. Het is dus ook niet gewenst. De gevolgtrekking uit deze beschouwingen is deze, dat de belangen van de maatschappij en van de sélecteurs niet evenwijdig lopen. Selectie is gewenst, selectie is voor de zakenman
ongewenst en zou daarom m.i. moeten worden overgelaten aan de ambtenaar
in dienst der overheid of in dienst van de vakorganisatie of gesubsidieerd door
overheid of belanghebbenden. En dit is ook in feite reeds enigszins zo geworden.
In Duitsland was de grote fruitveredeling in het grote instituut te Müncheberg en in Proskau geconcentreerd, in Zweden te Svalöf, in Engeland te
East Mailing, Cambridge, Long Ashton, in ons land te Naaldwijk, Tiel en
Breda, in de Ver. Staten in verschillende proefstations. Naar ik meen heeft
ook in de S.S.S.R. de staat zich ontfermd over de nalatenschap van I. W .
Mitsjoerin.
De ambtenaar zal dit werk met de grootste toewijding verrichten, alsof hij
voor eigen zaak werkte, want of hij biologische, mathematische, of economische
neigingen heeft, het werk heeft steeds voor hem een aantrekkelijke kant, nog
geheel afgezien daarvan dat de mens van nature gepassioneerd is voor hazardspel en krijgsgeluk is bij de veredeling een element van betekenis. Men heeft
de formulering zo gekozen, dat ik er niet aan ontkom of ik moet trachten een
antwoord te geven op de vraag of het beter is appels te selecteren dan mispels,
druiven dan actiscidia's, zwarte bessen dan wel Ribes odoratum. Welnu op
dergelijke vragen is het geven van een antwoord een sprong in het duister.
Om bij de willekeurig gegrepen voorbeelden te blijven, de appel is veruit onze
belangrijkste fruitsoort, de mispel één der minsten, maar het is mij niet duidelijk, waarom dat steeds zo zou moeten blijven. Vroeger was de tarwe van
veel meer belang dan rogge, doch tegenwoordig zijn er veel streken, waar
het andersom is. Er is een tijd geweest, dat de perzik en de pruim op de achtergrond stonden, door de uitgebreide glascultuur hebben zij ineens meer betekenis gekregen in het Westland.
Tweehonderd jaar geleden schreven onze tuinbouwkundigen over ananas
en citrusfruit, wij praten er niet meer over, doch spreken wel van blauwe
bessen. Toch zou ik, al is de historie dan in een ander licht gekomen, mijn
persoonlijke voorkeur kunnen mededelen en dan richt ik mij naar de richting
der belangstelling. Men heeft die belangstelling nu eenmaal nodig om de
nodige medewerking te verkrijgen en zeer zeker zal het gemakkelijk zijn de
sympathie te winnen voor veredeling van fruit, dat iets betekent, moeilijk om
belangstelling te vormen voor soorten die nauwelijks op de markt komen.
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Wanneer men zich uitsluitend zou richten naar de belangstelling van het
publiek of van de autoriteiten zou men natuurlijk nochtans een fout maken,
wanneer men geen kans had in die richting iets te bereiken. Naar mijn mening
liggen die kansen echter over de hele lijn van ons eventueel offensief. En dan
is nog de vraag te stellen, hoe men de veredeling heeft in te richten. Naar
welke variëteiten of groepen van variëteiten moet men streven en welke middelen dient men daarbij te baat te nemen? Een der meest op de voorgrond
tredende problemen is op bijna alle fruitteeltkundig terrein het vraagstuk van
de ziektebestrijding.
Bij appelen hebben we te kampen met schurft, kanker, meeldauw, monilia
en bloedluis.
Bij peer is het te onzent overal schurft naast Agrilus.
Bij perziken krulziekte en meeldauw.
Bij pruimen loodglans en de z.g.n. bacteriekanker.
Bij kersen het taksterven en monilia.
Bij kruisbes Amerikaanse meeldauw.
Bij zwarte bes brandnetelblad en rondknopziekte.
Bij druif meeldauw, voetziekte en lamsteligheid.
Bij framboos callusziekte, virus en taksterven in de winter.
Bij aardbei meeldauw, wortelrot en virusziekten.
Bij verschillende fruitsoorten treden derhalve de vraagstukken van weerstand tegen ziekteverwekkers of gevoeligheid naar voren.
Maar dan zijn er nog andere gevaren:
stip bij appelen, stenigheid bij peren, barsten door regen bij kers, pruim, rode
bes, trefbaarheid door nachtvorst bij steen- en pitfruit, alsmede bessen.
En wel haast overal neemt men waar, dat er verschil is in gevaarlijkheid
der ziekten en beschadigingen bij de ene variëteit en de andere. W a a r dit
gegeven bestaat en in dat verband desiderata zijn, ware te zoeken naar variëteiten-keuze, de geringe kwetsbaarheid en andere deugden van productiviteit
en kwaliteit combinerende. Op verschillende gebieden der plantenveredeling
is het bewijs geleverd, dat inderdaad zulk soort resultaten te verwachten zijn
en dat daarbij twee dingen een grote rol spelen: de techniek der ziekteonderzoekingen, die in meer dan één geval op massale ultra korte wijze kan plaats
vinden, doch die gespecialiseerde krachten en laboratorium-uitrusting vraagt
en daarnaast de waarde van het grote aantal, die ; zoals bijna vanzelf spreekt,
ons weer verwijst naar het grootscheepse werk van een ambtelijk of semiofficieel instituut. Voor de gewone privé sélecteur wordt een dergelijk systeem
van selectie zeer kostbaar. Een minder gevaar voor ziekte en afwijkingen is
zeer belangrijk, wordt door sommige zelfs op de eerste plaats gezet, maar
laten wij niet uit het oog verliezen, dat er nog andere grote problemen bestaan.
Ik wil er slechts een paar aangeven:
De teelt van druiven en perziken lukt hier te lande aanmerkelijk beter onder
glas dan buiten, maar hoeveel goedkoper zou het niet zijn, wanneer we de
producten van dergelijke qualiteit op de akker konden produceren. Met koelhuizen moeten wij late appelen bewaren om het seizoen te verlengen. Daarop
zou toch zeker kunnen worden bezuinigd door productieve, zeer vroege en
zeer late variëteiten. Nederland zocht zich voor de oorlog in nawinter, lente
en zomer te dekken door invoeren van pisangs en sinaasappelen. W a t zou het
ons een deviezen kunnen besparen, wanneer wij voor die seizoens voldoende
appelen en peren hadden.
De qualiteit van sommige fruitsoorten laat te wensen over: met name bij
rode bessen beschikken we wel over een paar rijkdragende variëteiten: Gon38

douinii, Prince Albert en Erstling aus Vierlanden, doch de eerste twee zijn
als tafelbes oneetbaar en de laatste twee barsten bij regen. Onze zwarte bessen zijn voor tafelfruit eigenlijk nog niet goed genoeg, de bramen zijn te
sterk gedoomd, de Japanse Wijnbes is te klein en zo zou men ook op ander
terrein speciale, doch tegelijk zeer belangrijke defecten onzer sortimentslijsten
kunnen aanwijzen. Nu zou men zich natuurlijk voor elk geval afzonderlijk
bezig kunnen houden met de vraag of er kans is op het produceren van variëteiten, die in deze opzichten aan onze eisen tegemoet komen.
Ik heb niets naar voren gebracht, dat naar mijn mening niet kan worden
gerealiseerd. En door welke middelen? In het verleden heeft combinatie van
genen binnen het specifieke complex een grote rol gespeeld, maar er zijn reeds
voorbeelden van zeer verdienstelijke specieskruisingen naast, zoals bij kers
en bij pruim, waar de combinaties avium X cereasus (of fruticosa) en cerasifera X spinoza geacht worden de deuren wijd te hebben geopend.
Bij aardbei en rode bes zijn soortkruisingen onze meest productieve tuinverscheidenheden. In Amerika heeft soortkruising een grote rol gespeeld bij
de appel en bij druiven, zodat we in dit opzicht zeker optimistisch mogen
zijn want ook bij andere fruitsoorten, kruisbes, zwarte bes, braam, framboos,
blauwe bes, peer en wijnbes zijn kruisingen zeker mogelijk. De redomesticatie
is een middel, dat nog niet veel toegepast is en toch in mijn oog veel zal
kunnen opleveren. Het is in hoge mate waarschijnlijk dat bij de domesticatie
in het grijze verleden gedeeltelijk reeds in het neolithicum en in de bronstijd
door de keuze der planten uit de wilde flora en bij de keuze der zaaddragers
voor verdere selectie genen verloren zijn geraakt, en er is geen enkele reden
om aan te nemen, dat dit niet voor een aanmerkelijk deel nuttige genen zijn
geweest.
Grote vormenrijkheid komt op de duur door mutaties en inteelt wel aan de
dag, doch we mogen bedenken, dat het aantal generaties sinds de domesticatie
niet groot is geweest. Bij verschillende onzer akkervruchten en groenten is een
geschiedenis van 1000 tot 5000 of meer generaties, doch bij onze vruchtbomen
mogen wij schatten, dat het aantal met tientallen te tellen is, ik vermoed bij
sommige species nog geen tien. Dit rechtvaardigt het vermoeden, dat de kortste weg om de variabiliteit te vergroten, zonder specieskruising toe te passen
redomesticatie is. Het is bij perziken met succes toegepast, heeft bij zwarte
bes interessante vooruitzichten geopend en zal naar mijn mening bij druiven
succes beloven. Bij de andere species ken ik geen gegevens doch ook zonder
die te bezitten meen ik het idee toch in overweging te moeten geven. Planthunting zij derhalve het advies. Met een voorbeeld wil ik het toelichten. Gewone framboos gekruist met een wilde Rubus lasiostylus gaf teleurstellend
resultaat, doordat de gebruikte R.l. te klein van vrucht was. Ik ben nu in het
bezit van een grootvruchtig exemplaar geraakt, waarvan ik wel resultaat meen
te mogen verwachten. Een ander middel, dat de overweging waard is, is toepassing van inteelt. Onze fruitbomen groeien voor een gedeelte tenminste
naar onze smaak te sterk, zoals blijkt uit de vraag naar zwakke onderstammen. W e zijn er bij kers, peer en okkernoot niet in geslaagd die zwakke
onderstammen te vinden en het zou zeker een schrede in de goede richting
zijn, wanneer wij de practici een sortiment zwakke groeiers konden aanbieden,
die zich op de sterke onderstammen naar onze wensen van kleine dimensies
en vroege dracht zouden schikken.
Het meest voor de hand liggende middel hiertoe is inteelt.
Ik ben hiermede ongeveer aan het einde.
Sommigen hebben misschien de vraag op de lippen, welke peren, appelen,
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kersen, druiven etc. ik voor selectie zöu gebruiken. Ik zal op vragen van dit
soort geen antwoord geven. Om een juiste keuze te doen dient men een specialist te zijn in peren, appelen, kersen of druiven, dient men alle problemen
te overzien die de cultuur biedt, dient men een groot aantal variëteiten te
kennen, alle verwante species en goed bekend te zijn met de parasieten.
Aan die eisen voldoe ik niet.
Summary
For 'which crops is breeding work justified and urgent, and 'which is the best
way to do it.
III. Fruit.
by I. Rietsema
(Director, R.C. School of Agriculture and Horticulture, Breda)
Before we can discuss the economical side of fruitbreeding, its biological
possibility ought to be beyond doubt. And it is indeed obvious, that improvement of varieties by breeding triploids and tetraploids of apples, by new gene
combinations of pears and stonefruits, specific crosses of Rubus and Ribes, redomestication of black currants, selection of nuts and minor fruitspecies has not
yet been exhausted and that there is an abundance of promise in different
ways of breeding.
The annual fruitproduction in Holland may very roughly be estimated at
about half a million metric tons. The main part of this fruit belongs to some
400 varieties each of which having an average production of 1250 tons, a
figure apparently rather too low for the leading varieties.
A price difference of 1/40 guilder for 1 kilogram or a reduction of the cost
of production to this amount is no exaggeration and so we can evaluate the
benifit of one new established good variety at about 31250 guilders; in favourable cases much higher.
A production by a persevering breeder of one good new variety in 30 years
is not more than what has been performed by well known breeders. Taking
the annual cost of breeding at 3000 guilders, we can compare 30 times this
amount to 30 X 31250 guilders when the popularity of a variety also lasts
thirty years, which is rather a modest estimation. Therefore the benefit of
fruitbreeding for the country cannot be doubted.
From the breeder's point of view matters are different. A really successful
breeder, as is shown by several examples, may produce perhaps ten good
varieties in his lifetime. Good varieties are not from the very start good sellers,
because the fruitgrowers want a trial of novelties as adult trees during several
years before buying trees on a large scale, but during this experimental stage
grafting wood is scattered anywhere and after a final favourable reception
by fruitgrowing practice all the benefit is for the nurseryman and the breeder
has to content himself by his receipts during the very short period of introduction. W h e n a novelty makes him cash 5000 guilders nett, he has been
remarkably successful. In many cases 100 guilders will be all. Working twenty
years for 10 X 5000 guilders would give 50.000. A job as a nursery foreman
might give him even more.
Only a breeder who produces novelties by dozens, would be in better conditions, but such a wholesale introduction means a genuine inflation and cannot be looked upon as a sound system, because inevitably most of such new
introductions are not by far improvements.
40

The conclusion is, that economical value of breeding work for fruitgrowing
is not answered by economical profit for conscientious breeders.
W h e n public corporations take breeding in hands the problem can be solved
as has been done in several countries. A difficulty is certainly this that breeding takes so much time and we can hardly say what kind of varieties will
be wanted after 25 or more years. Breeding disease resistant varieties can
in a general sense be recommended however. The equipment for this line of
breeding is too expensive for private breeders. As a general goal breeding of
varieties for cheaper production and for a longer lasting season is likewise
attractive and moreover improvement of quality will always have its merits.
The probably very restricted number of generations since earliest domestication justifies the supposition that redomestication will be able to add veryuseful genes to our variety lists, as has been done in the case of peaches and
black currants and as has been planned for grapes.
Species crosses have given remarkable results and can give many more,
when combined with plant hunting. Because a majority of our fruit trees are
strong growers a general reduction of this tendency by inbreeding should be
taken into consideration.

Het gemeenschappelijk diner biedt gelegenheid

verder van ge dachten te wisselen.
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Kostenberekening bij veredelingswerk
door

Ir. C. K o o p m a n
(Veredelingsbedrijf van het Centraal Bureau te Hoofddorp)

Zeer zeker in de meeste gevallen een zeer moeilijk
punt. En meestal niet of slechts benaderend uit te
voeren.
Veredelingswerk zal in de regel pas zeer laat of in
het geheel niet renderen, bezien vanuit het oogpunt
van de individuele ondernemer en wanneer uitsluitend
gerekend wordt met de werkelijke kosten en met de
werkelijke directe inkomsten, welke het veredelde
product opbrengt. Waarbij dus zuivere handelswinst
gescheiden wordt van zuivere winst uitsluitend verdiend aan en door het veredelde product.
Bekijkt men het veredelingswerk uit een algemeen
oogpunt, dan zijn de zuivere winsten, welke de veredeling aan de maatschappij oplevert, zeer groot.
Zó groot, dat alle kosten, welke aan de veredeling besteed worden, vele malen
vergoed worden door de grotere opbrengsten. "Wanneer we nagaan, dat de
opbrengst onzer landbouwgewassen de laatste 40 jaar met gemiddeld ongeveer 40 % gestegen is, waarvan de helft als direct resultaat der veredeling
beschouwd mag worden, terwijl de andere 20 % door betere bemesting, betere
grondbewerking, plantenziektenbestrijding enz. verkregen werd. Een gedeelte
dezer laatste 20 % verhoging is echter ook slechts mogelijk geweest, doordat
b.v. de nieuwere rassen steviger stro hadden, waardoor zwaarder stikstofbemestingen mogelijk werden.
Hoewel voor tuinbouwers sprekend, zal mijn betoog vrijwel geheel op landbouwgewassen betrekking hebben. Doch mogelijk kan de tuinbouw iets overnemen van de ervaringen, welke op dit terrein werden verkregen. Ik wil dan
mijn inleidend betoog tot mijn eigenlijk onderwerp vervolgen, met U aan
enkele voorbeelden toe te lichten, van welk belang de plantenveredeling voor
land- en tuinbouw kan zijn.
Als sprekend voorbeeld neem ik dan het pogen, om door veredeling te geraken tot phytophthora-resistente aardappelen. Het verlies, hetwelk gemiddeld
ieder jaar geleden wordt door uitval van zieke knollen, door het meerdere
werk hieraan besteed, door opbrengstverlaging wegens te vroeg afsterven en
de totale kosten van de ziektebestrijding over ons gehele land, is zeker te berekenen op 3 à 4 millioen gulden. Zou het ons dus lukken, om volledig
phytophthora-resistente aardappels met overigens de gewenste eigenschappen
van vorm, kwaliteit enz. te kweken, dan betekent dit per jaar alleen voor ons
kleine landje een jaarlijkse winst van 3 à 4 millioen gulden, welke winst zonder
verdere uitgaven ieder jaar weer opnieuw aan de gemeenschap ten goede
komt. En welk een vraag zou er uit het buitenland naar deze poters komen,
waardoor grotere exportmogelijkheden ontstaan, welke weer nieuwe inkomsten opleveren.
Dergelijke enorme resultaten zijn te bereiken. De onkosten om dit te bereiken zullen met tientallen duizenden guldens betaald moeten worden, misschien met enkele honderdduizenden guldens. Maar deze staan in geen verhouding tot de jaarlijks voor de maatschappij terugkerende millioenenwinsten.
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Ik zou nog meerdere voorbeelden, zowel van nog te bereiken resultaten,
als van reeds bereikte voordelen kunnen aanhalen, doch volsta met eerstgenoemd wel zeer sprekend voorbeeld.
Hoe staat nu de individuele ondernemer tegenover dit vraagstuk?
Tot voor kort washetin de landbouw zó,datde kweker practisch generlei
bescherming van zijn kwekerseigendom genoot. Hoewel momenteel de mogelijkheid tot registratie ookvoor meerdere tuinbouwproducten geopend is, kan
men wel zeggen, dat deze toestand voor de tuinbouw nog practisch zois.
Voorheen washetin de landbouw danzo,dat de kweker eenzeker bedrag
aan kwekerskosten in de prijs van zijn originele producten calculeerde, en
verder naast een goed kweker vooral een goed koopman moest zijn om zijn
kwekerswerk uit zijn producten vergoed te krijgen. Nu mag ik vooral niet
vergeten op één punt de aandacht te vestigen. Het is n.1. voor een kweekbedrijf niet alleen een kwestie van calculatie van directe kosten en directe
inkomsten van zijn veredelde producten, doch het feit, dat hij aan eigen veredeling doet, geeft cachet aanzijn zaak enmaakt meestal, datmen vertrouwen
in zijn producten stelt, zodat de vraag naar zijn producten hierdoor toeneemt
en zijn gehele handelswinst (apart te zien dus van kwekerswinst) groter wordt.
Dit maakt hetwelheel moeilijk voor een kweekbedrijf, om een juiste kostprijsberekening voor zijn veredelingsafdeling op te zetten. Meestal zijn er wel
enkele ongrijpbare voordelen, welke nooit ineenexact cijfer zijn uitte drukken.
Doch laat ikna deze korte inleiding nu tot mijn eigenlijke onderwerp overgaan.
W a a r ons bedrijf, het Veredelingsbedrijf van het Centraal Bureau te
Hoofddorp, gesticht is methet enige doel: veredeling van landbouwgewassen,
en alles watop dit bedrijf gebeurt aandit enedoel ondergeschikt is,was het
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ons mogelijk een vrij zuivere kostprijsberekening, onderverdeeld over de verschillende gewassen waaraan gewerkt wordt, op te zetten. Hiervoor moest
in de eerste plaats een systeem van tijdschrijverij ingevoerd worden. De
loon- en salarispost is in een veredelingsbedrijf verreweg de belangrijkste
uitgavepost. In de eerste plaats is veredelingswerk zeer arbeidsintensief,
terwijl van 't begin af aan één of meer beter betaalde gespecialiseerde krachten onmisbaar zijn. Op ons bedrijf varieerde de loon- en salarispost plus sociale
lasten vanaf 1939 tot 1946 van 64 tot 73 % van de totale uitgaven. De post:
pacht plus annuïteit geïnvesteerd vast kapitaal plus onderhoud gebouwen
varieerde van 21 % in 1940 tot 1 4 ^ % der totale uitgave in 1945. Alle dan
nog resterende kosten schommelen in de achter ons liggende jaren van 12—
15 %.
Salarissen en lonen plus sociale lasten vormen dus veruit de belangrijkste
post.
Teneinde dus een goede verdeling der lonen en salarissen mogelijk te
maken, krijgen al onze arbeiders en assistenten wekelijks een arbeidskaart.
Hierop worden de uren ingevuld, welke zij aan de verschillende gewassen
per week werken, welke kaarten weer verwerkt worden op weekstaten. Ieder
gewas, waaraan veredelingswerk gebeurt, heeft op deze weekstaten een apart
hoofd. Behalve de gewassen komen nog enkele algemene hoofden voor, als
grondbewerking, bemesting enz. voor die kosten, welke niet direct op een
bepaald gewas geboekt kunnen worden, en welke totaal-posten dan aan het
eind van het oogstjaar omgeslagen worden.
Enkele moeilijkheden leveren nog op de juiste verdeling der salarissen van
het hoofd van het bedrijf, de afdelingschefs, de bedrijfsboer en de boekhouding, welke geen arbeidskaarten invullen, doch wier salaris aan het
eind van het jaar, ieder apart over de verschillende gewassen verdeeld wordt.
Behalve het kantoorpersoneel hebben zij allen min of meer bijzondere bemoeiingen met bepaalde gewassen, waarom hun salaris niet algemeen omgeslagen wordt, doch elk salaris apart volgens een bepaalde indeling over
die gewassen verdeeld wordt, welke daarvoor in aanmerking komen.
Enkele posten, als Zaaizaad en Pootgoed, Bemesting, Huur bouwland bij
derden, en andere dergelijke posten, voor zover zij maar enigszins in te delen
zijn op bepaalde gewassen, worden op deze gewassen ingedeeld. Alle resterende algemene kosten worden omgeslagen.
Op deze manier is het ons mogelijk, een zo diep mogelijk inzicht te krijgen
in de onkosten, welke ieder gewas, waaraan op ons bedrijf gewerkt wordt,
meebrengt.
De inkomsten van het bedrijf bestaan uit:
le. De opbrengst van het bouwland. Daar ons bedrijf een zuiver proefveldbedrijf is, en van de ruim 25 ha en meestal nog enkele ha bijgehuurde proefvelden, meestal meer dan 20 ha met proefvelden bezet is, brengt ons bedrijf
zeer weinig zaaizaad voort. Meer dan 90 % van de opbrengst bestaat dus
uit gewone consumptiegranen of andere voor de consumptie bestemde producten, zodat de financiële opbrengst per ha gemiddeld lager zal liggen dan
in een normaal bedrijf, waar aan zaaizaad- of pootgoedteelt gedaan wordt,
of op een andere manier getracht wordt hoogwaardige producten te produceren.
Bedroeg de bruto-opbrengst per ha in 1939 nog minder dan ƒ400.—, in
1945 werd als gevolg van de sterke prijsstijgingen door en na de oorlog reeds
de ƒ 1000.— per ha bereikt, om in 1946, een uitzonderlijk gunstig oogstjaar,
zelfs tot bijna ƒ 1250.— per ha te stijgen. Toch is zelfs een dergelijke zeer
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gunstige opbrengst per ha nog lang niet in staat om zelfs maar voor de helft
de kosten van het bedrijf te dekken, wat ook logisch is.
De hoofdbron der onkosten moet dan ook gedekt worden door de kwekerspremies en de kwekersvergoeding op de nabouw, welke laatste door de N.A.K.
geheven wordt.
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Onder kwekerspremie is te verstaan, het bedrag, hetwelk in de prijs van
het originele zaad gecalculeerd wordt ter vergoeding van het kwekerswerk.
Onder de huidige regeling van prijsverordeningen zijn deze kwekersvergoedingen vastgesteld door het Bedrijfschap, in overleg met de N.A.K. en gehoord
de Kwekersbond.
Nemen we als voorbeeld het jaar 1946, toen de totaal-uitgaven van ons
bedrijf ruim ƒ 94.000.— bedroegen en de opbrengsten uit het bedrijf zelve
ƒ33.500.—. Doordat in dat jaar van verschillende gewassen nog bijna ƒ 45.000
aan kwekerspremie binnenkwam, en aan nabouwvergoedingen nog eens bijna
ƒ 8.000, resulteerde dit jaar met een totaal tekort van ruim ƒ 8.000.
Gedurende de 8 jaar vanaf 1939 tot en met 1946 bedroegen de totale
tekorten van ons bedrijf ruim f 91.000, waarvan de eerste 4 jaar ruim ƒ 60.000
voor hun rekening namen, tegen de laatste 4 jaar iets minder dan ƒ 30.000.
Ieder jaar leverde tot nu toe nog een nadelig saldo op, hoewel de nadelige
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saldi, ondanks de geweldige stijging der uitgaven, toch een dalende tendens
te zien geven.
Gaan we nu tenslotte de resultaten voor de verschillende gewassen na, dan
zien we uit de getoonde grafieken, dat er gewassen zijn, welke tot nu toe
steeds verliezen hebben opgeleverd, èn gewassen, welke eerst verlies, doch in
latere jaren winst opleverden.
Die gewassen, waarvan nog geen ras in de rassenlijst is opgenomen, leveren
natuurlijk ieder jaar een behoorlijk verlies op, al naar gelang aan zo'n gewas
meer of minder uitgebreid gewerkt wordt. Die gewassen, waarvan een ras in
de practijk een flinke opgang maakt, vooral wanneer zo'n ras tot een belangrijk gewas, als tarwe, groene erwten of één der belangrijke voederbieten behoort, leveren al spoedig een behoorlijke bron van inkomsten aan kwekersvergoedingen op.
W a a r echter ieder ras slechts bestaansrechten heeft, zolang het niet verdrongen wordt door een ander, beter ras, wat soms wat langer duurt, doch
soms ook heel snel gebeuren kan, verkeert de bestaanszekerheid van een veredelingsbedrijf steeds in een zeer labiele toestand, en is het gewenst, dat een
veredelingsbedrijf, wil het zich kunnen ontplooien, over niet geringe reserve's
beschikt, hetzij uit eigen verworven middelen, hetzij uit een groot beginkapitaal, hetzij uit andere hoofde.
Dit geldt natuurlijk in het bijzonder, wanneer een veredelingsbedrijf uitgeoefend wordt als hoofdbestaansbron.
Een heel ander aspect levert natuurlijk het veredelen van één of enkele gewassen, niet als hoofdbestaansbron uitgeoefend, doch als nevenarbeid door
een bedrijf, waar de hoofdbestaansbron meer op handels- of cultuurgebied
ligt. En nog weer anders staan de velen er tegenover, door wie het veredelen
meer als liefhebberij beoefend wordt, door wie toch ook vele belangrijke verbeteringen in omloop gekomen zijn. Veredelen is nu eenmaal een werk, waar
liefhebberij en doorzettingsvermogen, doch ook kijk op zijn gewassen, en tenslotte nog een beetje geluk een grote rol spelen.
Discussie
Dr Nijdam: De moeilijkheden van de financiering van kweekwerk zijn voor
de particuliere kweker zeer groot. Kunnen de grote coöperaties hierin in plaats
van de Staat meer bijdragen?
Ir Koopman: De centrale coöperatie doet al een heel stuk werk op dit gebied en het is natuurlijk veel mooier wanneer de belanghebbende het doet dan
de Staat. De zekerheid van de inkomsten die tegenover het mogelijk succes
van het kweekwerk staat is zo labiel en onzeker, dat er iets achter moet staan
dat een stootje velen kan. Dit kan een individuele kweker niet dragen. Met
geringe middelen kan hij wel heel wat bereiken maar alleen de Staat of de
grote lichamen kunnen het kweekwerk fors aanpakken.
De heer P. v. d. Have: Subsidie te doen verstrekken ten behoeve van het
kweekwerk schijnt heel aanlokkelijk. Kan de coöperatie de particuliere kweekbedrijven ook steunen? Waarschijnlijk zal zij dit alleen haar eigen kweekbedrijf doen. Eventuele subsidie moet daarom in de eerste plaats van de N e derlandse Staat komen en niet van de coöperaties.
De heer N. Veldhuyzen van Zanten: Dan zou de mogelijkheid bestaan dat
de Staat een groot veredelingsbedrijf zou worden. Dezelfde tendenz lag ook
in de voordracht van Dr Rietsema en nu komt deze ook weer naar voren bij
de heer Koopman. Ik kan me begrijpen dat dit vraagstuk klemmend wordt
daar blijkt dat de onkostenkolom maar steeds hoger blijft dan de inkomstenkolom. Toch moet men voorzichtig zijn.
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In tegenstelling met de landbouw hebben wij in de tuinbouw verschillende
kleine bedrijven voor veredeling, terwijl ook de tuinbouwproducten in kleinere
kwanti worden afgezet in de maatschappij. De tuinbouwmarges vertonen daardoor ook belangrijke verschillen met de marges in de landbouw. Maar toch
blijft de zaak in principe gelijk. Wij hebben hier als veredelaars een bijeenkomst namens het I.V.T. Dit samengaan van kwekers en Instituut lijkt mij
nu juist heel gelukkig. W a a r de kleine veredelaars in laboratoriumuitrusting
en kennis te kort schieten kan het Instituut helpen. Wanneer wij zowel de
landbouw, waar die hieraan behoefte heeft, als de tuinbouw in die richting
kunnen krijgen, dat het laboratoriumwerk, wanneer dit te omvangrijk wordt,
wordt verricht door een instituut, zijn we m.i. op de goede weg. Wanneer dit
als steunpilaar kan werken bij de veredeling van gewassen, dan zal het 't Rijk
ook wel een belangrijke som kosten. Daarnaast behoudt men dan echter de
individuele vrijheid met de voordelen die daaraan verbonden zijn. Dit lijkt
mij een gelukkiger oplossing dan wanneer de Staat alles doet. Het nadeel van
als de Staat alles doet, is dat het particulier initiatief niet wordt geprikkeld,
hetgeen aan het kweekwerk schade zal berokkenen. Een samenwerking zoals
geschetst zal meer vruchten afwerpen.
Ir ]. Siebenga: In 1937 was het vraagstuk van de aardappelveredeling aan
de orde. Er waren twee stromingen. De ene wilde kweekwerk door de overheid. De andere wilde de krachten die in de aardappeltelers zitten prikkelen.
Deze laatste stroming heeft de overhand gekregen. Men is toen dezelfde richting ingeslagen als door de heer Veldhuyzen van Zanten wordt bepleit. Het
kruisingswerk en het uitzoeken der kruisingsouders is Instituutswerk geworden. Het zaad dat gewonnen wordt, wordt aan particulieren uitgegeven, die
hieruit rassen selecteren en ook de revenuen trekken. In Nederland zijn nu 120
personen, grote en kleine, bezig met 't kweken van aardappelen. Er zijn nieuwe rassen gewonnen. Nu zitten wij voor het grote probleem een vervanger
voor „Bintje" te krijgen. En nu is weer gezegd- wij moeten precies hetzelfde
doen als gedaan is. Allen die er belang in stellen moeten geactiveerd worden.
Rijkssteun kan daarbij stimulerend optreden, o.a. ook door kleine premies uit
te loven voor die jonge kweekbedrijven, die nog op gang moeten komen. Ook
ten opzichte van granen en peulvruchten verdient dezelfde richting de voorkeur. Voor het moeilijke werk moeten speciale mensen worden aangewezen,
die dat doen. Maar wij moeten de exploitatie overlaten aan het particulier
initiatief.
Ir Koopman is het met Ir Siebenga eens, dat Staatshulp alleen nodig is
waar het particulier initiatief noodwendig tekort schiet, of waar de problemen
een dergelijke specialisatie van de veredelaar, of een dermate kostbare outillage vragen, dat de particuliere kweker dit niet kan volbrengen.
De heer A. R. Zwaan: Als dan door de Staat moet worden geholpen bij het
kweekwerk, dan moet de Staat eerst ophouden de zaak dwars te zitten. De
voederbiet was een steunpilaar van het bedrijf. Na 1943 valt hij naar beneden,
door ondoelmatige prijsregeling. Wanneer dit nu hier zo duidelijk wordt aangetoond, dan is hier een punt dat de autoriteiten onder het oog moet worden
gebracht.
Ir Koopman: De boer wil niet voor lage prijzen telen. Ik heb dit de autoriteiten onder het oog gebracht en er voor gevochten, maar ik heb het niet
kunnen winnen.
De heer Veldhuyzen van Zanten: Het is mij opgevallen ook bij koolrapen.
De heer Zwaan en ik hebben herhaalde malen over prijzen gesproken, maar
er is een tendenz om de prijzen voor het vermeerderen van zaden zo laag
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mogelijk te houden, waar men maar niet van af is te brengen. Het blijkt dat
daardoor de producten geheel of ten dele verloren gaan. Ik heb kunnen constateren dat er een aanzienlijk tekort was in Nederland van landbouwkoolrapen, zodat men genoodzaakt was tegen zeer hoge prijzen te importeren. Dit
was niet nodig geweest, wanneer er een andere prijspolitiek was gevoerd.
Wanneer die prijspolitiek tot gevolg heeft dat een Nederlands kweekproduct
vermindert of niet meer verkrijgbaar is, heeft het alleen maar utopische waarde. Wij moeten ons dan tevreden stellen met geïmporteerde artikelen. Het
verschil als zodanig is meermalen opgemerkt.
Dr van Daalen: Ik heb in Amerika een aardappelkweekbedrijt Dezocht, waar
10—12 afgestudeerde mensen samenwerkten om de aardappel op hoger peil
te brengen. Het kruisingswerk is geconcentreerd in Washington. Met behulp
van kunstlicht wordt de kweekcyclus verkort. Het zaad gaat naar de boerderij. Per jaar wint men 50.000 zaailingen. Deze worden 1 jaar uitgezet om
te worden onderzocht op resistentie tegen allerlei ziekten, 't Eerste jaar valt
een hele massa uit. Het volgend jaar worden de resterende 1000 of 1200 aan
de tand gevoeld. Daar rollen er enkele uit die geschikt zijn voor de vermeerdering, waar nieuwe rassen uit kunnen komen. W a a r zoveel deskundigen samenwerken is de kans veel groter dat er iets verkregen wordt dat beter is,
dan waar men op zijn eentje werkt. Wanneer Nederland aan de top wil blijven en zijn rassen wil blijven exporteren, dan is het zaak dit anders aan te
pakken dan zoals het nu in Nederland gebeurt; 120 kwekers zijn te weinig
geëquipeerd. Het is noodzakelijk veel meer krachten te concentreren. De beste
rassen geeft men in Amerika aan particulieren voor vermeerdering. Ik vrees,
dat als men doorgaat op de oude manier, het kweekwerk veelal meer een
kunst blijft en nog te weinig een wetenschap is.
De heer Veldhuyzen van Zanten: Dit geeft wel te denken. Dergelijke
methoden kunnen een gevoel van hopeloosheid geven aan de individuele kwekers. Maar voor de meeste gewassen kan de methode ook in Amerika niet zo
massaal worden opgezet als bij de aardappel. Voor de meeste gewassen moet
men ook in Amerika voor kleinere gebieden kweken, omdat voor ieder klimaat
weer een ander ras nodig is. Dit herleidt het meeste werk meer tot onze verhoudingen. Wij moeten er ons voor hoeden bij zulk groots opgezet kweekwerk
à priori aan Staatskweekwerk te denken.
Het beste is een onderling aanvullen van instituten als I.V.T. en I.V.P.
enerzijds en de privé-kwekers anderzijds. Op deze instituten werken verschillende onderzoekers aan een aantal gewassen. En wat de individuele kwekers
betreft: er is nog geen Amerikaanse machine ontdekt met een kwekersoog.
Samenwerking van de instituten en de particuliere kwekers, zal het beste resultaat geven. W e zullen in deze combinatie ook heel ver kunnen gaan in de
richting zoals men in Amerika gaat.
De heer Vijn: Is het mogelijk een voorbeeld te geven van wat een bepaald
ras gekost heeft, alvorens het in de wereld kon worden gebracht? Op welke
wijze worden de indirecte kosten verrekend?
Ir Koopman: Beantwoording van de eerste vraag is niet mogelijk. Ik heb
het noteren van de kosten niet zo ver doorgevoerd. Ik ben pas vanaf 1939 bij
het Centraal Bureau. W a t de tweede vraag betreft: een hoop indirecte kosten
kunnen we per gewas omslaan. De salarissen van de leiders van de afdelingen
b.v. worden aan het eind van het jaar omgeslagen op die gewassen, waarop
zij gespecialiseerd zijn.
Ik ben het niet geheel met Dr van Daalen eens. In Nederland kunnen we
niet werken zoals in Amerika, maar we kunnen er wel veel van leren. Hoe
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meer particuliere kwekers aan het veredelingswerk deelnemen, hoe meer kans
er is, dat iets wordt gewonnen. W a a r het werk een te duur instrumentarium
vereist moet de Staat helpen.
Ir B. M. Bakker is bezig met Phytophthora op het I.V.P. Daarvoor is nodig
een dure apparatuur, die gebruikt zou moeten worden door academische krachten. Het is de bedoeling géniteurs te fokken, die de gewenste eigenschappen
op hun nakomelingen overerven. Dan worden deze aan de individuele kwekers uitgegeven, zodat de kwekers dan met deze géniteurs, die getest zijn,
verder zullen werken, zodat je dan een samengaan krijgt tussen wetenschap
en praktijk. Het is noodzakelijk over deze apparatuur te beschikken, willen
wij aan de concurrentie het hoofd kunnen bieden.
Dr v. Daalen: Uitgaven, die men voor dergelijke dingen doet, zullen zich
gemakkelijk betaald maken. Export brengt veel geld in het laatje. Ik kan me
niet voorstellen dat de kosten van de apparatuur door de meer-opbrengst niet
zullen worden opgebracht. De bedoeling is dat de apparatuur, die we hebben,
wordt uitgebreid en dat behoeft niet zoveel te kosten.
De heer C. N. Vreeken Sr.: Wij hebben enige dingen gehoord o.a. dat op
het gebied van kweekwerk de inkomsten variabel zijn en niet altijd de uitgaven
dekken. Ik denk dat Amerika veel bereiken kan, maar geloof dat wij in Nederland toch nog tot iets groters in staat zijn dan Amerika, op het gebied van
de tuinzaden, mits men komt tot een associatie van veredelaars en zaadvermeerderaars. De beoefening en het omhoogbrengen van een bedrijfstak als
onze zaadteelt en handel zal, wil het land er wel bij varen, in de eerste plaats
als een gemeenschappelijke taak moeten worden gezien, die door het scheppen van de gunstigste verhoudingen de bedrijfsexploitanten de grootst mogelijke kansen biedt dat hun inspanning naar de mate van ieders inzet aan
werk, kennis en kapitaal zo ruim mogelijk zal worden beloond.
Het gaat er mee als met de outillage van een schip dat, hoe beter het is
uitgerust, des te grote kans krijgt op een voordelige vaart.
Elk bekrompen inzicht geboren uit afgunst of misplaatste naijver onder de
vakgenoten onderling dient men als contrabande uit te bannen.
Ik weet wel, om bij hetzelfde beeld te blijven, dat sommigen de wilde vaart
prefereren, ja zelfs de vrijbuiterij terugwensen, de tijd namelijk waarin men
naar hartelust annexeerde en als gold het de gewoonste zaak van de wereld
zijn eigen etiquet plakte op andermans goed, ja zelfs dit eenmaal klassiek uitbeelde met het woord „Emergo" om daarmede (het kan niet duidelijker)
te demonstreren dat men aan de klem van het recht wist te „ontzwemmen '.
Van uit die gezichtskring gezien is het geen wonder dat bij dezulken de gedachte en mening heeft postgevat, dat b.v. de keuring zoveel mogelijk aan de
buitenkant en de bescherming van de kwekerseigendom een utopie moet blijven.
Nu is er voor het niet-begrijpen van de tijd waarin wij leven, het blind
zijn voor de maatschappelijke ontwikkeling der dingen wel een verklaring te
vinden als men zijn oog uitsluitend gericht houdt op de knechting van het bedrijfsleven van overheidswege die velen m.i. ten onrechte aanvoelen als een
tyranniek overblijfsel uit de bezettingstijd en hoe eer we daarvan verlost worden des te beter, maar
we moeten dit niet vereenzelvigen met het keuringswezen dat onbetwistbaar zijn groot nut in het verleden en heden bewijst,
al letten we alleen maar op de gunstige reputatie van echt en ziektevrij N e derlands pootgoed.
De vraag is alleen maar hoe maken wij ons het keuringswezen ten nutte,,
want het mag niet zo zijn dat er op het keuringsgebied tegenstellingen komen
b.v. de N.A.K.L. kleine gebouwen, veel prestatie en bij de N.A.K.G. prachtige
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De heer C. N. Vreeken Sr,

het
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commoditeiten, veel kosten door het vak te dragen en het nuttig effect omgekeerd evenredig aan de opzet, neen, zo mag het niet en zo wil men het
ook niet.
Men zal naar ik aanneem ongetwijfeld bedacht zijn op de vraag hoe zal de
N.A.K.G. in de toekomst nog beter zijn nut voor ons vak kunnen afwerpen
en in dit verband de suggesties van vaklieden zeer zeker op hunne verdiensten
toetsen.
Dit voor ogen houdende, wil ik gaarne het volgende ter overweging aanbieden: Naar mijn mening mag de keuring geen ornament zijn, doch moet
zij om aan het reglementair gestelde doel te kunnen beantwoorden, meer en
meer „essentieel" worden, zo alleen zal zij in vereniging met de bedrijven de
afzet van hoogwaardige zaden helpen bevorderen.
Hier dringt zich allereerst de vraag naar voren, hoe kan de keuring met
inbegrip van het Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen er toe
medewerken dat de naam van het Nederlandse zaad omhoog gestuwd wordt
en dan is dat alleen mogelijk door intensieve medewerking van het keuringswezen in een associatie van kweekwerk en zaadafzet.
De behoefte aan associatie, aan samenbundeling van belangen, liggende op
het gebied van het creëren van nieuwe rassen op 8 breeding stations of veredelingscentra, de zaadvermeerdering en de afzet daarvan, deed in de Verenigde Staten al een viertal grote zaadfirma's, namelijk:
de Everett B. Clark Seed Co
de N. B. Keeney & Son Inc.
de John H. Allan Seed Co en
de Jerome B. Rice Seed Co
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tot consolidatie in de Associated Seed Growers, Inc. New Haven Connecticut
besluiten.
i Hieruit ziet men, dat bij gemis aan een afdoende wettelijke bescherming,
men in Amerika al door associatie zoveel mogelijk tracht de voordelen die
kunnen getrokken worden van nieuwe rassen in een combinatie veilig te
stellen en ik heb mij afgevraagd waarom zou in Nederland waar te dien opzichte de perspectieven gunstiger zijn niet nog iets groters tot stand te brengen zijn.
Hier toch ligt die mogelijkheid onder het bereik niet maar van enkele
firma's (zoals in Amerika) maar van alle bona-fide zaadfirma's.
Naar de mening van ondergetekende ontbreekt er hier in Nederland nog
een schakel tussen kwekers of veredelaars -— keuring — en vermeerderaars.
Om die schakel te smeden zou ik de oprichting willen bepleiten van een verband
van kwekers en vermeerderaars van originele zaden van ingeschreven erkende
nieuwe rassen van tuinbouw gewassen met inschakeling van de keuringsdienst.
De handel krijgt daarbij het voordeel uit het elite zaad van nieuwe, veelbelovende rassen van een kweker, onder toezicht van de keuring, die als
gemachtigde optreedt, origineel zaad te telen en de kweker vergroot door
inschakeling van de gehele Ned. Zaadhandel de verbreiding van zijn ras.
Hierdoor was het mogelijk dat origineel zaad alleen door de Nederlandse
Zaadhandel werd geteeld en verhandeld.
Het financieel beheer van een dergelijk verband ware op te dragen aan
een daartoe te creëren afdeling van de N.A.K.G.
Aangezien dan het areaal van de zaadvermeerdering van een kwekersras
aan de N.A.K.G. moet worden opgegeven, zullen dus ook de extra keuringsgelden (voor keuring en plombering) en licentiegelden door deze afdeling
moeten worden geïnd.
De licenties zouden dan elk jaar aan de betreffende kwekers uitgekeerd
moeten worden.
Door de aldus verkregen grotere verbreiding die natuurlijk groter is dan
wanneer de kweker zijn ras alleen zou exploiteren, zouden de kosten aan het
kweekwerk besteed, vergoed en het kweken mitsdien aangemoedigd en uitgebreid kunnen worden, waardoor het kweken geen zeldzaamheid meer behoefde te zijn, maar meer en meer een vast onderdeel van elk goed geoutilleerd zaadbedrijf zou kunnen worden.
Door de oprichting van het door mij bepleitte verband zouden de nieuwe,
veelbelovende rassen terstond onder het bereik van de gehele Nederlandse
Zaadhandel komen, die dan onder contractueel verband met de kweker bevoegd was daarvan origineel zaad te telen, terwijl, omdat alles bij de N.A.K.G.
moet zijn ingeschreven en door de N.A.K.G. te velde gecontroleerd, gekeurd
en het zaad daarvan geplombeerd wordt, zekerheid gegeven kan worden, dat
alleen hoogwaardige zaden voor handel en export bestemd worden en onze
naam dus in het buitenland wordt hoog gehouden.
De kweker zou zich dan bij voorkeur kunnen wijden aan het op peil houden
van zijn ras en de bij het verband behorende contractanten (vermeerderaars
en telers van origineel zaad) elk jaar het benodigde kwekers- of elitezaad
leveren.
Dit betreft dan alleen de nieuwe en niet de algemene rassen, maar aangezien
de meeste algemene rassen in de loop des tijds door nieuwe en betere rassen
verdrongen worden, zou dit m.i. in de naaste toekomst de allerbeste collectieve reclame voor de hollandse zaden worden.
De heer N. Veldhuyzen van Zanten: Het lijkt mij toe, dat het niet in de
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eerste plaats een kwestie van veredeling is wat U voorstelt, maar een organisatorische kwestie. Dat valt enigszins buiten het kader van de veredelingsmethoden waarover hier gesproken is. Ik geloof dat U een en ander bedoeld heeft als een suggestie ter overweging.
De heer C N. Vreeken Sr.: Het zou b.v. mooi zijn als de gehele Nederlandse zaadhandel kon profiteren van het bestaan van een goede pootui die
door een kweker zou zijn gekweekt. Dit is wel degelijk een zaak van veredeling. Juist om deze veredeling mogelijk te maken is een associatie gewenst.
Dr L. Koch: Gaarne zou ik Uw aandacht willen vragen voor enige punten,
die de vorige sprekers niet, of m.i. onvoldoende hebben aangeroerd, n.1.:
1. de studie van elders algemeen bekende planten, die hier om klimatologische redenen nog niet verbouwd werden.
2. het zoeken naar planten, die eventueel na veredeling, een plaats in onze
samenleving kunnen innemen en die nu nog praktisch of geheel onbekend zijn.
3. kweken van vruchtboomklonen, die geen of weinig last van nachtvorst
hebben.
W a t de eerste groep betreft, zou ik op de druif en de vijg willen wijzen,
die beide onder bepaalde gunstige voorwaarden buiten kunnen worden gekweekt, maar waarvan nog geen klonen verbouwd worden, die het mogelijk
maken de teelt op het open veld te doen plaats hebben. Het lijkt mij alleszins waarschijnlijk, dat onder een groot aantal zaailingen er zullen te vinden
zijn, die onder zulke omstandigheden kunnen worden verbouwd, en die ook
in andere opzichten voldoen.
Vijgen b.v. rijpen in Zeist tegen mijn huis elk jaar, wanneer de temperatuur in de voorafgaande winter niet beneden —10° C. daalt. Wanneer dit
al bij een willekeurige vijg het geval is, hoeveel meer kans bestaat er dan niet
dat onder een groot aantal zaailingen er zullen gevonden worden die een veel
lager temperatuur zonder nadeel kunnen verdragen?
De vijg waar ik zojuist op doelde heeft geen last van nachtvorsten in de
tijd dat de plant reeds is uitgelopen en de rijping vindt plaats tussen begin
Augustus en eind September.
Druiven werden in de Middeleeuwen in Zuid-Limburg in wijngaarden
verbouwd. Met onze moderne kennis van plantenveredeling moet het mogelijk
zijn druiven te kweken, die overal in het land buiten rijpen.
Als tweede punt zou ik willen wijzen op de nog te geringe belangstelling
voor nieuwe of weinig bekende planten. Te weinig wordt m.i. beseft, hoe
arm aan cultuurplanten de gematigde luchtstreken zijn, terwijl van een groot
deel van de nu verbouwde planten de herkomst in de tropen of subtropen ligt.
Vooral de tropische gebieden hebben een onnoemelijk veel rijker flora, waarvan
tot nog toe slechts enkele vertegenwoordigers, en deze dan nog veelal als toevallige aanwinsten, tot ons gekomen zijn. Is het niet méér dan tijd deze
schatkamer der natuur eens grondig te onderzoeken op haar kostbaarheden?
W a t de derde groep betreft, heeft het mij altijd bevreemd dat er niet veel
meer aandacht wordt geschonken aan het kweken van vruchtboomklonen, die
geen of weinig last van nachtvorst hebben. Uit ervaringen met andere gewassen
weten we, dat koude-resistentie o.a. op erfelijke factoren berust. Behalve door
groter weerstandsvermogen van knoppen, bloemen, jonge vruchten, lijkt het
mij zeker mogelijk de nachtvorstschade te verminderen door klonen te kweken
waarbij de bloei later valt, of optreedt wanneer de planten al een deel der
bladeren hebben gevormd, die dan een natuurlijke beschutting geven tegen
de koude.
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Ir A. W. v. d. Plassche: Ik ben bij het begin van deze vergadering persoonlijk
welkom geheten en wil hiervoor gaarne mijn dank betuigen. Het is geen
opoffering geweest te komen, omdat wij voor het werk dat het I.V.T. doet
bijzondere belangstelling hebben. Dit moet uitgebreid worden, ook in daden
op financieel gebied. W e zullen in de vorm van hogere bijdragen onze
belangstelling moeten doen blijken.
Niet alleen voor de eerste jaren, maar ook voor de toekomst is een grotere
productie nodig, en bij het opvoeren van de productie is het gebruik maken
van betere rassen een zeer belangrijke zaak. Wanneer ik onze begroting voor tuinbouwkundig onderzoek
bekijk, is de grootste hap voor het
veredelingswerk van het I.V.T. Dat
zal in de naaste toekomst nog eerder moeten worden opgevoerd, dan
minder worden, waarbij dan echter
in de allereerste plaats ook aan bijdragen van de zijde van het bedrijfsleven zelve moet worden gedacht.
De conclusie dat het werk van de
Staat uit moet gaan is niet juist. Integendeel, het werk moet niet allemaal van de Staat uitgaan. Het
I.V.T. moet dan ook geen rassenfabriek willen worden. Maar wel willen we bereiken dat dit Instituut een
bron van voorlichting voor de kwekers zal zijn. Het moeilijke gedeelte
van het kweekwerk moet daar worden uitgevoerd en bekostigd uit de
subsidie van de Staat. Voor de individuele kweker is dit te duur. Jammer dat Dr Rietsema verhinderd was
aanwezig te zijn. Hij heeft zeer opFoto I.V.T.
Ir A. W.
de Plassche
merkelijke dingen gezegd wat de
fruitveredeling betreft. Hij heeft ook enkele suggesties gedaan voor nieuwe gewassen. Uitgesloten is het niet dat hierin mogelijkheden schuilen. Een gewas als
de tomaat dateert toch ook nog maar van het eind van de eerste wereldoorlog.
Ik geloof dat, wanneer het werk op grote schaal wordt aangevat en enkele
mensen zich met het kweekwerk van die fruitgewassen bezig houden, er ongetwijfeld iets uit zal komen. De voeding van de mens ontwikkelt zich steeds
meer naar groenten en fruit, zodat het ook voor nieuwe fruitgewassen zin
heeft er aandacht aan te besteden. Wanneer dan van zo'n onbelangrijk
product als b.v. de mispel het kweekwerk ter hand zou worden genomen,
kan men moeilijk verwachten dat dit door particulieren zou geschieden. Dit
is een typisch iets voor een Instituut om dan vervolgens door te worden
gegeven aan de practijk.
Ik heb Dr Banga ook al eens toegefluisterd, eens een expeditie uit te sturen. Dit zal z£er zeker voordeel kunnen opleveren. Tubergen heeft jarenlang
expedities uitgezonden, die vooral op het gebied van de siergewassen veel
hebben bijgedragen. In België heeft men veel bereikt op het gebied van de
orchideeën-cultuur. Dit is mede het gevolg van het feit, dat het Belgische
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Koningshuis hiervoor expedities heeft uitgezonden. Men moet nieuwe vormen
hierheen halen en hiermee kruisen. Zoiets is ook weer een object voor het
Instituut en niet voor een individuele kweker.
In de naaste toekomst zal voor het I.V.T. een belangrijke taak zijn weggelegd. Er staan ons niet veel middelen ter beschikking. Maar ik hoop toch
mijn volle medewerking er aan te kunnen geven, dat er zoveel mogelijk middelen ter beschikking worden gesteld.
Tot mijn spijt zal ik morgen niet meer aanwezig kunnen zijn. Daarom zal
ik vanavond afscheid moeten nemen. Ik wens U ook morgen een geslaagde
dag.
De heer N. Veldhuyzen van Zanten: Dit was een verblijdende afscheidstoon. Ik dank de heer v. d. Plassche voor zijn krachtdadige steun en medewerking.
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\u [iet -sluiten van de avondvergadering werden ele discussies in de conversatiezaal voortgezet.
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Met een woord van dank aan de sprekers en aan degenen, die aan de discussies hebben deelgenomen, wordt vervolgens de avondvergadering gesloten.
Summary
Calculation of Costs in Breeding Work

by C. Koopman
(Director, Breeding Station of the Central Bureau of
Coöp. Farmers Associations, Hoofddorp.)
From the standpoint of individual enterprise breeding work will not easily
pay, but for society in general the profits of breeding work certainly may
be considerable. The Phytophthora disease of potatoes in Holland, e.g., costs
us some 3 or 4 million guilders a year, due to losses and to spraying. If one
might succeed in breeding a Phytophthora resistant potato variety, this would
mean a yearly profit of 3 or 4 million guilders. Export of such a variety would
bring many millions more. The expenses for this breeding work may be estimated to be a couple of ten thousands or perhaps of hundred thousands.
In the Breeding Station of the Central Bureau of Cooperative Farmers Associations at Hoofddorp breeding work in field crops is the only purpose. For
this reason it was possible to set up a rather reliable administration of the
costs and profits of the breeding work as such.
From 1939 to 1946 labour took 64 to 73 °/c of the total expenses; the cost
of rents and depreciation of the invested fixed capital and the maintenance
of the buildings varied between 21 % in 1940 to 1 4 ^ % in 1945; all other
costs amounted to 12—J5 % of the total expenses.
As nearly the whole field of the Station is occupied by fieldplots most of
the harvested crops have no special value. In 1940 the gross profits per ha
were less than ƒ 400.—. In 1946 they were nearly ƒ 1250.—. This was exceptionally high. But even this production could not neutralize half of the costs.
The costs must be mainly covered by the breeder's compensation funds established through contributions levied on the increasers of the new varieties,
and the higher prices one can get for original seeds.
For different crops the balance varies. This is demonstrated with a series
of graphs.
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I. Ter i n l e i d i n g
Wij kennen twee wijzen van vermeerdering onzer gejgPÏfcw
wassen, welke principieel verschillend zijn. Bij de geneF~~ j '' ratieve, geslachtelijke of sexuële vermeerdering wordt
•''*• :
gebruik gemaakt van zaad, dat ontstaan is uit het versmeltingsproduct van een vrouwelijke en een mannelijke
geslachtscel. De generatieve nakomelingschap van één
plant is in haar erfelijke eigenschappen min of meer gelijk aan de moederplant, al naar de geslachtscellen min of
meer aan elkaar gelijk zijn. Aangezien, in het bijzonder
bij kruisbevruchters, de geslachtscellen in sterke mate on;
' derlinge verschillen kunnen vertonen, kàn de nakomelingschap van één plant, of kunnen de nakomelingschappen van enige uiterlijk gelijke planten, soms vrij heterogeen zijn, oftewel een
sterke variabiliteit vertonen.
Bij de vegetatieve, ongeslachtelijke of asexuële vermeerdering wordt uit een
vegetatief deel van een moederplant een nieuw individu gemaakt. Aangezien
dit zonder geslachtelijk proces verloopt en het nieuwe individu een min of
meer rechtstreekse voortzetting van de moederplant is, zonder inmenging van
buiten, blijft de vegetatieve nakomelingschap van één moederplant in haar
erfelijke eigenschappen steeds volkomen gelijk aan die moederplant. Een der57

gelijke nakomelingschap heet een kloon, onverschillig of wij de vegetatieve
vermeerdering slechts één maal toepassen, dan wel de Woonplanten als uitgang ener nieuwe vegetatieve vermeerdering nemen. W a t bij vegetatief vermeerderde gewassen meestal met de vage termen „ras" of „variëteit" wordt
aangeduid, beantwoordt in werkelijkheid aan het scherpe begrip van kloon.
Slechts met enkele uitzonderingen kunnen alle gewassen generatief, dus
door middel van zaad, worden vermeerderd. Er wordt dan ook wel van natuurlijke vermeerderingswijze gesproken.
Misschien kunnen, in principe, alle gewassen ook vegetatief worden vermeerderd, al kennen wij in verschillende gevallen de juiste methode nog niet.
Het is niet juist om, in tegenstelling tot de generatieve vermeerdering, te spreken van onnatuurlijke vermeerderingswijze, wanneer er vegetatieve vermeerdering in het spel is. W a n t bij sommige methoden, met name die, waarbij
gebruik wordt gemaakt van organen als knollen, bollen en uitlopers moet van
natuurlijke vegetatieve vermeerdering worden gesproken. Daarentegen zijn
dan methoden als het stekken en het enten in al hun variaties kunstmatig.
Bij vele gewassen is toepassing van generatieve vermeerdering een dusdanig vanzelfsprekend, natuurlijk proces, dat vegetatieve vermeerdering op
het eerste gezicht zeer onnatuurlijk lijkt. Denken wij aan asperges, bonen,
erwten, kroten, radijs. Doch omgekeerd geldt ook, dat bij vele gewassen
toepassing van vegetatieve vermeerdering een dusdanig vanzelfsprekend natuurlijk proces is, dat generatieve vermeerdering op het eerste gezicht als zeer
onnatuurlijk lijkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor aardappel en aardbei, voorts
voor rhabarber.
Nu is het een typische karaktertrek van den plantenveredelaar, dat hij altijd
wat anders wil dan een gewoon mens. Wil hij nieuwe rassen kweken der als
regel vegetatief vermeerderde gewassen, dan gaat hij zaad winnen, na zelfbevruchting of kruising, dus generatieve vermeerdering inschakelen, en hij
doet dit om een variabele nakomelingschap te krijgen, anders valt er niets te
selecteren. Dit is bekend genoeg. Denken wij slechts aan de aardappelveredeling.
Ik wil in het volgende echter spreken over de toepassing van vegetatieve
vermeerdering bij de als regel generatief vermeerderde gewassen, dus over
de betekenis van vegetatieve vermeerdering bij gewassen als kool of kroten
of wortels. De vraag moet dan beantwoord worden, welke motieven hiervoor
gelden, want verhoging der variabiliteit is beslist niet de reden, omdat vegetatieve vermeerdering de variabiliteit juist tot het uiterste minimum terugbrengt.
In Indië heb ik bij de bergcultuurgewassen, welke vroeger als regel met
zaad werden vermeerderd, van zeer nabij meegemaakt welk een enorme betekenis toepassing van vegetatieve vermeerdering kan hebben. Hierdoor gelukte
het bij voorbeeld bij thee om in een periode van 6 jaar productievermeerderingen
van meer dan 100% te verkrijgen. Terug in Nederland heb ik gezien, dat toepassing van de bij thee opgedane ervaring bij een op het eerste gezicht volkomen anders gewas als rogge tot consequenties leidt, die aanvankelijk lang
niet alle konden worden overzien.
Het is niet aan twijfel onderhevig, dat ook bij verschillende groentegewassen, en dan allereerst bij de kruisbevruchters, invoering van vegetatieve vermeerdering als onderdeel van de veredelingsmethodiek van betekenis is. Hoewel ik in het volgende uitsluitend illustraties zal gebruiken van groentegewassen, gelden de resultaten zeer in het algemeen voor alle als regel generatief
vermeerderde gewassen, doch speciaal voor de kruisbevruchters. Toepassing
van vegetatieve vermeerdering bij deze gewassen begint enigermate ,,in de
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mode" te geraken. Het is goed ons scherp voor ogen te stellen wat er met
vegetatieve vermeerdering wel, doch ook wat er niet mee bereikt zal kunnen
worden.
II. D e v e g e t a t i e v e v e r m e e r d e r i n g v a n g r o e n t e g e w a s s e n
Alvorens over te gaan tot een bespreking van de mogelijke toepassingen
der vegetatieve vermeerdering bij groentegewassen, is het nuttig eerst deze
vermeerderingswijze als zodanig in beschouwing te nemen. Hierbij treden
twee groepen van vraagstukken op, die in aparte paragrafen zullen worden
behandeld.
§ 1. De methodiek der vegetatieve

vermeerdering.

De gewassen, welke op natuurlijke wijze vegetatief vermeerderd worden
(aardappels met knollen, aardbeien met uitlopers, ook rhabarber door scheuren), blijven thans buiten beschouwing.
Het gewas, dat misschien wel het gemakkelijkst vegetatief vermeerderd kan
worden, is Brussels witlof. Snijden der wortels in schijven van hoogstens 1 cm
dikte, zelfs het verdelen van de grotere dezer schijven in sectoren, levert de
mogelijkheid even zovele Woonplanten te verkrijgen als wij schijven of sectoren uit de wortel hebben gesneden. Vorming van nieuwe wortels en knoppen verloopt zeer snel, speciaal onder dubbel glas. (Zie fig 1.) Het zou mij
verwonderen, wanneer andijvie niet op dezelfde wijze gestekt kon worden.
Van schorseneren is het bekend, doch bij peen is het mislukt. Ik vernam echter dit voorjaar in Amerika, dat peen vegetatief vermeerderd kan worden
door de wortels overlangs in enige stukken te snijden.
Op verschillende wijzen kunnen allerlei koolsoorten worden
gestekt. Algemeen bekend is
de Sappemeerster spitskool, bij
de winning waarvan vegetatieve vermeerdering wordt ingeschakeld. Zelf heb ik ervaring
met mergkool en met spruitkool, welke beide zeer gemakkelijk bewortelen (fig 2 en 3).
Bij spruitkool bleek het gebruik
van groeistoffen door een duidelijke bevordering van rotting
nadelig te werken. Het lijkt
waarschijnlijk, dat verwanten
der koolsoorten, bij voorbeeld
Fig. 1.
radijs, ook makkelijk gestekt
kunnen worden, doch ervaring
Stekken van witlofwortels. Rechts onder is
heb ik met dit gewas nog niet.
de groei van nieuwe scheuten goed zichtbaar.
Naar analogie van wat door
(Cuttings of witloofroots. Note the new
Owen beschreven is bij suikershoots which can be seen below at the right.)
bieten, zal bij kroten de oplossing gezocht moeten worden in het stekken der „semi-vegetatieve" stengels,
welke een overgang van de volkomen vegetatieve naar de volkomen generatieve vorm voorstellen. In dit geval, althans bij suikerbieten, heeft groeistof wel
een gunstige uitwerking.
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Het is mij bij asperge niet gelukt stekken tot beworteling te
krijgen, hoewel allerlei methoden
met allerlei soorten stekken, met
en zonder groeistof, werden geprobeerd. Het bleek echter mogelijk jonge planten met een
scheermes in stukjes te snijden,
dusdanig dat elk stukje een deel
van de wortelstok met een wortel
en minstens één knop bezat, welke stukjes onder dubbel glas snel
tot nieuwe individu's uitgroeiden.
Deze wijze van vermeerdering
vordert langzaam, maar de moFig. 2.
gelijkheid van vegetatieve vermeerdering is er toch.
Stekken der spruiten van spruitkool.
Het werk van Maan te Am(Cuttings of sprouts of Brussels sprouts.)
sterdam over het enten van komkommers is bekend genoeg. Ook
augurken en meloenen kunnen op deze wijze vegetatief worden vermeerderd.
Zij kunnen echter ook worden gestekt. Ongetwijfeld kunnen verschillende
andere groentegewassen worden geënt. Zo is dit van bonen bekend.
Wanneer wij het gehele gebied overzien,
lijkt het waarschijnlijk, dat het mogelijk zal
zijn voor de meeste der daarvoor in aanmerking komende groentegewassen een methode van vegetatieve vermeerdering te vinden.
De werkwijze, welke het meest in aanmerking komt, zal wel het stekken zijn.
§ 2. Permanente
vermeerdering.

Fig. 3.
Bewortelde
spruitkoolstekken,
omstreeks 10 dagen na het stekken. Links met aardkluit, rechts
schoongewassen.
(Rooted cuttings of Brussels
sprouts, about 10 days after
planting. At the left with earth,
at the right after washing.)
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en tijdelijke

vegetatieve

Wanneer wij de oplossing der methode
van vegetatieve vermeerdering op zichzelf
als hoopvol mogen beschouwen, komt bij
verschillende gewassen, namelijk bij de
éénmaal vrucht dragende, een veel moeilijker probleem aan de orde.
Sommige groentegewassen, zoals asperges en schorseneer, zijn meerjarig, waarmede bedoeld wordt, dat zij na bloei en
vruchtvorming niet afsterven en het volgende jaar opnieuw uitlopen. Worden dergelijke gewassen vegetatief vermeerderd, dan
geldt voor de Woonplanten hetzelfde. Met
de vegetatieve vermeerdering kan voortdurend worden voortgegaan en wij kunnen
daarom spreken van permanente vegetatieve
vermeerdering.
De meeste groentegewassen echter sterven na bloei en vruchtvorming wel af,

hetzij dat zij hun levenscyclus in één jaar voltooien (eenjarige gewassen),
hetzij dat zij hier twee jaar over doen (tweejarige gewassen). Hieraan ver'
ändert vegetatieve vermeerdering niets. Ook de Woonplanten sterven na bloei
en vruchtrijping af, de vegetatieve vermeerdering kan niet permanent worden
voortgezet en wij kunnen daarom spreken van tijdelijke vegetatieve vermeerdering.
Typische één- of tweejarige gewassen kunnen slechts tot een langer vegetatief leven worden gebracht, wanneer de bloemvorming wordt onderdrukt.
Worden deze gewassen onder uitschakeling van bloemvorming vegetatief vermeerderd, dan sterven de Woonplanten niet af, zij kunnen bij voortduring opnieuw vegetatief worden vermeerderd en in dit geval geraken wij dus tot
permanente vegetatieve vermeerdering.
Om in III uiteen te zetten redenen kan pas het volle profijt van vegetatieve
vermeerdering worden getrokken, wanneer deze permanent is. Bij de één- of
tweejarige gewassen lukt dit slechts, wanneer de bloemvorming onderdrukt
wordt en de vraag rijst dus hoe dit mogelijk is. Onder de factoren, die het
ontstaan van bloemen beïnvloeden, kennen wij er twee, die vrij gemakkelijk
beheerst kunnen worden. Ik bedoel de temperatuur en de duur der dagelijkse
belichting, meestal als de „daglengte" aangeduid. Laten wij deze factoren iets
nader bekijken.
Een bepaalde temperatuur in een bepaald ontwikkelingsstadium van de
plant kan noodzakelijk zijn om bloemvorming teweeg te brengen. Een hiervan afwijkende temperatuur kan dan de bloemvorming verhinderen en de
planten vegetatief houden. Een min of meer klassiek geval onder de groentegewassen is de witte kool van Miller, die enige jaren achter elkaar vegetatief
is gebleven door de planten in de herfst in een verwarmde kas te brengen en
ze daar te laten tot het volgende voorjaar. Voor spruitkool geldt hetzelfde.
In samenwerking met K. Verkerk gelukte het spruitkoolplanten vegetatief te
houden door hen te overwinteren bij een temperatuur van 15°.—20° C. (Fig.
4, 5 en 6). Een deel dezer planten was uit vegetatieve vermeerdering verkregen. Vroeger werd op ons laboratorium reeds aangetoond, dat Chinese kool
(Van den Muyzenberg) en andijvie (Meereboer) alleen gaan schieten na een
periode van lage temperatuur.
W o r d t vanaf het zaaien de temperatuur regelmatig hoog gehouden, dan blijven de planten vegetatief.
De daglengte kan een aan de
temperatuur analoge werking
uitoefenen. Zo geldt voor sommige rassen van sla en misschien
voor alle radijs (fig. 7), dat het
schieten voorkomen kan worden
door de planten voortdurend een
zogenaamd „korte dag" te geven, dat is een dagelijkse bep; A
lichting van niet meer dan 10 à
12 uur. Dit kan worden bereikt
Spruitkoolplanten tijdens de overwintering door periodieke verduistering.
in een warme kas.
Daarentegen bloeit de Maryland
(Plants of Brussels sprouts after overwinte- Mammoth tabak niet, wanneer
ring in a hothouse.)
de daglengte voortdurend wordt
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gehouden op ten minste 16 uur, hetgeen
bereikt kan worden door de planten periodiek kunstmatig te belichten met zwakke
gloeilampen. (Fig. 8).
Wij zullen dus door regeling van de
temperatuur en van de daglengte zeer zeker veel kunnen bereiken. Doch hierbij
stelt elk gewas, vaak elk ras, zijn eigen
eisen, die van tevoren niet veimoed kunnen worden en slechts door experimenteel
onderzoek kunnen worden vastgelegd.
Wij weten op dit gebied nog weinig, doch
wel beschikken wij over richtlijnen voor
het onderzoek. Mogelijkerwijze is binnenkort datgene bekend, wat voor een bepaald
gewas nodig is, doch voor het ogenblik
moeten wij in de meeste gevallen nog genoegen nemen met het feit, dat vegetatieve
vermeerdering wel mogelijk is, doch dat
deze slechts tijdelijk, en nog niet permanent, toegepast kan worden.

Fig. 5.
Overgang tussen vegetatieve en
generatieve toestand bij spruitkool.
(Transitional stage between vegetative and generative Brussels
sprouts.)

III D e b e t e k e n i s der v e g e t a t i e v e
v e r m e e r d e r i n g v a n als r e g e l g e neratief v e r m e e r d e r d e g e w a s s e n
Stellen wij voorop, dat de bedoeling van vegetatieve vermeerdering in verreweg de meeste gevallen niet het vervangen der generatieve vermeerdering
in de gewone cultuur is. Speciaal bij de één- en tweejarige
groentegewassen zal de vermeerdering met zaad niet gemist kunnen worden, alleen al
uit economische overwegingen.
Bij de meerjarige gewassen,
met als typisch voorbeeld de
asperge, is de situatie anders.
Doch de mogelijkheid van toepassing ener vegetatieve vermeerdering in de gewone cultuur van dit gewas zal afhangen van het vinden van een
ff
methode,
die een voldoend
'Ävr
snelle vermeerdering waarFig. 6.
borgt. Voor het ogenblik kenSpruitkoolplanten, gezaaid in 1946, overwinnen we een dergelijke methode
terd in een warme kas, gefotografeerd in de
niet en het ziet er evenmin naar
uit, dat wij deze binnenkort
zomer van 1947, volkomen vegetatief
zullen kennen.
gebleven.
(Plants of Brussels sprouts, sown in 1946,
De betekenis van vegetatieve
overwintered in a hothouse, photographed in
vermeerdering is voorlopig althe summer of 1947 while still completely
leen gelegen in het toepassen
vegetative.)
bij de zaadwinning, speciaal bij
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Fig. 7.
Radijsplanten, links bij korte dag vegetatief gebleven, rechts bij lange dag
geschoten. Naar Garner en Allard.
(Radish, at the left in a vegetative
stage after short day treatment, at
the right bolted after long day treatment. From Garner and Allard.)

fig. 8.
Maryland Mammoth tabak. Boven in zaad bij korte dag. Onder
vegetatief gebleven bij lange dag.
Naar Garner en Allard.
(Maryland Mammoth tobacco.
Above, in seed after short day
treatment. Below, vegetative after long day treatment. From
Garner and Allard.)

het winnen van streng geselecteerd zaad. Ik zal de verschillende mogelijkheden, die zich hierbij voor kunnen doen, in aparte paragrafen bespreken.
§ 1. Vermeerdering van planten, die met zaad niet kunnen worden vermeerderd.
Soms komen kruisingsproducten voor, die zeer goede eigenschappen vertonen, doch die steriel zijn. De enige methode om hen in stand te houden, is
een permanente vegetatieve vermeerdering.
Voorbeelden zijn bekend bij andere gewassen dan groenten, zoals bij soortskruisingen van Mentha en van Ocimum, en bij enkele siergewassen, zoals
Begonia. Dit geval werd dan ook speciaal ter wille van de volledigheid genoemd.
§ 2. Vermeerdering van kostbaar materiaal.
Laten wij aannemen, dat wij beschikken over een gering aantal planten,
waarvan de zaadopbrengst bijzonder waardevol is. Wanneer deze planten
nu vegetatief vermeerderd worden en wij in plaats van één moederplant 10
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of 50 of 100 kloonplanten kunnen maken, zal de zaadopbrengst bij benadering
10 of 50 of 100 keer zo groot worden.
Een illustratie kan gevonden worden in Cucurbita ficifolia, de voor Fusarium onvatbare onderstam voor komkommers. Van C. ficifolia is nog weinig
zaad beschikbaar en bovendien is de juiste wijze van zaadteelt voor ons klimaat
nog niet bekend, zodat de zaadopbrengst gering is. Vegetatieve vermeerdering
door middel van stekken gaat echter zeer gemakkelijk en het is dus mogelijk
ons uitgangsmateriaal voor de zaadwinning belangrijk uit te breiden zonder
van veel zaad uit te gaan.
§ 3. Verbetering van de eigenlijke selectie.
Meestal wordt bij de selectie van planten met superieure eigenschappen een
veld zaailingen beoordeeld, waarin goede individuele planten worden uitgezocht. Het spreekt vanzelf, dat hierbij niet kan worden nagegaan in hoeverre
de gunstige eigenschappen mede een gevolg zijn van bijzonder voordelige
omstandigheden, zoals een zeer goede standplaats. Dit kan echter wel geschieden, wanneer wij na invoering ener vegetatieve vermeerdering niet meer
afzonderlijke planten beoordelen, doch klonen van enige tientallen planten,
die alle dezelfde erfelijke eigenschappen bezitten en die verspreid over het
veld, hetzij individueel, hetzij in verschillende groepjes, worden uitgeplant.
Door een onderlinge vergelijking van klonen, gevolgd door selectie, wordt
een veel zuiverder beeld verkregen dan door selectie van afzonderlijke planten.
Nu moeten natuurlijk de kloonplanten hun typische eigenschappen, waarop geselecteerd wordt, ook werkelijk typisch vertonen, dat is op gelijke wijze
als de moederplant deed. Dit is niet steeds het geval. Zo is van vegetatief
vermeerderde suikerbieten bekend, dat zij vaak een abnormale wortelvorm
vertonen. In dergelijke gevallen levert de selectie van klonen geen bevredigend
resultaat. Doch er zijn tal van andere gevallen denkbaar, waar een klonenselectie zeer goed toepasbaar is. Een voorbeeld vormt de spruitkool.
§ 4. Permanente vegetatieve vermeerdering van superieure

zaaddragers.

Het komt vaak voor, dat bepaalde planten een uitstekende generatieve nakomelingschap opleveren, doch dat zaadwinning van de volgende generatie
tot teleurstelling leidt. Wanneer het nu mogelijk is de oorspronkelijke moederplanten permanent vegetatief te vermeerderen, geldt niet slechts het reeds
sub 2 genoemde voordeel van een grotere zaadoogst, doch het wordt mogelijk
de superieure nakomelingschap bij voortduring te reproduceren.
Deze methode zou thans bijvoorbeeld bij spruitkool kunnen worden toegepast. Stel, dat wij enige planten kennen, welker generatieve nakomelingschap
bijzonder goed is. Wij gaan dan deze planten vegetatief vermeerderen, bestemmen een deel van elke kloon voor zaadwinning in het volgende jaar,
doch houden het andere deel vegetatief door overwintering in een warme kas.
De laatst bedoelde planten worden het jaar na de overwintering verder vegetatief vermeerderd en met de hieruit verkregen planten wordt de gehele gang
van zaken herhaald.
§ 5. De productie van heterosiszaad of van heterosisplanten.
Een speciaal geval van § 4 vormt de permanente vegetatieve vermeerdering
van 2 oudervormen, welker kruisingsproduct door het heterosiseffect zeer
waardevolle eigenschappen bezit. Wanneer wij te doen hebben met een zelfbevruchter, levert de instandhouding der oudervormen geen moeilijkheden. Bij
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kruisbevruchters is dit echter anders en er zijn zeker gevallen denkbaar, waar
permanente vegetatieve vermeerdering der oudervormen een waardevolle werkwijze zou zijn. Nu is omtrent het heterosiseffect bij de meeste onzer groentegewassen nog weinig bekend. Het
is echter goed om tijdig de waarII
de te erkennen, welke vegetatieve
vermeerdering als onderdeel van
de productie van heterosiszaad
kan hebben.
Het is ook mogelijk om van
permanente vegetatieve vermeerdering gebruik te maken bij het
reproduceren van planten, die het
'•/ t 3 1 S 6}
heterosiseffect vertonen, dus van
1i AA i A
bepaalde eerste generaties van
kruisingen. Dit zou thans bijvoorbeeld bij tomaten mogelijk zijn,
hoewel in dit geval het telkens
©
®
maken van de kruisingen wel
goedkoper zal zijn. Er zullen echter ongetwijfeld bij de toekomsti;
i
ge ontwikkeling van het heterosis1
onderzoek gevallen voorkomen,
waar vegetatieve vermeerdering
voordeliger uitkomt en wij treffen
dan hier een voorbeeld aan van
Fig. 9.
toepassing van vegetatieve verSterk vereenvoudigd selectieschema voor
meerdering bij de gewone teelt
kruisbevruchters. Boven 6 uitgangsplanten,
van als regel door zaad vermeerwaarvan 6 klonen worden gemaakt. Midderde gewassen.
den links massale proefkruisingen met daar
onder een beoordeling der nakomeling§ 6. Toepassing van vegetatieve
schappen en geheel onder aan permanente
vermeerdering als onderdeel
vegetatieve vermeerdering der op grond
van een veredeling smethovan de resultaten der massale proefkruidiek bij kruisbevruchters.
singen geselecteerde ouderklonen. Midden,
midden en rechts, respectievelijk zelfbeWaarschijnlijk is dit . wel de
vruchtingen of paarsgewijze kruisingen,
meest belangrijke betekenis der
waarvan het verdere lot afhangt van de
vegetatieve vermeerdering. In een
resultaten der massale proefkruisingen.
publicatie „Rational methods of
(Very much simplified scheme [or breebreeding cross-fertilizers", onding cross-fertilizers. Above, 6 original
langs verschenen in Mededelingen
plants from which 6 clones are made. In
der Landbouwhogeschool 48 (7),
the middle, at the left, mass test crosses
1947: 227—262, heb ik deze kweswith below evaluation of the progenies,
tie uitvoerig behandeld, terwijl in
and
still further below permanent vegetaZaadbelangen 1, 1947, No. ï: 2—
tive reproduction of the parental clones,
3, No. 2: 9—11, No. 3: 17—18,
selected after evaluating the progenies of
No. 4: 29—30 een samenvatting
the mass test crosses. In the middle, in the
verscheen, speciaal gericht op
middle and at the right, respectively ingroentegewassen. Ik kan er dus
breeding and pair crosses, of which the
thans kort over zijn en verwijs ter
further
history depends on the results of
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fig. 9.
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Principieel streeft een veredelingsmethode naar twee dingen:
lo. het herkennen van de voor selectie in aanmerking komende planten;
2o. de constante vermeerdering der sub l o bedoelde planten.
W a t nu de herkenning der „goede" planten betreft, deze moet niet alleen
rekening houden met het uiterlijk der planten, doch ook met de al of niet
erfelijke constantheid der kenmerken, waarop geselecteerd is. Hierbij stellen
dominante kenmerken ons voor speciale moeilijkheden, omdat zij zowel erfelijk
zuiver (homozygoot), dus constant, als erfelijk onzuiver (heterozygoot), dus
inconstant, kunnen voorkomen, zonder dat wij beide typen uiterlijk direct kunnen herkennen. Bij zelfbevruchters geschiedt dit door bestudering der uit
zelfbevruchting verkregen nakomelingschappen, hetgeen bij kruisbevruchters
als regel onmogelijk is. Er kan nu gemakkelijk worden aangetoond, dat na een
vrije onderlinge kruising van een aantal uiterlijk goede planten van een kruisbevruchtend gewas de homozygoot dominanten een constante, de heterozygoot
dominanten een splitsende nakomelingschap zullen geven. Door dit proces der
„massale proefkruisingen" kunnen wij dus te weten komen welke uitgangsplanten behalve uiterlijk goed ook innerlijk goed, en welke innerlijk slecht zijn.
Aangezien echter ook de uiterlijk constante nakomelingschappen bestaan uit
een mengsel van homozygoten en heterozygoten, levert verder werken met
deze nakomelingschappen geen uiteindelijk resultaat op.
Wij komen dan tot een nadere bespreking van het boven sub 2o genoemde
punt: de constante vermeerdering der als homozygoot herkende planten. Hierbij worden de volgende drie gevallen onderscheiden.
lo. De planten zijn meerjarig, brengen dus meer dan eens vruchten voort,
zoals schorseneren. Wij winnen dan bij voortduring zaad van een aantal planten, die op grond van de resultaten der massale proefkruisingen als homozygoot zijn herkend.
Bij één- of tweejarige gewassen kan echter hetzelfde beginsel worden ge~
volgd, wanneer het mogelijk is permanente vegetatieve vermeerdering toe te
passen. Dit is thans bijvoorbeeld bij spruitkool mogelijk.
2o. De planten zijn één- of tweejarig, kunnen slechts tijdelijk vegetatief
worden vermeerderd, en vormen na zelfbevruchting zaad, zij het ook, dat dit
een door inteelt verzwakte nakomelingschap oplevert. De gang van zaken is
dan aldus, dat wij na de vegetatieve vermeerdering een deel der planten van
elke kloon gebruiken voor de massale proefkruisingen, een ander deel voor
zelfbevruchting. Het uit zelfbevruchting verkregen zaad wordt bewaard, tot
de resultaten der massale proefkruisingen bekend zijn. Dan wordt het zaad
der als homozygoot herkende klonen gemengd uitgezaaid ter vermeerdering,
waarmede een eventuele inteeltverzwakking direct wordt opgeheven. Aangezien wij aan elkaar gelijke homozygote planten vermeerderen, is ons doel
bereikt.
3o. De planten zijn één- of tweejarig, kunnen slechts tijdelijk vegetatief
worden vermeerderd, doch leveren na zelfbevruchting geen zaad op. Wij handelen nu als sub 2o, doch vervangen de zelfbevruchtingen door paarsgewijze
kruisingen. Het uitwerken van bijzonderheden kan aan den lezer worden overgelaten. Opgemerkt zij echter, dat de kans op het aantreffen van een pââr
homozygoten uiteraard veel geringer is dan op het aantreffen van afzonderlijke
homozygoten. Daarom is de werkwijze sub 2o veel doeltreffender en verdient
deze de voorkeur, indien maar enigszins mogelijk.
Overzien wij het geheel, dan zijn massale proefkruisingen nog mogelijk zonder vegetatieve vermeerdering, hoewel het werken met klonen door gemengd
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uitplanten een veel inniger stuifmeelmenging teweegbrengt en de proefkruisingen dus beter tot hun recht laat komen. Naast de proefkruisingen moeten
echter of permanente vegetatieve vermeerdering, dan wel zelfbevruchtingen
of paarsgewijze kruisingen plaats hebben, en deze laatste twee zijn ondenkbaar zonder een tijdelijke vegetatieve vermeerdering. De beschreven veredelingsmethoden, welke ongetwijfeld betere perspectieven openen dan de totnogtoe toegepaste werkwijzen, staan of vallen dus met de mogelijkheid van
vegetatieve vermeerdering.
IV. S a m e n v a t t i n g
1. De meeste groentegewassen zullen naar alle waarschijnlijkheid vegetatief
kunnen worden vermeerderd.
2. Permanente vegetatieve vermeerdering bij één maal vruchtdragende gewassen is slechts mogelijk, wanneer de bloemvorming onderdrukt wordt.
In vele gevallen zal de oplossing van dit probleem gezocht moeten worden
in regeling van de temperatuur en de daglengte.
3. De betekenis van vegetatieve vermeerdering bij als regel generatief vermeerderde gewassen ligt voorlopig allereerst in toepassing bij de winning
van streng geselecteerd zaad. T e noemen vallen:
lo. De vermeerdering van planten, die met zaad niet kunnen worden vermeerderd, zoals enkele steriele kruisingsproducten.
2o. De vermeerdering van kostbaar materiaal, waarvan nog weinig zaad
beschikbaar is.
3o. De verbetering der eigenlijke selectie door de beoordeling en de selectie
van individuele planten te vervangen door de beoordeling en de selectie
van klonen.
4o. De permanente vegetatieve vermeerdering van superieure zaaddragers,
teneinde een bepaalde nakomelingschap bij voortduring te kunnen reproduceren.
5o. De productie van heterosiszaad door de hiervoor benodigde oudervormen vegetatief in stand te houden. Ook moet gedacht worden aan permanente vegetatieve vermeerdering van eerste generaties van kruisingen, die
het heterosiseffect vertonen.
6o. De toepassing als onderdeel van een veredelingsmethodiek bij kruisbevruchters, door het mogelijk maken van massale proefkruisingen, gecombineerd met permanente vegetatieve vermeerdering, of gecombineerd
met tijdelijke vegetatieve vermeerdering, waarnaast tegelijkertijd zelfbevruchting of paarsgewijze kruising wordt uitgevoerd ter vermeerdering deiin de massale proefkruisingen als homozygoot erkende klonen.
Discussie
De heer Veldhuyzen van Zanten: W e hebben met belangstelling en waardering geluisterd naar de rede van Prof. Wellensiek, waarin hij de zaak zo
schematisch uiteenrafelt en tot eenvoudige verhoudingen herleidt. De gedachte is bij mij opgekomen, wat is het toch doodeenvoudig. Alleen als we
verder bedenken, dat we met levend materiaal te doen hebben, dan lijkt de
eenvoud verdwenen, want dan komen we voor meer gecompliceerde vraagstukken dan de eenvoudige schema's suggereren.
Ir Arts wil een aanval doen op stelling 2, dat permanente vegetatieve vermeerdering alleen kan worden tot stand gebracht door onderdrukking van de
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bloemvorming en wijst daarbij op de vegetatieve vermenigvuldiging van de
spitskool Sappemeerse.
Prof. Weltensiek: U moet „alleen" weglaten.
De heer Vreeken Jr.:Owen wijst er op,dat men reeds uit de wortelvorming
bij bieten de conclusie kan trekken, of zij planten zullen opleveren, die sterk
sprankerig zijn. Zal men,als menlang met een gewas werkt, reeds uit de klonen conclusies kunnen trekken over de waarde van de geselecteerde planten?
Zijn uien vegetatief te vermeerderen door de bollen te snijden?
Pro/. Wellensiek: Generatieve nakomelingschap is onmisbaar voor de beoordeling. Maar menkan de omvang hiervan beperken, als men het materiaal
zorgvuldiger kan selecteren. Kloonbeoordeling kan dit mogelijk maken. Maar
dan moet de kloon de eigenschappen op volkomen typische wijze vertonen.
Dit is niet altijd het geval. Het is b.v. de vraag of alle suikerbietenklonen zo
hier en daar onregelmatige planten vertonen, of dat alleen enkele klonen in
hun geheel dit verschijnsel laten zien.
O p de 2e vraag kan ik het antwoord niet geven, daar ik hiermee geen ervaring heb.
Ir Koopman: Ik heb ervaring met vegetatieve vermeerdering van uien door
klistervorming en heb getracht deze te bevorderen door wegneming van de
zaadbollen. Dit bevordert zeer zeker sterk de klistervorming. Maar de klisters
rotten in de winter weg.Vliegen tasten ze aan. Daardoor is de zaak ook bij
ons nog niet opgelost. Over snijden heb ik geen ervaring.
De heer Huysman: Daglengte en temperatuur zijn van invloed op de aanleg vanbloemknoppen. Is U bekend of ookeen slechte structuur of een slechte
watervoorziening zaadwinning kan bevorderen?
Prof. Wellensiek: Planten, die in een armelijke positie verkeren, gaan eerder tot bloei over dan planten, die sterk groeien. Men kan de vorming van
bloemknoppen echter b.v. niet onderdrukken door een zware stikstofbemesting. W e l kan door bepaalde temperatuur en daglengte bloemknopvorming
worden onderdrukt.
Dr v. Daalen: Zou vegetatieve vermeerdering ook mogelijk zijn bij dedubbelbloemige violier?
Prof. Wellensiek: Ja, zeker.
Ir Bloemsma: In hoeverre zou vegetatieve vermeerdering kunnen bijdragen
tot bevordering van de resistentie van een gewas tegen een bepaalde ziekte?
Prof. Wellensiek: Ik geloof niet, dat de vegetatieve vermeerdering als zodanig de vatbaarheid wegneemt. W e l kan enting op een resistente onderstam
soms ziekteproblemen oplossen. De komkommerenting op C. ficifolia is hiervan een voorbeeld.
Ir Inia: W a t is de beste tijd voor vegetatieve vermeerdering van witlofwortels? Hoe dik moeten de schijven zijn? Hoe diep moet men ze leggen? Welke
temperatuur en vochtigheid zijn de beste? Welke factoren spelen een rol?
Prof. Wellensiek: Er zijn vrijwel geen factoren, die deze zaak kunnen doen
mislukken. De tijd van het jaar doet er niet toe. Z e groeien onder allerlei
omstandigheden, alhoewel zij wel invloed hebben op de beworteling. W e kunnen het doen in klaar zand, b.v. in een laagje van 5 cm. Een mengsel zand
plus turfmolm is beter om ze snel aan de groei te krijgen. W i j nemen de
schijven altijd 1 cm dik. Aardig zou zijn de minimum dikte van de schijven
na te gaan, waarop nog beworteling mogelijk is.
Ir Hubbeling: In hoeverre kan onderzoek naar recessieve en dominante kenmerken door vegetatieve vermeerdering vergemakkelijkt worden? Kan door
vegetatieve vermeerdering zaad worden verkregen door afzondering van de
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kioon, zonder dat wij aan zaadopbrengst verliezen. De heer Rijk Zwaan liet
bieten zien, verkregen door positieve massaselectie. Het lijkt me niet onmogelijk, dat dit snelle resultaat mogelijk is, wanneer de ronde vorm recessief is.
Prof. Wellensiek: Men heeft altijd te doen zowel met recessieve als met
dominante kenmerken. De homozygoot recessieve kenmerken kan men herkennen, de homozygoot dominante niet, ook in een kloon niet. Ik geloof niet,
dat vegetatieve vermeerdering in deze veel betekenis heeft.
De heer Barten: W e moeten het kweken bekijken uit economisch oogpunt.
Wanneer we de methode, die Prof. Wellensiek heeft, beheersen en we zijn in
staat een bepaald ras te kweken of te verbeteren, dan kunnen we dat vasthouden met deze vegetatieve vermeerdering. Maar wanneer we kruisbevruchters hebben, dan hebben we de ene generatie in de hand en van de volgende
weten we niets. Wanneer we nu zien hoe in het algemeen de massa zaad
gekweekt wordt, dan zien we, dat om te komen van zaad tot zaad de positieve massaselectie de enige goedkope methode is. Wanneer we er toe moeten
overgaan de massa handelszaad te telen van vegetatief vermeerderd materiaal,
dan zullen we voor het feit komen te staan, dat het niet doenlijk is zoveel
materiaal vegetatief te vermeerderen en zeker niet bij de huidige stand van
de methodiek van die vegetatieve vermeerdering. Of het zaad wordt per
eenheid geweldig veel duurder. Bij andere producten kan het wel een grote
rol spelen. W e zijn een stap in de richting met deze vegetatieve vermeerdering, maar we zijn nog niet waar wemoeten zijn.
Prof. Wellensiek: De vegetatieve vermeerdering wordt maar één keer ingeschakeld. Gaan wij zaad vermeerderen, dan moet het ook dusdanig goed zijn,
dat het goed zaad oplevert. Als we de massale proefkruising op voldoende
schaal doen en met een flinke dosis geluk, kan dit direct klaar zijn. Ik grijp
gaarne de gelegenheid aan om op de kwestie van gisteren, van stamselectie
en massaselectie terug te komen. Stamselectie is duurder, maar sneller en kan
daardoor toch weer goedkoper zijn. Alswemassaselectie vergelijken met lopen,
dan is stamselectie te vergelijken met het afleggen van dezelfde weg per auto,
en de methode van de massale proefkruisingen met het reizen per vliegtuig.
U komt er met lopen ookwel,maar het duurt verschrikkelijk lang.
De heer Barten: Het vliegtuig is dan toch het gevaarlijkste.
Prof. Wellensiek: Dan bent U niet op de hoogte met de moderne statistiek,
want met de auto's komen tegenwoordig de meeste ongelukken voor.
De heer Bulten: Kan Prof. Wellensiek een toelichting geven over het vegetatief vermeerderen van de peen?
Prof. Wellensiek: Snijdt de peen overlangs in stukken en laat de stukken
even drogen. Hoe het in bijzonderheden gedaan is, weet ik niet. U kunt er in
Zaadbelangen over lezen, ik meen in Nr 5. Ik heb het alleen maar gelezen.
Ir B. M. Bakker: Heeft het stukje in „Zaadbelangen" geschreven. Men
begint met het onderste deel van de wortel af te snijden. Vervolgens snijdt
men de wortel in de lengte middendoor, maar niet helemaal. De helften blijven
eerst een dag of twee dagen aan elkaar. Na twee dagen, als de sectoren zijn
opgedroogd, neemt men ze van elkaar en zet ze in bloempotten met een
zandmengsel.
De heer Bulten: Heeft behandeling met de groeistof Rhizophon A toegepast
bij knollen. Groeistof bevordert snelle wortelvorming. Zou dit ook bij de
wortel gunstig werken?
Prof. Wellensiek: Men moet er voorzichtig mee zijn, groeistof geeft snellere
rotting.
De heer Elzinga deelt mede, dat het op de proeftuin van het I.V.T. gelukt
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is de zaadstengels van peen te stekken, onder toepassing van een groeistofbehandeling.
Ir Koopman: Eennadeel vandemassale proefkruisingen is,dat de onderlinge
bestuiving in hoofdzaak tot de buurplanten beperkt blijft. De topcross is de
algemene methode, die in Amerika toegepast wordt en die men ook bij bieten
kan doen. Men krijgt dan een betere onderlinge kruising dan bij de massale
proefkruising.
Prof. Wellensiek: Het bezwaar tegen de methode van topkruising is,datwe
de recessieve vormen niet kennen. Deze krijgen we wel te zien bij de massale
proefkruising, als we maar blijven doorkruisen. Dan moeten zij in de nakomelingschap te voorschijn komen. Bij topkruising is dit niet het geval.
Ir Koopman: Topcross wordt ook toegepast als massale methode.
De heer Rijk Zwaan: Welke warmte is er nodig om het bewortelen van
diverse stekken in de hand te werken?
Andijvie is moeilijk te overwinteren door de gemakkelijk optredende rotting.
Zij zou misschien beter in de vorm van stekken te overwinteren zijn. Heeft U
een idee welke warmte in de herfst voor het bewortelen nodig is?
Prof. Wellensiek: In het algemeen weet ik het niet. Iedere plant stelt zijn
eigen eisen. Verder isvanbelang: Wilt U zehet volgend jaar in het zaad hebben, of niet? Als U ze wel in zaad wilt hebben dan is lage temperatuur voor
de winter voldoende. Wilt U de planten vegetatief houden, dan moet U op
een temperatuur van 15tot 20° aanhouden.
Ir B. M. Bakker: Heeft U ervaring methet enten vande waardevolle voederbieten op de minder goede? Is het mogelijk?
Prof. Wellensiek: Ik weet het niet, ik zou het eerst moeten proberen.
Summary
Vegetative reproduction as part of breeding-methods, especially with vegetables.

by S. J. Wellensiek
(Horticultural Laboratory, Wageningen).
In the preceding lecture the methods of reproducing vegetables vegetatively
have been discussed. It is concluded that vegetative reproduction of most
vegetables seems to be possible, although the correct method is not known yet
in all cases. Another problem is the permanent vegetative reproduction of
annuals or biennials without the clone plants dying after fruit ripening. This
will be possible by suppressing flower initiation which in many cases is possible
by regulating the temperature and the length of the daily illumination.
The significance of vegetative reproduction of plants which as a rule are
being propagated seminally is in the first place application in the production
of selected seed. T h eapplications canbesummarized as follows.
1st. Reproduction of plants which cannot be propagated by seed, as some
sterile crossings.
2nd. Reproduction of valuable material of which little seed is available.
3d. Improvement of the selection proper by replacing the evaluation and
the selection of individual plants by an evaluation and selection of clones.
4th. Permanent vegetative reproduction of superior motherplants in order to
be able to reproduce superior generative progenies continuously.
5th. T h e production of heterosis seed by permanently propagating the neces70

sary parents vegetatively. Also, first generation hybrids may be propagated vegetatively.
6th. New breeding-methods of cross-fertilizers, in making possible mass
test crosses, combined with either permanent vegetative reproduction or
temporary vegetative reproduction and inbreeding or pair crosses. These
methods, illustrated in fig. 9, have been described in detail in Mededelingen Landbouwhogeschool 48, number 7, 1947: 227.—262.
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Over vegetatieve vermeerdering van fruitgewassen
door

Ir J. F l o o r
(Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen)

..;

Het ligt in mijn bedoeling het gebied van de
vegetatieve vermeerdering van fruitgewassen
met U in vogelvlucht te overzien. De belangrijkste vorderingen welke in de loop der tijden
gemaakt zijn zullen slechts aangeduid worden,
doch de tegenwoordige stand van zaken zal
aan een uitvoeriger beschouwing onderworpen
worden en tot slot zal getracht worden de perspectieven te onderkennen, welke de toekomst
biedt.

De fruitteelt, zoals wij die heden ten dage
kennen, krijgt steeds meer en meer het aanzien
van een industrie waarin de allernieuwste snufjes op het gebied van techniek, chemie en
biologie een gerede toepassing vinden. Dit
alles heeft zich vanaf prae-historische tijden ontwikkeld uit een vorm van
roofbouw zoals wij deze heden ten dage nog wel aantreffen in de tropen.
Het laat zich indenken dat reeds in een vroeg stadium van ontwikkeling de
behoefte aan methoden van vegetatieve vermeerdering zich deed gevoelen.
Immers, wil men bomen met bijzonder smakelijk fruit vermeerderen dan zal
het voortkweken uit zaad als regel zeer teleurstellende resultaten opleveren.
Men is dus wel aangewezen op methoden van vegetatieve vermeerdering, doch
het gestelde probleem is niet eenvoudig, daar onze fruitgewassen zich niet
dan bij hoge uitzondering laten stekken. Vermoedelijk heeft de natuur zelf
een oplossing gesuggereerd. In de bossen kan men wel zien dat takken van
dicht bij elkaar staande bomen of struiken welke elkander raken en langs
elkaar schuren, tenslotte met elkander vergroeien. Door een dergelijk vergroeiïngsproces na te bootsen verkreeg men de eerste en oudste entmethode.
Een langduriger en omslachtiger werkwijze laat zich nauwelijks denken en de
mens als altijd haastig en op koopjes belust, zag al dadelijk uit naar vluggere
en eenvoudiger entmethoden. Daarbij bleek dat het mogelijk was om een
afgesneden knop of twijg te doen vergroeien met zaailingen van hetzelfde of
van verwante soorten. N a vergroeiing van de knop of twijg wordt de top van
de zaailing weggesneden zodat bij ontwikkeling van het boompje de kroon
gevormd wordt door het gevraagde ras, terwijl het wortelgestel geleverd
wordt door de zaailing welke dan als onderstam dient, zoals men dat noemt.
Het gebruik van zaailingen als onderstam heeft zich gehandhaafd tot op de
huidige dag, doch daarnaast kwam al spoedig het gebruik van vegetatief vermeerderde onderstammen in zwang. Bij de appel is de situatie lange tijd zo
geweest dat zaailingen gebruikt werden voor sterke groei, de zogenaamde
paradijstypen voor zwakke groei en de doucin voor matige groei.
Theoretisch kan men een gelijkmatig groeibeeld verwachten van een aanplant van een enkel ras op een vegetatief vermeerderde onderstam. In de practijk heeft hieraan zeer veel ontbroken als gevolg van een grote onderlinge
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verwarring tussen de verschillende onderstammentypen. Deze verwarring werd
nog weer vergroot door de mogelijkheid om onder zaailingen typen op te zoeken welke gemakkelijk afgelegd kunnen worden en dus doucin- of paradijstypen genoemd moeten worden.
Voor de fruitkweker kwam dit alles neer op de lang niet denkbeeldige kans
dat hij zwakgroeiend plantgoed kreeg terwijl hij sterkgroeiend plantgoed besteld had of omgekeerd. Als gevolg hiervan kwam hij lelijk in de knoei met
zijn plantafstanden.
Het is in de allereerste plaats aan Dr Hatton en zijn medewerkers te danken dat aan deze hoogst onbevredigende toestand een einde gemaakt werd.
Van de vooraanstaande boomkwekers uit de verschillende landen werden zo
veel mogelijk alle Paradijs- en Doucinonderstammen verzameld. Het bijeengebrachte materiaal werd gesorteerd en hetgeen overeenkwam werd met een
nummer aangeduid. Daar niet met zekerheid gezegd kan worden dat de overeenkomende onderstammen genetisch hetzelfde waren, werd niet van clonen
doch van typen gesproken. Een overeenkomstige procedure werd gevolgd voor
de peren- en pruimenonderstammen. Ofschoon Dr Hatton zeer nauwkeurige
beschrijvingen gegeven heeft van de onderstammen-typen werd in de practijk,
ondanks de grote verbetering, alle verwarring nog niet opgeheven daar de
onderlinge verschillen der onderstammen-typen vaak op zeer minitieuze morphologische kenmerken berusten. Het is evenwel Prof. Sprenger en zijn medewerkers gelukt de appel- en pruimenonderstammen te determineren zodat de
raszuiverheid van deze onderstammen gewaarborgd kan worden.
Het classificatiewerk van East Mailing is eigenlijk niets anders geweest
dan orde brengen in de onderstammen, welke reeds in de natuur voorhanden waren en het mag stellig verwondering wekken dat dit ongeselecteerde
onderstammenmateriaal in vele opzichten zo goed is als thans een ervaring
van een kwarteeuw en meer bewezen heeft. Als men bedenkt dat de veredeling van fruitgewassen zo oud is als de geschiedenis dan mag thans bij het
ter hand nemen van de veredeling van de onderstammen van een mijlpaal in
de ontwikkeling van de fruitteelt gesproken worden. Ontegenzeggelijk zal
er in deze richting nog veel bereikt kunnen worden zowel bij de fruitteelt
als bij de boomteelt in het algemeen. Uit het volgende voorbeeld blijkt dit wel
heel duidelijk. Dr Tollenaar heeft eens van de rubberselectie gezegd dat de
nieuwste rubberclonen een zo enorm veel grotere productiviteit hebben, dat
verwacht moet worden dat iedere verdere vooruitgang slechts uiterst gering
zal zijn en niet dan met de grootste moeite en inspanning bereikt zal kunnen
worden. Daarentegen is de selectie van het onderstammenmateriaal nog volkomen braak terrein, zodat men hiermede met relatief weinig moeite de cultuur
een flink eind vooruit zal kunnen brengen. Bij de fruitteelt is de situatie uiteraard anders doch ook hier biedt de veredeling van het onderstammenmateriaal goede perspectieven zoals wel blijkt uit de reeds verkregen resultaten
met de veredeling van appelonderstammen in East Mailing.
Meer speciaal voor de Engelse Dominions werden kruisingen uitgevoerd
tussen Northern Spy en de standaardtypen voor het verkrijgen van een bloedluisvrij onderstammensortiment. Voor ons van meer belang zijn de kruisingen
tussen type IX en de andere onderstammen. Dit veredelingswerk heeft geleid
tot een 18-tal onderstammenselecties welke onderverdeeld kunnen worden in
drie gelijke groepen van zwak-, matig- en sterk groeiende onderstammen.
Op grond van een oriënterende proef mag verwacht worden dat er wel iets
goeds bij zal zijn. Vooreerst laten alle nieuwe selecties zich heel gemakkelijk
vermeerderen. Verder is reeds gebleken dat alle zwakke onderstammen een
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beter wortelgestel hebben dan type IX. Sommige zeer zwakke onderstammen
bleken zelfs even stevig verankerd te staan als type XII of XVI. In de groep
der sterk groeiende onderstammen zijn enkele zeer opmerkelijke selecties welke
de sterke groeikracht van type XVI en de vroege vruchtdracht van type IX in
ongewoon sterke mate combineren. In een groot opgezette proef worden deze
18 nieuwe onderstammenselecties vergeleken met de thans in de praktijk gebruikte standaardtypen met de bedoeling om uit te maken welke van hen de
onderstammen van de toekomst zullen zijn.
Heeft het gebruik van vegetatief vermeerderde onderstammen in Europa
een grote vlucht genomen, in Amerika houdt men zich vrijwel uitsluitend bij
de zaailingonderstammen. Onwillekeurig zijn we geneigd te menen dat wij
op dit punt de Amerikanen vooruit zijn, doch een dergelijke opvatting is
stellig eenzijdig. Het beste kan men het onderstammenvraagstuk zien als een
uiterst gecompliceerd probleem waarvan onze kennis nog zeer beperkt is.
Het feit dat de omstandigheden waarin de fruitteelt in Amerika uitgeoefend
wordt, belangrijk verschillen van die in Europa heeft er toe geleid dat Amerikaanse onderzoekers het onderstammenvraagstuk vanuit een andere gezichtshoek benaderen dan hun Europese collega's. Volgens Amerikaanse opvatting staat de uniformiteit van zaailingen weliswaar ten achter bij die van vegetatief vermeerderde onderstammen doch dit verschil in uniformiteit zou van
geen practische betekenis zijn. Men wijst er hierbij op dat in de kwekerij een
sterke selectie op groeisterkte toegepast wordt terwijl er verder op de onderlinge verschillen een nivellerende werking uitgeoefend wordt als gevolg van de
invloed van de ent op de onderstam. Hier is dus sprake van de invloed van
de ent op de onderstam. Europese onderzoekers daarentegen hebben vóór
alles de invloed van de onderstam op de ent nagegaan. Een factor welke ook
nog zijn invloed zal doen gelden op de uniformiteit van de onderstam is de
vruchtbaarheid van de ent. Naarmate de rassen uitmunten door grote vruchtbaarheid zullen de verschillen in opbrengst als gevolg van de onderstam minder kans hebben zich te doen gelden daar de opbrengst dan practisch bepaald wordt door de omvang der bomen. Een aanwijzing in deze richting
kan afgeleid worden uit de resultaten van een onderstammenproef te Breedenbroek waarin Early Victoria, zoals bekend een zeer vruchtbaar ras, op type I,
XII, XIII en X V I na tien jaar de grootste opbrengst gaf op type XII, de
sterkstgroeiende onderstam, niettegenstaande het feit dat XII gekenmerkt
wordt door de eigenschap de ent pas extreem laat in vruchtdracht te brengen. Als men verder weet dat het Amerikaanse fruitbedrijf geen behoefte
heeft aan zwakke of zelfs ook maar semi-sterke onderstammen dan kan men
zich voorstellen waarom de vegetatief vermeerderde onderstammen daar geen
opgang gemaakt hebben.
Is het Europese onderzoek er op gericht het onderstammenmateriaal te perfectioneren, het Amerikaanse onderzoek daarentegen wordt gekarakteriseerd
door een streven om de onderstammen overbodig te maken. Behalve door
oculeren vindt de vegetatieve vermeerdering plaats door entmethoden waarbij
de ent op de wortelhals of op een stukje zaailingwortel gezet wordt. In het
laatste geval wordt de onderstam dus gereduceerd tot een stukje van een
zaailingwortel. Volgens een wijziging van laatstgenoemde methode worden in
gebieden met extreem strenge winters, zeer winterharde appelrassen op eigen
wortel gebracht.
In de Amerikaanse literatuur kan men talloze voorbeelden vinden van pogingen om fruitgewassen, speciaal appels te stekken. Zeer lang hebben deze
proeven geen resultaat opgeleverd van enige practische betekenis, doch sinds
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kort schijnt hierin verandering gekomen te zijn. Hitchcock and Zimmerman,
onderzoekers van het bekende Boyce Thompson Instituut, hebben uitstekende
resultaten bereikt met het stekken van appelrassen door scheutstek in de maand
Mei te behandelen met indolylboterzuur en onder glas te plaatsen om zoveel
mogelijk een gelijkmatige temperatuur en een hoge vochtigheidsgraad te kunnen verzekeren. Zowel de opzuigmethode (24 u 40 mg/l) als de indoopmethode (1—20 mg/cm 3 ) gaven goede beworteling, doch de poedermethode
werd aanbevolen. Het hierbij gebruikte talkpoeder was van exceptionele fijnheid en de concentratie van het indolylboterzuur 8 mg/g dus 0.8 %. Ook met
winterstek werden goede resultaten bereikt met een behandeling van 4 uur
met indolylboterzuur in concentraties van 80—320 mg/l. N a behandeling met
groeistof worden de stekken opgekuild in turfmolm in een kas bij een temperatuur van 21° C. Deze recente vooruitgang op het gebied van het stekken
van gewassen welke uiterst moeilijk bewortelen vindt reeds een practische
toepassing in de vegetatieve vermeerdering van nieuwe hoogwaardige cacaoselecties in Suriname. Een enkel blad met een okselknop en een stukje van
de tak wordt met het benedeneinde van het korte takje gedompeld in een oplossing van 2 mg indolylboterzuur per cm 3 50 % alcohol, waaraan een spoortje
van het bekende onkruidbestrijdingsmiddel 2—4 D is toegevoegd.
Het laat zich aanzien dat het binnen afzienbare tijd wel mogelijk zal zijn
om onze fruitgewassen op eigen wortel te kweken. Welke voordelen dit zal
hebben? Hierover is nog weinig bekend maar er zijn wel enkele aanwijzingen.
Zo is bijvoorbeeld een fruitkweker op grond van een 20-jarige ervaring de
mening toegedaan dat de Reine Victoriapruim op eigen wortel in belangrijk
mindere mate gevoelig is voor de loodglansziekte dan Victoria op onderstam.
Uiteraard dienen de mogelijkheden in deze richting niet over het hoofd gezien te worden doch de belangrijkste toepassing van betere stekmethoden zal
voorshands gezocht moeten worden in het stekken van onderstammen, speciaal van goede onderstammen welke momenteel nog niet op een lonende
wijze voortgekweekt kunnen worden. Zo wordt nog maar al te veel een
slechte onderstam als de Varkenspruim gebruikt daar goede onderstammen als Brompton en Pershore niet op een lonende wijze vermeerderd
kunnen worden door de boomkwekers. Doch de heer van Cauwenberghe,
leraar aan de Rijkstuinbouwschool te Vilvoorde heeft hiervoor een alleszins bevredigende oplossing gevonden. In December-Januari wordt stek
gesneden van de onbewortelde twijgen van de moerbedden. Deze worden
zo laag mogelijk afgesneden want alleen vanuit het gebleekte basisgedeelte dat aangeaard is geweest kan wortelvorming verwacht worden. De
twijgen worden vervolgens van de top ontdaan zodat men stekken krijgt ter
lengte van 40—50 cm. Deze stekken worden vorstvrij gekuild in een mengsel
van zand en turfmolm tot April, waarna de stekken gestoken worden in een
stekbed met goede vochthoudende grond op afstanden van 10 cm met een
rijafstand van 40 cm. Groeistoffen worden niet gebruikt. In de zomer van
hetzelfde jaar kunnen de bewortelde stekken reeds geoculeerd worden. De
verkregen resultaten waren alleszins bevredigend, naar ik zelf heb kunnen
zien. Van een lange dubbele rij Bromptonstekken was de stand aan de ene
kant goed, dat wil zeggen een slagingspercentage van naar schatting 80,
aan de andere kant was de stand tamelijk slecht — doch ook de andere stek
stond aan die zijde veel minder. Als geheel stonden de Bromptonstekken er
veel beter bij dan een partijtje kwee A-stek dat iets verder op stond. Verwacht mag worden dat deze stekmethode ook goede resultaten zal opleveren
met andere onderstammen welke moeilijk bewortelen. De Heer van Cauwen75

berghe heeft trouwens ook reeds goede resultaten bereikt met St. Julien A en
Black Damas C.
Ook bij de appels is er een voortreffelijke onderstam welke het bezwaar heeft van een moeilijke vermeerdering, namelijk Crab C. East Mailing adviseert vermeerdering door middel van wortelstek van 1—2 jarige
bomen welke in het voorjaar vertikaal in de grond gestoken wordt met de
top net even boven de grond. Men rekent hierbij op een slagingspercentage
van 70. Een kweker hier te lande heeft ook goede resultaten bereikt met de
wortel-entmethode. Een stek van Crab C wordt op een stukje van de een of
andere appelwortel geënt en in het voorjaar wordt het geheel diep in de
grond gestoken.
Mocht het in de toekomst mogelijk blijken om onze fruitgewassen op een
goedkope wijze te vermeerderen dan zullen zij ook als onderstam gebruikt
kunnen worden indien mocht blijken dat zij als zodanig in een of meer opzichten een verbetering zijn ten opzichte van het bestaande onderstammensortiment.
Het voorgaande kan als volgt samengevat worden.
Fruitgewassen worden als regel voortgekweekt door oculeren en enten op
onderstammen.
In Europa heeft het gebruik van vegetatief vermeerderde onderstammen
een grote vlucht genomen en het onderzoek is er hier op gericht het onderstammensortiment te perfectionneren. Daarentegen worden in Amerika vrijwel
uitsluitend zaailing-onderstammen gebruikt terwijl het Amerikaanse onderzoek
gekarakteriseerd wordt door een streven om de onderstammen overbodig te
maken.
Beide richtingen van onderzoek hebben hun waarde en kunnen elkander
aanvullen. Z o zal de recente vooruitgang in de techniek van de vegetatieve
vermeerdering welke Amerikaanse onderzoekers bereikt hebben ook een waardevolle toepassing kunnen vinden bij het Europese onderzoek naar betere onderstammen.

D iscussie
De heren Berghuis, Ir Pijls en Ir Bloemsma betogen uitvoerig dat vóór alles
fruit op goede grond geplant moet worden.
De Inleider beaamt dit ten volle.
De heer Berghuis merkt nog op dat vegetatieve vermeerdering de verspreiding van virusziekten dn de hand werkt.
De Inleider antwoordt hierop, dat dit in principe juist is, maar dat, voor
zover het groot fruit betreft, hieromtrent nog zeer weinig bijzonderheden
bekend zijn.
Ir Bloemsma en de heren van Heyst en Robijn zijn van mening, dat wij ons
niet op het standpunt van Amerika moeten stellen wat hun voorkeur voor
zaailingonderstammen betreft.
Ir Floor is het hiermede eens. Hij heeft evenwel het Amerikaanse standpunt vanuit de Amerikaanse gezichtshoek weergegeven om dit ten volle tot
zijn recht te laten komen.
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Summary
On the vegetative propagation of fruit trees.

by J. Floor
(Institute for Horticultural Plant Breeding, Wageningen).
The problem of propagating fruit trees asexually we in Europe have tackled
by improving and standardizing our stocks. Americans on the other hand
have gone in the direction of eliminating stocks by their efforts to secure own
rooted varieties.
Both lines of approach have their own merits and may complete each other.
It has been pointed out that the recent progress in the technique of vegetative
propagation, achieved by American workers, could find a valuable application
in our research on rootstocks.
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Toepassing van de vegetatieve vermeerdering bij de ver^
edeling van koolgewassen
_

door

É ^ * ^ | ^
^

Ir J. Sneep
(Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen)

Voor vele van onze groentegewassen is de methodiek
van de vegetatieve vermeerdering nog in een stadium
van onderzoek. Voor toepassing van deze methode bij
de veredeling zal het resultaat van dit onderzoek moeten
worden afgewacht. Voor kool bestaan verschillende
methoden van vegetatieve vermeerdering en men heeft
er bij de veredeling reeds gebruik van gemaakt.
In hoofdzaak zijn het drie manieren, waarop men koolgewassen vegetatie!
kan vermeerderen:
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la. De methode van het stekken van scheuten: Deze is reeds meer dan 100
jaar geleden beschreven. Men snijdt een kool gewoon van zijn stronk,
zoals bij het oogsten gebeurt. Rond het snijvlak ontstaan aan de stronk
dan een groot aantal scheuten, welke men na verloop van ongeveer 1
maand kan afbreken. Plaatst men ze in een vochtige, lichte grond, bij
voorkeur onder glas en zorgt men voor een vrij constante temperatuur en
bescherming tegen een al te scherpe belichting, dan is succes vrijwel steeds
verzekerd,
b. Het stekken van scheuten van planten, welke reeds zaad gedragen hebben:
Snijdt men van een zaaddragende plant de zaaddragers niet te laat af,
dan loopt de plant aan de voet van de afgesneden stengels en aan de
stronk weer uit. De scheuten kan men stekken, zoals boven beschreven.
2.
Bladstekken:
Worden krachtige, gezonde bladeren aan de basis afgesneden, dan kan
men deze in een stekbak met de nodige zorgen in 3-—4weken tot worteling brengen.
3. Wortel stekken:
Hiertoe neemt men wortels, zo mogelijk ter dikte van een potlood en
15 à 20 cm lang. Deze worden in vochtig zand gezet, zodanig, dat het
bovenste snijvlak er ± 1 cm boven uitsteekt.
Onder dubbel glas vormen de wortels na ± 2 weken scheuten. Deze methode
is buitengewoon aantrekkelijk, omdat men op een zeer eenvoudige wijze van
een plant een groot aantal stekken kan maken, onafhankelijk van scheuten.
Onze eerste indruk is dan ook goed. Uitgebreide proefnemingen over de bruikbaarheid van deze methode onder verschillende omstandigheden, staan op ons
programma.
Prof. Wellensiek heeft U zo juist de mogelijkheden opgesomd, welke de
vegetatieve vermeerdering voor de veredeling in het algemeen biedt. Het heeft
daarom geen zin om deze mogelijkheden nog eens allemaal na te gaan. Ik wil
slechts even stil staan bij enkele typische koolproblemen op dit gebied.
In de eerste plaats het belang van de vegetatieve vermeerdering bij de positieve massaselectie.
Als algemeen geldige stelling mogen we aannemen, dat de selectie het best
kan plaats hebben onder de omstandigheden, waarbij de tuinder het gewas
teelt. Dit houdt voor de vroege koolrassen (bijv. voor Spitskool) in, dat de
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kolen reeds vroeg in de zomer
oogstrijp zijn. De juiste weg is nu,
om de kolen gewoon te oogsten
en de uitgezochte exemplaren ook
van binnen te beoordelen op
bouw, kleur, lengte van de pit,
e.d. De stronk zal opnieuw gaan
uitlopen en in de nazomer kan
men de scheuten stekken. Door
de stekken onder platglas te overwinteren loopt men slechts geringe risico's. Zelfs bij een winter als die van 1946~-'47 kan men
dan met enige zorg het gros van
de planten er door halen.
Een voordeel van het stekken,
vergeleken bij het overhouden van
stronken is, dat men van iedere
geselecteerde kool op deze wijze
meerdere zaaddragende planten
krijgt en dus meer zaad.
Bij de Reuzenbloemkool bestaat
het probleem, dat selectie in een
late herfstteelt, waarvoor deze
bloemkoolgroep uitsluitend geFoto I.V.T.
bruikt wordt, veel zorgen baart,
Zes weken oude wortelstekken van Langendijker
Vroege W i t t e Kool.
omdat het uitermate moeilijk is,
(Root cuttings of Langendijk Early Wnire Cabbage,
om de eventueel geselecteerde
six weeks old)
planten door de winter te krijgen.
Het gewone stekken is erg moeilijk, omdat de planten in het late jaargetijde
over het algemeen slecht scheuten vormen. Toch is het van groot belang, dat
hier de selectie in de herfst plaats heeft. Hoe kan men anders de planten opsporen, die goed bestand zijn tegen de herfstnachtvorsten, tegen veel vocht
en tegen meer van de ongunstige omstandigheden van de herfst?
Wellicht kan hier de methode van het wortelstekken uitkomst brengen.
O p het I.V.T. wordt dit op het ogenblik beproefd.
Ook bij de meer ingewikkelde methoden van veredeling van kool kan de
vegetatieve vermeerdering zeer welkome diensten bewijzen. Op een van deze
methoden wil ik nader ingaan, n.1. op die van de diallele kruisingen. Hieronder verstaan we de paarsgewijze kruisingen van een aantal planten in alle
mogelijke combinaties. Gesteld, dat we 4 planten, A, B, C en D hebben, dan
gaan we A x B kruisen, A x C, A x D, B x C, B x D en C x D.
Vegetatieve vermeerdering is hier niet noodzakelijk. Men kan immers, wanneer de planten bloeien, stuifmeel van plant A winnen en hiermede de bloemen van een tak van de planten B, C en D bestuiven. Met het stuifmeel van
plant B kan men de bloemen van een andere tak van de planten C en D en
van een tak van plant A bestuiven, enz.
Op deze manier is de diallele kruising echter een vrij onoverzichtelijke bezigheid. Stelt U voor, dat we met een plant of tien werken en dat bepaalde
planten dan met 9 inhullingszakken prijken. De kruisingen kunnen dan al
moeilijk meer door ongetraind personeel worden uitgevoerd. Maken we gebruik
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van de vegetatieve vermeerdering, dan kan men de planten systematisch bij
elkaar zetten, waardoor het kruisingswerk overzichtelijk wordt. Hoe groot het
aantal paarsgewijze combinaties bij een bepaald aantal planten wordt, kan
gemakkelijk uit de eigenschappen van de rekenkundige reeks worden afgeleid.
Onderstaande formule geeft het aantal paarsgewijze combinaties (C) weer
bij N planten.
C=Y2N ( N ~ l )
Werken we met 10 planten, dan krijgen we
Y2 X 10 ( 1 0 - 1 ) = 45 paren.

Kasjes voor paarsgewijze kruisingen.
(Glass cages /or

Foto „Ohlsens Enke"

pair-crossings)

Heeft men een batterij van kasjes voor paarsgewijze kruisingen, dan behoeft
het grote aantal paren geen zorgen te baren. De stekken worden dan in het
voorjaar in grote potten of kistjes gezet. Beginnen ze te bloeien, dan plaatst
men ze paarsgewijze in de kasjes. In ieder kasje hangt een kwastje en zelfs
een ongeschoolde kracht kan er regelmatig langs gaan en de kruisbestuiving
tot stand brengen.
Is de bloei afgelopen, dan worden de stekken weer uit de kasjes gehaald
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en deze zijn eventueel weer beschikbaar voor een ander gewas. Men kan
trouwens tegelijkertijd meer dan één gewas in de kasjes herbergen, bijv. kool
en wortelen.
Heeft men geen kasjes voor paarsgewijze kruisingen dan kan men, om niet
in een kruisingsknoop te geraken, de stekken het best op een lange regel uitplanten. Van iedere plant wordt een tak gehuld in kaasdoek met een tak van
zijn linker buurman en een andere tak met een tak van zijn rechter buurman,
enz. Als men de planten zo voordelig mogelijk opstelt, heeft men in totaal
slechts de helft + 1 van het aantal stekken nodig, dat de zojuist genoemde
paarsgewijze kruising in zijn uitgebreidste vorm vraagt.
De tweede methode vraagt minder kapitaal dan de eerste, maar meer en
nauwkeuriger werk vanwege de inhullingen.
De methode van de diallele kruisingen lijkt me zeer bruikbaar, wanneer men
een ongewenste eigenschap, welke men recessief achter een dominante factor
van generatie op generatie meesleept, kwijt wil raken.
Gesteld, dat het uitgangsmateriaal bestaat uit 50 % AA en 50 % Aa,
terwijl AA het gewenste genotype is. W e kunnen dan aan het werk gaan met:
a.
b.
c.
d.

positieve massaselectie
stamselectie
massale proefkruisingen
diallele kruisingen.
De methode van de diallele kruisingen werkt als volgt:
Laten we gemakshalve aannemen, dat we slechts 4 planten hebben
AA

Aa

AA

en

Aa

Deze zijn phenotypisch niet van elkaar te onderscheiden.
Diallele kruising levert het volgende resultaat op:

1X 2
1X 3
1X 4
2X3
2X 4
3X4

=
=
=
=
=
=

AA X Aa
AA X AA
AA X Aa
Aa X AA
Aa X Aa
AA X Aa

>—>
—>
•>—>>-

AA en Aa
AA
AA en Aa
AA en Aa
AA, 2Aa en aa
AA en Aa

De kruising van 2 X 4 splitst dus recessieve vormen af, welke phenotypisch
te herkennen zijn. Hieruit blijkt de heterozygotie van de planten 2 en 4 en
we weten meteen, dat de planten 1 en 3 de juiste combinatie vormen en met
hun nakomelingen kunnen we direct verder gaan.
Nogmaals wil ik er op wijzen, dat de methode van de diallele kruisingen
niet geschikt is als algemene veredelingsmethode, maar bruikbaar is wanneer
men een ongunstige recessieve factor uit een overigens behoorlijk homogene
groep wil kwijtraken.
De methode van de diallele kruisingen werkt het snelst, nog 1 generatie
sneller dan de methode van de massale proefkruisingen. Het tijdschema van
deze twee methoden ziet er als volgt uit:
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Massale proefkruisingen

Diallele kruisingen

1946 Kolen op phaenotype geselecteerd

Kolen op phaenotype geselecteerd
Van iedere plant wordt een groot
aantal stekken gemaakt

1947 De planten gemengd laten afbloeien
Stekken maken van alle planten

Uitvoering van de paarsgewijze kruisingen in alle mogelijke combinaties

1948 Aan de nakomelingschap herkent men de juiste genotypen
in het uitgangsmateriaal
Stekken van 1947 overhouden

De nakomelingschap leert ons de
juiste combinaties kennen.
De homozygote Fx (eventueel F x 's)
kan men er direct tussen uit halen.

1949 Stekken van de juiste genotypen gemengd of paarsgewijze laten afbloeien
1950 De homozygote F x (Fi's)
staan te veld.
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Bij stamselectie krijgen we voor het geval dat uitgegaan wordt van een bestand, dat voor 50 % uit AA en voor 50 % uit Aa bestaat, het volgende beeld:
1946 geselecteerde kolen

AA

Aa

L

1947 gemengd afbloeien

1948

y

y

6 AA
2 ka

3 AA
4 Aa
aa

1949 gemengd afbloeien
van 6 AA en 2 Aa

1950

(onbruikbaar)

-'

y

42 AA
6 h&

7 AA
8 Aa
aa
(onbruikbaar)

1951 gemengd afbloeien
van 42 AA en 6 Aa
'Y

1Y

1952

15 AA
16 Aa
aa

210 AA
14 Aa

(onbruikbaar)

Bij stamselectie splitst in 1952, in de F 3 dus, nog steeds de ongewenste vorm
af, terwijl 1 1 , 7 % van het totale aantal gewonnen kolen heterozygoot is.
Positieve massaselectie werkt als volgt:
1946 geselecteerde kolen
AA
1947 gemengd afbloeien
1948
9AA
1949 gemengd afbloeien
van 9 AA en 6 Aa
1950
16AA

Aa
6Aa

aa

8Aa

aa
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1951 gemengd afbloeien
van 16 AA en 8 Aa
1952

25AA

lOAa

aa

Hier splitsen in de F 3 dus ook nog steeds ongewenste vormen af en wel
in veel sterkere mate dan bij de stamselectie en 27,8 % van het aantal gewonnen kolen is dan nog heterozygoot.
Zetten we de resultaten, welke de verschillende veredelingsmethoden, in dit
zuiver theoretisch voorbeeld bereiken, naast elkaar, dan ontstaat het volgende
overzicht:
Percentage : heterozygoten
1948
diallele kruisingen
massale proefkruisingen
stamselectie
massaselectie

1950

1952

0
21,9
32,0

—
11,7
27,8

0*
37,5
37,5

*) H e t cijfer 0 op te vatlen als symbool dat riet doel bereikt is.

De diallele kruisingen, gecombineerd met vegetatieve vermeerdering zijn
ook de eerste aanloop tot de fixatie van een bepaald ras, of m.a.w. tot het
verkrijgen van een als geheel bruikbare en reproduceerbare F x . De diallele
kruisingen leren hierbij de juiste combinaties kennen, terwijl de vegetatieve vermeerdering ons in staat stelt de bruikbare ouders van jaar tot jaar in stand
te houden. In de kool hebben we al een voorbeeld van een gefixeerd ras, n.1.
de spitskool van de Proeftuin te Sappemeer. De rassenfixatie langs deze weg
heeft echter, althans bij mijn weten, nog geen navolging gevonden. Men voert
er vaak argumenten tegen aan als:
„De Sappemeerse is toch ook niet uniform" en
„Met minder moeite is ook wel een constante vorm te kweken".
W a t het eerste betreft, moet toegegeven worden, dat de Sappemeerse niet
geheel uniform is, maar het is toch ook waar dat ze op het gebied van de
uniformiteit in vele gevallen een beter figuur slaat dan vele andere rassen.
Maar ondanks dit gebrek is de opmerking nog geen argument tegen de methode als zodanig. Deze is zeker beproevenswaardig, al is bij het eerste voorbeeld
niet direct alles uit deze werkwijze gehaald wat er in zit.
Bij het tweede argument mogen we niet vergeten dat het ieder jaar van te
voren nauwkeurig weten wat er van een ras verwacht kan worden, heel wat
waard is. Een voordeel, dat vele andere spitskoolrassen helaas niet bezitten.
En of het kweken van constant homogene rassen in Spitskool nu wel zo gemakkelijk is, mag in twijfel getrokken worden. Men bezie het sortiment maar
eens!
Bij vele rassen van kruisbevruchters, bijv. bij Spitskool, vroege en middelvroege Savoye kool, Spruitkool om maar enkele namen te noemen, bestaat
vaak een ontstellend gebrek aan uniformiteit en continuïteit. Het is soms zelfs
zó, dat het vrijwel niet doenlijk is een bepaald ras enige jaren achtereen bij
onze proeven als standaard te gebruiken. Daarom hebben we een aanvang
gemaakt met het zoeken naar uniforme F / s met behulp van de diallele kruisingen. Slagen we erin een behoorlijk uniforme F j te vinden, dan kunnen we
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deze, dank zij de vegetatieve vermeerdering, steeds reproduceren en jaar in
jaar uit als standaard gebruiken.
Tenslotte zij er aan herinnerd, dat een Fj-ras vaak niet of slechts gebrekkig nageteeld kan worden. Een omstandigheid, die voor de kweker zijn niet
onwelkome consequenties heeft.
Discussie
Prof. Wellensiek: W i l de methode van de diallele kruisingen de luxe-vliegtuigmethode noemen. Een bezwaar ervan is, dat het aantal planten, waar
men van uit kan gaan, klein moet zijn. Met de methode van de massale proefkruising komt men er even goed achter wat de homozygote planten zijn. Dat
deze methode er een generatie langer over doet dan die van de diallele kruisingen, moet op de koop toe genomen worden.
Ir Sneep: Het aantal planten waarmee men bij de diallele kruisingen kan
werken behoeft niet zo erg klein te zijn. Heeft men een behoorlijke batterij
van kasjes, dan kan men gerust van een 20 planten uitgaan. Bovendien wil
ik de methode niet aanbevelen als het om vele factoren gaat, waarbij men
vanzelfsprekend een groot aantal planten nodig heeft.
De methode van de massale proefkruising is niet altijd bruikbaar, bijv. niet
bij gewassen, die niet vegetatief vermeerderd kunnen worden. Bij tweehuizige
planten (zoals bijv. spinazie) stuit ze ook op moeilijkheden, omdat men er
dan bij de massale proefkruising niet achter kan komen, welke vaderplanten
heterozygoot zijn, daar deze planten geen zaad kunnen voortbrengen.
Prof. Wellensiek: W e kunnen dan toch ook de homozygote moederplanten opsporen.
Ir Sneep: Maar bij de tweehuizige planten blijft de moeilijkheid het vinden
van de homozygote vaderplanten, waarmede deze homozygote moederplanten
gekruist moeten worden.
Prof. Wellensiek: W a t heterozygoot geweest is zal altijd aan de nakomelingschap blijken.
Ir Arts wijst nog eens op de moeilijkheden die de veredelaar bij het werken
met een groot aantal rassen ondervindt. Het is niet mogelijk steeds een algemeen geldende methode toe te passen.
De antithese familieselectie-massaselectie moet niet scherp gesteld worden.
Van gewas tot gewas en van geval tot geval moet bewust bekeken worden,
welke methode het best bruikbaar is.
Ir Sneep: In mijn voordracht meen ik al naar voren te hebben laten komen,
dat bijv. de methode der diallele kruisingen slechts voor bepaalde gevallen
bruikbaar is. Uw zienswijze strookt dus geheel met het naar voren gebrachte.
Ir Arts: Mijn betoog had niet zozeer betrekking op Uw voordracht dan
wel op de discussies van deze morgen in het algemeen.
Prof. Wellensiek: Is het bij het streven naar meer homogeniteit bij de kool
niet mogelijk gebruik te maken van zeïfbestuiving?
Ir Sneep: Bij sommige planten levert zeïfbestuiving enige zaden op, bij
andere niet. De mogelijkheid van zeïfbestuiving wisselt van plant tot plant.
Wil men zeïfbestuiving met enige kans op succes toepassen, dan moet men
ze als knopbestuiving uitvoeren. Twee dagen voordat de knop opengaat heeft
men de grootste kans van slagen.
De heer Veldhuizen van Zanten: Bestaat er geen gevaar dat bij het openen
van de kruisingskasjes insecten binnenkomen?
Ir Sneep: Vanzelfsprekend. Maar, evenals bij het openmaken van inhullin85

gen dient de persoon, die de kruisingen uitvoert, er op te letten, dat ongewenste gasten op een afstand blijven.
D e heer Rijk Zwaan: De wijze van werken in Denemarken geeft veel stof
tot nadenken. Ik ben niet competent te beoordelen of men er daar al resultaten mee geboekt heeft. Ik geloof, dat het vak zich in de toekomst zal ontwikkelen in de richting van specialisatie. Wij laten er ons min of meer op
voorstaan, zeer goede zaadproducenten te zijn. Deze naam moet behouden
blijven. Op de wereldmarkt moeten we kunnen blijven concurreren en dan
moet de kostprijs van het zaad laag zijn en de kwaliteit hoog. Ik geloof dat dit
bereikt kan worden door zeer hoogwaardig stamzaad te kweken en de vermenigvuldiging hiervan langs zo efficient mogelijke weg te doen plaats hebben.
Voor het leveren van handelszaad van een Fx ras zie ik een groot bezwaar
liggen, dat dit niet vermenigvuldigd kan worden, waardoor de prijs hoog moet
zijn en de hoeveelheid beperkt.
Ir Sneep: In Denemarken zagen Dr Banga en ik mooie resultaten van de
methode der paarsgewijze kruisingen in vele combinaties bij het streven naar
een korte stronk bij vroege witte kool.
Doordat het F1 zaad niet vermeerderd kan worden, wordt enerzijds iedere
nabouw uitgesloten (hierop doelde ik in het laatste deel van m'n voordracht),
anderzijds is het een nadeel, dat vermeerdering uitgesloten is. Hierdoor wordt
het moeilijk om er grote hoeveelheden van in de handel te brengen, terwijl de
productiekosten vanzelf vrij hoog zullen zijn.
Toch geloof ik, dat een poging tot het verkrijgen van goede F / s ter vervanging van de rassen, waar niet zoveel zaad van nodig is en waar de gewone
selectiemethoden niet tot een homogeen product kunnen komen, verantwoord
is. De hogere prijs van het zaad zal, als men werkelijk iets goeds bereikt,
geen bezwaar mogen zijn.
Summary
Vegetative Propagation in Cabbage Breeding.

by J. Sneep
(Institute for Horticultural Plant Breeding, Wageningen).
Methods of propagating cabbage by cuttings of shoots, leaves and roots
are dealt with.
This methods can be used in:
1. overwintering early cabbage and cauliflower
2. fixation of varieties (Fj varieties)
3. test-crossings (to maintain the parent plants)
4. diallel-crossings (pair-crossings in all possible combinations)
An explanation of the last method is given.
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Slotwoord van de heer N. Veldhuyzen van Zanten
W e hebben gezien, dat niet verwacht kan worden dat alle mensen gaan
vliegen, maar dat dit maar voor enkelen is weggelegd. Daarnaast dat de verfijnde veredelingsmethoden meer en meer een bestanddeel worden van de
ondergrond van ons werk. De eenvoudige methoden hebben nog lang niet
afgedaan, maar de meer verfijnde methoden zullen meer en meer in de praktijk
komen. Ik constateer met genoegen dat de discussies zeer levendig waren.
De gekozen onderwerpen waren dan ook bijzonder geschikt voor gedachtenwisseling. Wij zullen alle krachten moeten inspannen om de tuinbouw naar
binnen en naar buiten op een hoog peil te brengen en te houden. Een gelegenheid als deze kan daar zeer sterk toe medewerken, daar wij met elkander
de problemen kunnen bespreken en dichter bij elkaar komen en meer waardering voor elkanders werk krijgen. Ik zeg iedereen dank die hier aanwezig
is geweest en aan de discussies heeft deelgenomen. Wij mogen dit een zeer
geslaagde bijeenkomst noemen en het volgend jaar met belangstelling de volgende afwachten.
Hiermede wordt de bijeenkomst gesloten.
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