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STICHTING VOOR PLANTEÎÏVEkEDELING, S.V. P .
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Corr.coëff. 0,84

moet z i j n :

0,084"

I n de d a a r o n d e r v o l g e i i d e a l i n e a , l a a t s t e z i n :
"De o b j e c t e n b l i j k e n z i c h over h e t algemeen op zand en
k l e i g e l i j k te gedragen."
Moet z i j n :
ongelijk te gedragen.

S T I C H T I N G VOOR P L A N T E N V E R E D E L I N G , S.V.P.
N U D E 66 - W A G E N I N G E N
HOOFDGEBOUW WAGENINGEN
Nude 66 - Telefoon 08370-2941
Postgiro 950529
PROEFVELD DORSCHKAMP - Telefoon 08370-2966
PROEFVELD BORNSESTEEG - Telefoon 08370-2562

56-75-62-A.
PROEFBEDRIJF PROF. BROEKEMA H O E V E "
Luttelgeesterweg 1 - Marknesse (N.O.P.)
Telefoon Aardappelveredelingsbedrijf: 05273-1465
Telefoon Bedrijfsleider: 05273-1364

AAN GEADRESSEERDE.

Kenmerk S.V.P.

Bericht op U w brief

Dagtekening

datum postmerk

62/IHO/A

i

onderwerp: J a a r v e r s l a g 1961

Bijlagen:

Hierbij i n g e s l o t e n h e b i k de e e r U een e x e m p l a a r v a n h e t
J a a r v e r s l a g 1961 v a n d e S t i c h t i n g voor P l a n t e n v e r e d e l i n g ,
S . V . P . t e doen toekomen.
DE DIRECTEUR VANDE STICHTING
VOOR PLANTENVEREDELING, S . V . P . ,
P.E.Nijdam.

VOORWOORD
Eenjaarverslag,waarinieder dermedewerkersmededeling doet overwat
hemheeft beziggehouden enwaarinover eenvrijgroot aantal zeeruiteenlopende projectenwordt gerapporteerd,neemt devormvaneenlijvig
boekwerk aan.
Veredelingsonderzoek leidt alsregel slechts tothet stapvoor stap
vorderen inhet gebied,datwordtverkend en tot afsluiting, doordat
het einddoel isbereikt) komt deonderzoekernietlicht.
Enkele gevallen,waarin eenprojectkonwordenbeëindigd,vermeldt dit
jaarverslagniettemin.
Inzake deveredeling aanrodeklaver iseenmateriaal tot standgekomen,
datgewapend ismetresistentie tegenhetklaverstenge]aaltjeendatte
zelf
dertijdvan eenlandbouwkundigewaardeis,diedevergelijkingmet de
bestaanderassenkandoorstaan.Ditmateriaal zalaande kwekersworden
afgegeven enbemoeiingmet ditvraagstuk wildeS.V.P.dangaarneals
beëindigd beschouwen.
Ookhetonderzoeknaardemogelijkheid inrodeklavervormen tevinden
metresistentie tegenklaverkankerwordt afgesloten ,zijhetmethetonbevredigende resultaat,dathetniet isgelukt eenzodanige resistentie
aantebrengen.Y/instmagwordengenoemd, datvoordeopvatting,dathet
eenperspectieflozearbeid istetrachten datdoel tebereiken,krachtige argumentenuithetonderzoek totons zijngekomen enook,dat eruit
wetenschappelijk oogpunt interessante ervaringen overhet levenvande
parasiet enzijnstrijdmetdewaardplant zijnopgedaan.
Bijde tarweveredeling staathetonderzoeknaar bakkwaliteit inhetmiddelpuntvanhet strijdperk.Debelangrijkeinspanning, dieaanditonderzoek
wordt besteedmaakt,dat anderegebiedenvanonderzoekminder aandacht
kondengenieten.
Hetkomt ons echtervoor,dathetbeter ishet aantalonderwerpen,waaraanwordtgewerkt,tebeperken endanaandezegrote aandacht tebesteden,dan eenveelheid vanprojectenoppervlakkig inonderzoek tehouden.
Inzake deaardappelveredeling heeft deorganisatievorm,waarbijéénder
onderzoekers alscoördinator optreedt enonderwiens leiding ineenzo
goedmogelijkeopduidelijkgedefinieerde doelen.gerichtonderzoekwordt
samengewerkt,uitstekend voldaan.Degroepvanmedewerkers isuitgebreid
met eenwetenschappelijk ambtenaar enmet eenassistent,die als eerste
opdracht hetPhytophthora-onderzoekkregentebehartigen.
Bijdebietenveredeling schuivenvraagstukken aangaandeveredelingbij
voederbietennaarde achtergrond.Debetekenisvandevoederbiet inonzelandbouwneemt duidelijkaf.Deinspanning concentreert zichopproblemenbijde suikerbietenveredeling. Aangaandevergelingsziekte doenzich
vraagstukken overbetekenisvanverschillendevirussenvoor.Soortskruisingentothetverwervenvanheterodera-resistentie beginnen eenplaats
inhetonderzoek intenemen.Hetvraagstukvanmannelijke steriliteit
houdt deonderzoekersbezig.
De afdelingvoorveredelingvangrassen enklavers endievoorveredelingvanvoedergewassen zijnonder éénhoofdambtenaarsamengebracht.
Dezeoefent ookoverdeonderzoekingen aanerwten enbonenhethoogste
toezichtuit.
Voorhandelsgewassen is eenonderzoeker indienstgetreden.Hetveredelingsonderzoek aandeze gewassenwasvoordienbijtwee afdelingenondergebracht.

Cytogenetisch onderzoekneemt"bijhetveredelingsonderzoek eensteedsbelangrijkerplaatsin.Aanstellingvaneencytogeneticus,dievoorshands
inhetbijzondervraagstukkenhijdegraanveredeling zalbehartigen,kon
wordenvoorbereid.
Metmutatie-onderzoek iseenbegingemaakt.Totvoorbereiding isdoor
deadjunct-directeur eenstudiereisgemaaktnaarAmerika.
NogaltijdduurtdesamenwoningmethetInstituutvoor Plantenveredeling
op eenvoorbeideinstellingen tekleine campusvoort.
Met dankbaarheid mag echterwordenvermeld,dat ernstigevoorbereidingenopgangzijngekomen,die eropzijngericht deStichtingvoorPlantenveredeling deterreinenteverschaffen,dievoor ampeleuitoefening
vanhetbedrijfnoodzakelijk zijnendie demogelijkheid zullenopenentot
het stichtenvan eigengebouwenvoordeStichtingtegeraken.
Datonderde,wegens schraletoerustingmetgebouwenenproefterrein,
moeilijkeomstandighedennaarbestekunnenisgewerktdoorallen,die
vangestelde takeneengroterofkleiner deelhadden tebehartigen,is
mijeenvreugdehier tekunnenvermelden.
DEDIRECTEUR VANDESTICHTING
VOORPLANTENVEREDELING, S.V.P.
F.E.Nijdam.

ALGEMEEN
door
M._H.Agelink

Bestuur
Het bestuurvergaderdeviermaal in ditjaar.
Per 31december 1961 washetbestuur alsvolgt samengesteld:
Ir.J.I.C.ButlerteWageningen

voorzitter,
benoemd doordeMinister.

Dr.Ir.J.P.DudokvanHeel teNaarden

vice-voorzitter,
alslidbenoemd opvoordrachtvan
deNederlandse Kwekersbond.

Prof.Ir.M.L.'tHart teWageningen

secretaris,
alslidbenoemd opvoordrachtvan
deLandbouwhogeschool.

Ir.D.J.v.d.Have teKapelle-Biezelinge

lid,
benoemd opvoordrachtvande
Nederlandse Kwekersbond.

Ir.J.W.LackampteOttersum

lid,
benoemd opvoordracht vandeNederlandseKwekersbond enhetLandbouwschaptezamen.

I r . Gr.W.Meiier t e Leeuwarden

lid,
benoemd opvoordrachtvandeNederlandse AlgemeneKeuringsdienst.

A.Visser teDordrecht

lid,
benoemd opvoordracht vanhet
Landbouwschap

Prof.Dr.Ir.J.C.Dorst teWageningen

adviserend-lid,
benoemd opvoordrachtvanhet
bestuurvande S.V.P.

Ir.P.A.denEngelse te 's-G-ravenhage

adviserend lid,
benoemd opvoordracht vanhet
bestuurvandeS.V.P.

Per 31december 1961 zijnaftredend deherenDr.Ir.J.P.DudokvanHeel enA.
Visser.DeheerDudokvanHeel isnietherkiesbaar;hijzalalslidwordenopgevolgd doordeheerIr.J.D.BekiusteLeeuwarden.DeheerA.Visserisherbenoemd.
Commissies
Devertrouwenscommissie inzake afgiftevananderegewassendan aardappelen
bestond per31 december1961uit:
Dr.Ir.N.H.H.Addens teArnhem
Dr.Ir.W.FeekesteGroningen
Dr.Ir.F.E.NijdamteWageningen
Ir.C.KoopmanteBennekom

lid
lid
lid
plv.lid

DeheerIr.C.Koopmanterkt zichper 1april 1962uit zijnfunctieterug.

2.

De advies-commissie inzake a f g i f t e van m a t e r i a a l van aardappelen bestond per
31 december 1961 u i t :
Ir. J.A.Hogen Esch te Bennekom
Dr.Ir.F.E.ïïijdam te Wageningen
Ir. J.ïrip te Leeuwarden
J.A.J.Poos te Veghel

lid
lid
lid
plv.lid

Werkgroepen
Per 31 december 1961 bestonden de navolgende door de Nederlandse Kwekersbond
ingestelde werkgroepen:
Aardappelen; Grassen enKlavers;Rogge; Tarwe, Gerst enHaver; Stoppelgewassen; Vlas; Bieten; Veredelingstechniek.
Op vergaderingen van deze werkgroepen is door medewerkers van de S.V.P. uiteenzetting gegeven over de stand van het onderzoek aan de Stichting en zijnmogelijkheden en wenselijkhedenover voortzetting en ontwikkeling van dat onderzoek besproken.
Personeel
1. Algemene leiding
Dr.F.E.Nijdam
Dr.Ir.H.Lamberts

directeur
adjunct-directeur

2. Veredelingsonderzoek aan aardappelen
Ir.H.T.Wiersema

wetenschappelijk hoofdambtenaar coördinator v.h.aardappelonderzoek

a. Virusziekten en schurft
Ir.H.T.Wiersema
H.J.Nab
J.C.van Riessen
L. Sypkes
Vacature
J.7/.J.Krechting

wetenschappelijk hoofdambtenaar
assistent A
assistent
assistent
assistent (TITO)
rijksambtenaar D

b. Aardappelmoeheid, kwaliteit

D r . I r . C . A.Huijsman
J.H.Vinke
Vacature
M.Pintelman
Mej.B.den Duijf

wetenschappelijk hoofdambtenaar
assistent
assistent (TNO)
rijksambtenaar E
adjunct.analiste( A O B )

c. Phytophthora
Jhr.Ir.N.J.van Suchtelen
W.F.Bouma

wetenschappelijk ambtenaar 1e kl.
assistent A

d. Kweken van géniteurs, productie van materiaal voor de praktijk
Ir.G.A.Thijn
J.J.Schilt
L.Brink
D.R.Dijkstra
T.Grovenstein
e

wetenschappelijk hoofdambtenaar
technisch ambtenaar
assistent A
assistent A
assistent A

* ? i M ê _ i ! ï L E ï i 5 i Ü Ë v e _ v o r m e n (gezamenlijk project met het Instituut voor
Veredeling van Landbouwgewassen, I.V.P.)

Dr.II.J.Toxopeus
J.Verdenius

wetenschappelijk hoofdambtenaar A(lVP
technisch assistent A (IVP)

3.

J.Scholten
ïvïej.E.M.Koedam
E.v.d.Scheur
Th.J.Lamers
J.Rijksen
J . Veredelingsonderzoek aan granen
Dr.Ir.G.Dantuma

hulpassistent
adjunct-laborante
rijksambtenaar D
rijksambtenaar E
TNO-ambtenaar E
hoofd - wetenschappelijk hoofdambtenaar

a. Tarwe
Ir.J.Mesdag
J.F.Benthem
J.vanSpanje
C.W.M.Krechting
Mej.G.P.Jansen

wetenschappelijk ambtenaar
hoofdassistent
TNO-ambtenaarD
hulp-laborant (TNO)
hulp-laborante (TNO)

b.Gerst enhaver
Dr.Ir.G.Dantuma
A.vanEssen
T.G.v.d.Scheur

wetenschappelijk hoofdambtenaar
technisch ambtenaar
hulpassistent (TNO)

c . Speciaal onderzoek
Dr.Ir.G.Dantuma
wetenschappelijk hoofdambtenaar
A.Takens
a s s i s t e n t (TNO)
4 . Veredelingsonderzoek aan handelsgewassen
Vacature
hoofd - wetensch.hoofdambtenaar
M.A.Jongmans
hoofdassistent
H.J.Lamers
rijksambtenaar E
5« Veredelingsonderzoek aan voeder- en s u i k e r b i e t e n
I r . G.Cleij

hoofd - Wetensch.hoofdambtenaar

a. V e r g e l i n g s z i e k t e , s o o r t s k r u i s i n g e n , a a l t j e s r e s i s t e n t i e
I r . G.Cleij
wetenschappelijk hoofdambtenaar
G.Jochemsen
hoofdassistent
J.J.Tollenaar
rijksambtenaar D
A.Lodder
TNO-ambtenaar E
J.van Es
rijksambtenaar E
k* Ë2i2Eloiâiês._iïïtêëiii_genetisçhe_analïse_mannely
migheid
I r . D.Kloen
wetenschappelijk ambtenaar 1e k l .
J.J.Dieleman
h u l p a s s i s t e n t (THO)
Aan deze a f d e l i n g zijn een rijksambtenaar D en een rijksambtenaar E van het IVP
toegevoegd.
6. Veredelingsonderzoek aan g r a s s e n , voedergewassen en peulvruchten
Dr. F.Wit

hoofd - Wetensch.hoofdambtenaar

a. Grassen
I r . G.E.van Dijk
ÏÏ.J.Bleijenberg
G.D.Winkelhorst
J.H.L.Jansen
G.v.d.Weerd
b . Klavers

wetenschappelijk ambtenaar 1e k l .
hoofdassistent
hulpassistent
rijksambtenaar D
rijksambtenaar D

I r . J.Dijkstra

wetenschappelijk ambtenaar 1e k l .

B.Lekkerkerker
Hej.Y/.vanEiden

assistent
adjunct-laborante (TNO)

c. Stoppelknollen

Dr.F.Y/it
M.v.d.Y/eg
A.M.P.Janssen

wetenschappelijk hoofdambtenaar
assistent A
assistent

d. Peulvruchten
R.J.Heringa
H.Masselink
B.Dirksen

technisch ambtenaar 1ekl.
assistent
hulpassistent

e. Bijzondere problemen
Dr.F.Y/it

v/etenschappelijkhoofdambtenaar

7.Cytologie,chemie enmutatieonderzoek
Dr.Ir.H.Lamberts

hoofd -wetensch.hoofdambtenaarA

a.Cytogenetica
Vacature

b . Cytologie
G.J.Speckmann
R.Vijn
Mej.J.M.v.d.Krogt

wetenschappelijk ambtenaar(TÏÏO)

techn.ambtenaar 1e k l .
a s s i s t e n t (TïïO)
laborante

c. Chemie
J.Post

laborant A

d. Mutatieonderzoek
8. Proefbedrijf Y/ageningen
J.Holman

bedrijfsleider

a. Proefveldverzorging

G.L.van Dam
A.J.van Gaaien
T.G.Legemaat
A.van Steenbergen
J . v a n Brake1
b . Machinale bewerking
G.van Aggelen
T.A.Y/agtho
J.van Ek
A.P.Pluijgers
9. Proefbedrijf N.O.P.
A.J.Glerum
3 C.A.0.-arbeiders

TNO-ambtenaar D
rijksambtenaar S
rijksambtenaar E
rijksambtenaar E
rijksambtenaar E
rijksambtenaar C
rijksambtenaar D
TNO-ambtenaar C
rijksambtenaar E (A.O.B.)
bedrijfsleider A

10. Algemene Zaken
M.II.Agelink

hoofd -adm.hoofdambtenaarA

a.Administratie
J.C.Lauwerijssens
A.T.Keij

admin.ambtenaarA2ekl.
admin.ambtenaarB1ekl.

5.
administratief ambtenaar C2ekl
adm.ambtenaarC2ekl (IVP)

P.A.Steenhuisen
T.Vierbergen
b. Correspondentie,documentatie.
Mej.U.A.deJonge
Mej.A.H.v.d.Plasse
Mej.N.Gretmann

telefoon,bibliotheek

Administratief ambtenaar C 2e kl
schrijver - t e l e f o n i s t e
schrijver

c.Technische dienst

technicus C
rijksambtenaar D

G.Post
G.J.v.d.Goot

d. Huishoudelijke d i e n s t
rijksambtenaar F
werkster (A.O.B,
werkster (A.O.B.

Mej.E.II.P.deKrom
Mej.M.Stam
Mej.G.J.A.H.Vos
11.DienstverleningI.V.P.

H.Bouter

assistent A

Publicaties
Br.F.E.Nijdam

Be structuurvandeplantenveredeling endeplaats daarin
vande StichtingvoorPlantenveredeling, S.V.P.
BeNieuweVeldbode, jrg.28,no.14,1961sp.7Wat doet dekwekervoordeboer.
VerslagenvandeZaaizaad- enPootgoeddagen te
Emmen ,30-1-1961 ,p.21 -30;
Almelo, 9-2-1961 ,p.8-14;
Beilen,17-2-1961 ,p.8-14.

Ir.H.T.Wiersema

Breeding forresistance tovirusdiseases.
International symposiumontheProduction andCertificationof seed potatoes.Acontribution totheP.A.O.World
Seed Campaign.
Wageningen,12thJune-1stJuly 1961: 7PP«
Methods andmeansused inbreedingpotatoeswith extreme
resistance tovirusesXa,ndY.
Proceedings ofthe4thConference onpotatovirusdiseases,
Braunschweig, 12th -17thSeptember i960:p.30-36.
Mededelingno.27vande S.V.P.

Dr.Ir.C.A.Huijsman

Theinfluenceofresistant potato varietiesonthesoil
populationofHeteroderarostochiensisY/oll.
Nematologica6,1961:p.177-180.
Mededelingno.30vande S.V.P.
Onderzoek overderesistentievan aardappelen tegenhet
aardappelcystenaaltje.
Resultatenvan10jaaronderzoek (1950-19^0)vandeWerkgroepOnderzoek enBestrijdingAardappelcystenaaltje(WOBA),
1961:p.16-21.

Ir. G.A.Thijn

Potato-growing foryield and quality.
International symposium ontheProduction and Certificationof seed potatoes.Acontribution totheF.A.O.World
Seed Campaign.
Wageningen, 12thJune -1stJuly1961,7PP»
Be strijdtegendeaardappelviren.
BeLandbode,febr.1961.

6.
D r . H . J . T o x o p e u s en
Dr.I r . C..'..ïïuijsman

Hetkwekenvan aaltjesresistenteaardappelrassenop
basisvanSolanum andigenum.
Resultatenvan tienjaaronderzoek (1950-i960)van
deWerkgroepOnderzoek enBestrijdingAardappelcystenaaltje (WOBA) 1961:p.22-26.

Dr.H.J.ïoxopeus

Problems connected withbreedingvarieties resistant
toPhytophthorainfestans.
International symposium ontheProduction andCertificationof seedpotatoes.
Wageningen,12thJune -1stJuly 1961:7pp.

Dr.H.J.Toxopeusen
L.Roer

Theeffect ofR-genes forhypersensitivity inpotato
leavesontuberresistance toPhytophthorainfestans.
Euphytica10,I96I:p.35-42.

Dr.H.J.Toxopeus

Onthe inheritance oftuberresistance ofSolanum
tuberosum toPhytophthorainfestansinthefield.
Euphytica 10,I96I:p.307- 3H»

Ir.G.Cleij

Beetyellowinpoppy.
Euphytica10,1961,p.225-228.
Mededelingno.29vandeS.V.P.

Dr.F.Wit

HoofdstukkenVoortplanting (52pp.), Regulatieviade
kern (14PP«)enPlantenveredeling (23pp.)indecursusBiologie,uitgaandevandeDirectieAkker-enWeidebouw engehouden teWageningen,1959-19^1.

Ir.G.E.vanDijken
Ir.J.Dijkstra

Rassenonderzoekbijgrassen enklaverinDenemarkenen
Zweden.
MededelingenvandeN.A.K.17,1961:p.142-143.

Ir.G.E.vanDijk

Crossesbetween early and lateheading timothyplants.
(Kruising tussenvroeg- enlaatschietende timotheeplanten).
Euphytica 10,1961:p.43-49.
Mededelingno.28vandeS.V.P.

R.J.Heringa

Landbouwerwtenveredelingsonderzoek.
MeerjarenplanvooronderzoekAkkerbouwpeulvruchten.
Verslagover196O sp.5-6.

Aanschaffingen
HetPord-busje?;erdin1961vervangendooreenVolkswagenPich-Up.
Deverlichtingscapaciteit indekassenwerdvergroot door aanschaffingvan
een aantal superhogedruk lampenmet armaturen.
Tenbehoevevanhetbedrijfinde1T.0.P.werd eengrondstoominstallatieaangeschaft.
Buitenlandse studiereizen
Dr.i,1.E.Nydani

Polen.
Congres tervieringvan10C jaarplantenveredeling in
Polen.
Duitsland.
MaxPlanckInstitutfürPflanzengenetik "Rosenhof"bei
Ladenburg. KleinY/anzlebenerSaatzuchtA.G.,Einbeck.
Oriëntatiebietenveredelingsonderzoek inDuitsland.
Svalöf,Zweden.
Jubileumbijeenkomst Swedish Seed Association.
BadGodesberg enParijs.
ConventievoorInternationaalKwekersrecht.

Dr.Ir.H.Lamberts

U.S.A.
Bezoek aandiverse instituten inverbandmetmutatieveredelingsonderzoek.
St.Hubert (België).
VergaderingvandeSectieAardappelenvanEucarpia.

I r . H.T.Wiersema

Duitsland.
Orientatiebezoek aanZuidduitse aardappelkwekers,het
veredelingsinstituut teWeihenStephan enhetMax
Planck Instituut dürZüchtungsforschung teKöln-Vogelsang.

D r . I r . C .A.Huijsman )
Ir.N.J.v.Suchtelen )

Dezelfdereizen alsIr.H.T.V/ierserna.

I r . G.A.Thijn

Duitsland
Bezoek aankweek- emvermeerderingsbedrijveninNoordDuitsland.
Zürich.
Vergaderingvande SectieGranenvanEucarpia.

Dr.Ir.G.Dantuma

Einbeck.
Gecombineerde vergaderingvandeSectieGranenvan
EucarpiaendeArbeitsgruppe Physiologische Resistenz
derArbeitsgemeinschaft fürKrankheitsbekämpfungund
Resistenzzüchtung beiGetreideundHülsenfrüchten.
Giessen.
JaarvergaderingvandeArbeitsgemeinschaft fürKrankheitsbekämpfung undResistenzzüchtungbeiGetreideund
Hülsenfrüchten.Hauptversammlung.

I r . G.Cleij

Duitsland.
Oriëntatiebietenveredelingsonderzoek inDuitsland.
Studiereis tezamengemaaktmetDr.F.E.Nijdam.

I r . D.Kloen

Versailles.
Bezoek aanhetStationCentrale deGénétique etd'AméliorationdesPlantes.

Dr. F . ï ï i t

Versailles.
VergaderingvandewerkgroepenVoedergewassen,Wilde
soorten enMethodiek enTechniekvanEucarpia.
Gembloux,Leuven,Lemberge.
VergaderingenvandewerkgroepenFysiologie enMutatie
enPolyploidievanEucarpia.
Svalöf.
Symposium over"Fertility intetraploid clover".
Eenvoordracht werdgehoudenover "Cytologicalbackground tofertilitydisturbances intetraploid clover".

R.J.Heringa
G.J.Speckmann

Zweden enDenemarken.
Oriëntatiemutatieveredelingsonderzoek inbeidelanden,
speciaalbijerwten.

Afgifte_kweekmateriaal
Alsinvoorgaande jarenwerdendeNederlandse aardappelkwekers door deS.V.P.
voorzienvan zaden,klonen eneenaantalbijhet populatie-onderzoek naarvoren
gekomentweedejaars zaailingen.
Degraanafdelingstelde zomertarwe-,haver-enwintergerstpopulaties,benevens
zomergerstselecties beschikbaar.

8.

Door deafdeling"bietenwerden zaadvantetraploidevoeder-en suikerbieten
enzaadvanvoeder-ensuikerbietenmetvergelingsziektetolerantie afgegeven.
De afdelingvoedergewassen distribueerde inhet S.V.P.onderzoek ontwikkeld
inteeltmateriaal van stoppelknollen.
Bezoekbuitenlandse onderzoekers enkwekers
Het aantalbuitenlandse bezoekerswasgroot.Deontvangstvandeze bezoekers
vraagtvandemedewerkersveeltijd.Nietiederbezoekmagvruchtbaarworden
genoemd.Met sight-seeërs leertmenhetv/elkort temaken.Bezoekvanvakgenoten leiddevaak totwaardevolle gedachtenwisseling, dieruimschoots detijd,
welke aandegastmoestwordenbesteed,betaaldmaakte.
Vandebezoekenin1961mogenhierinhetbijzonderwordenvermeld;
Injuli 1961 eenaantalkwekersuitverschillende delenvanDuitsland,georganiseerd doordeDeutsche Landwirtschaftsgesellschaft.
Inaugustus 1961 eenZweedse delegatie,dieinverbandmet aldaarinvoorbereiding zijndemaatregelen aangaandekwekersbeloning zichbijonskwamoriënteren.
Bezoek aanNederlandse kweekbedrijven ensamenwerkingmet andere instellingen
Het bezoek aanNederlandsekweekbedrijvennam toe.De samenwerking tussende
S.V.P.endeparticulierekweekbedrijvenwordthierdoorbegunstigd.Het isvan
belang,datdeS.V.P.-medewerkerskennishebbenvandeomvangvanhetwerk
op dekweekbedrijven envandevrijzevanwerkenaldaar.
Erwasregelmatig contact ensamenwerkingmet deStichtingNederlandsGraancentrum,deStichtingOliehoudende Zaden,delï.A.K.,hetI.V.R.O.,hetProefstationvoorAardappelverwerking,hetProefstationAkker-en
ïïeidebouw,
het
I.P.O.,deïï.O.B.A.,dePlantenzientenkundige Dienst,deP.S.C., deNederlandseKwekersbond,het I.T.A.L.
Financiën
Evenalsinvoorgaande jarenkaninditverslag seen mededelingwordengedaan
omtrent definanciële positie ophet eindevanhetverslagjaar.
Devolgendegegevenshebbenbetrekking opi960.
Hetrijkssubsidiebedroegrondƒ.530.000,-.DebijdragevandeStichtingOliehoudende Zaden tenbehoevevanhetblauwmaanzaad- enhetkoolzaadveredelingsonderzoek bedroegrondƒ. 14-000,-.Voorhet erwtenveredelingsonderzoek werd
ƒ. 10.000,-doordePeulvruchten Studie Combinatie bijgedragen. De Stichting
NederlandsGraancentrum steldevoor extrawerkzaamheden tenbehoevevanhet
graanveredelingsonderzoek eenbedragvanrondƒ.54-700,-beschikbaar.
Het restantvan de beschikbareM.S.A.-geldentenbehoevevanhet onderzoek
tolerantie tegenvergelingsziekte bijbietenbeo.roegper1januari i960rond
ƒ. 184.100,-.Verminderdmetdeuitgavenover"I960ad.ƒ.28.800,-wasdit
fonds,datdoordeNationale RaadvoorLandbouwkundig OnderzoekT.N.0.wordt
beheerd,per31 december i960noggrootƒ.155-300,Het aandeelvanhetBintjefonds indeaardappelveredelingsprojectenbedroeg
aan exploitatiekosten, inclusief afschrijvingen,rondƒ. 134-700,-.Tenbehoevevanhet aardappelmoeheidsonderzoekwerd doorde
ïï.O.B.A.
ƒ. 8.000,-bijgedragen.
DeProf.BroekemaHoeve,geëxploitateerd doorhetBintjefonds,leverdeini960
eenverliesopvanrondƒ. 10.200,-;debeleggingen gaveneenbatevanrond
ƒ. 28.900,-.
DebalansvanhetBintjefonds slootmet eenkapitaalvanrondƒ. 833-800,-,
gespecificeerd alsvolgt:

1.Boekwaarde roerende enonroerende goederen

ƒ. 93-000,-

2. Geldleningenu/g

" 300.000,-

3.Effecten

" 449-900,-

4- Kas,bank,giro

"

73-400,-

5.Prof.BroekemaHoeve,bedrijfskapitaal

"

93-200,-*)
/.1JD09.500,-

6.Saldo schuldenminusvorderingen

" 175-700,ƒ.833.800,

*)Specificatie bedrijfskapitaalProf.BroekemaHoeve.
1.Boekwaarde roerende enonroerendegoederen

ƒ. 30.500,-

2.Voorraad producten
3-Kas enbank
4» Saldovorderingenminus schulden

" 47.100,"
"

13-400,2.200,ƒ. 93-200,-
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AARDAPPELEN
door

Doelstelling enplanvoordetevolgenwer.^wijze_'bij_ide_aardaggelveredeling
Het doelvanhet aardappelveredelingsonderzoek vandeS.V.P.kan zeerinhet
kortwordenomschreven alshetkwekenvangéniteurs,geschiktvoordeproduktievanhoogwaardige kruisingsouders enkloontjesvoor deNederlandse aardappelkwekers,diehieruit rassenkunnen selecteren.
Begonnenwerdmethetkwekenvangéniteursvoor ééngewenste eigenschap, bijvoorbeeld resistentievoor éénvandebelangrijkste aardappelziekten,waarvoor dikwijlsvanwilde ofprimitieve aardappelsoortenmoestwordenuitgegaan.
Hetvolgende stadium washet kwekenvangéniteursvoormeer danééneigenschap.Thans isongeveer dederdefasebereikt,waarbijmeerdantotdusverre
denadruk zalvallenophetkwekenvangéniteursvoordeverschillendegebruikstypen.Eennadere omschrijvingvanhe":kweekdoelwasdaaromgewenst.
Overlegvandedirectie endegezamenlijkemedewerkers inhet aardappelveredelingsonderzoek leidde tothetopstellenvandevolgende eisenvoor dete
kwekengéniteurs:
A1_Algemeneeisen:
1.resistentie tegendebelangrijkste aardappelziekten;
2. eengoedepollenfertiliteit;
3.vroegrijpheid, bijvoorkeurniet laterdanEigenheimer,omdat laatrijpheid
in sterkematedominant overerft.
B.__Bijzondereeisen,afgestemd ophetgebruikstype,d.w.z.geniteurs_geschikt
voorhetkweken_van:
1. zeervroegerassen,Eerstelingvervangers,kooktypeA-C;
2.Bintjevervangersvoor export enbinnenlandsgebruik,kooktypeAtotB-C;
3.Eigenheimervervangers,kooktypeC;
4.fabrieksrassen.
Bijdetypen1t/m 3zal,inverbandmet deteverwachten sterkeuitbreiding
van deverkoop inkleinverpakking,geselecteerd wordenop eenmooiegladschillige knol,welkevaassenverdraagt eninhet lichtniet tesnelgroen
wordt,opresistentie tegenknolziekten, enverderopdegeschiktheid voor
deverwerking totpommesfrites enchips.
AanhetkwekenvangéniteursvanhetkooktypeD (Libertas)zal geen bijzondere
aandachtbesteed behoeventeworden,omdatdittyperuimschoots aanwezigis
enbovendien, zoalsde ervaringheeftgeleerd,bijhetkwekenvandebovenomschreven typenin sterkemateoptreedt.
Uithetvoorgaande blijkt,datvooraldenadrukvaltopkwaliteit.Verheugend
is daarom,datdit jaarisgebleken,datdecapaciteitvandeonder leiding
vanDr.Huijsmanstaandeproefkeukenvoldoendn grootisomaldetweedejaars
enoudere zaailingen tekunnenkoken.
?2SiE*îîîîî2tegen-êemozaïekvirussenA,XenY (project1-3,^1)
Vandedrievormenvanresistentie:infectie-resistentie,overgevoeligheidsresistentie enextremeresistentie (=onvatbaarheid),waarop tegendezevirussenkanwordengekweekt,isdelaatstgenoemde ongetwijfeld demeestideale,
omdat zegeldtvoor allestammenvanhetvirus,omdat zeeenvoudigovererft,
namelijkvolgens ééndominant gen,zodat dekruisingvanonvatbaarxvatbaar
ongeveer 50?oonvatbare zaailingenoplevert,enbovendienomdatdetoetsingop
resistentie ooknog zeereenvoudigis.Doordezeerhogegraad vanresistentie
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ishetmogelijk omdejonge zaailingen inhetkiembladstadium tebespuiten
metvirushoudend sap,zodatreedshetgrootstegedeeltevandevatbare zaailingen vóórlietoppottenkanwordenverwijderd.Dedefinitieve toetsingder
zaailingengeschiedt doormiddelvanentingmet ziekgemaaktetomate-planten.
Geziendezevoordelenvanextremeresistentiewordt tegendedriegenoemde
mozaïekvirussen danookopdezevormvanresistentie gekweekt.Daarnaastvoor
hetY-virus ooknogopinfectie-resistentie.Daar extremeresistentie tegen
hetY-virus gepaard gaatmet extremeresistentie tegenhet A-virusishet
nietnodigom aandit laatstevirusveel aandacht tebesteden.Alleenvoorde
toetsingopresistentiewordtnaasthetoude enhetnieuweY-virus eenA-virus
stamgebruikt,welke tevensY-virus eigenschappenbevat,duseenovergangsstam.Beidevirussen zijnnamelijknauw aanelkaarverwant.
Omdat extremeresistentie tegenhetX-virus involdoendemate inhetA-enYvirus-resistente veredelingsmateriaal aanwezigis,vraagtookditvirusgeen
bijzondere aandacht.Volstaankanwordenmethet toetsenvandeouderejaars
zaailingenoponvatbaarheid doormiddelvan entingopX-virus zieketomatenplanten.Zeker JCf/ovandeaanditprojectverbondenwerkzaamhedenwordtdan
ookbesteed aandeveredelingopY-virusresistentie.
A._Extrêmeresistentie Y-virus
l.__Duits_uitgangsmateriaal
In 1957werduitDuitsland vanhetMaxPlanckInstituut teKeulen-Vogelsang
eenkloonontvangenmet extremeresistentie tegenhetA-,X-enY-virus.De
resistentie tegenhetA-enY-virus isafkomstiguit Solanum stoloniferum
endie tegenhetX-virusuit Solanum acaule.Met dezekloon zijnindatjaar
kruisingen enindevolgende jarenook terugkruisingenverricht.ViadeafdelingvanIr.Thijn zijnindelaatste jarenzowelkruisingszadenalskloontjes
vanditmateriaal aandekwekersbeschikbaargesteld.
Vandein1958opgekweekte zaailingenvanderechtstreeksekruisingmetdeze
kloon,voornamelijkmethetrasSirtema,zijnernunog29over,waarvan22
tevensonvatbaarvoorhetX-virus zijn.Driehiervanbevattenvermoedelijk
eveneens eenbehoorlijkeresistentie tegenbladrol.InhetvoorjaarvanI96I
werdenvan eenaantalvandeze zaailingenknollenvoorkruisingsdoeleinden via
deC.O.A.aandekwekers,die zelfhunkruisingenuitvoeren,beschikbaargesteld.
Vandein1959opgekweekterechtstreekse eneerste terugkruisingszaailingen
zijner,tengevolgevandeindatjaaroptredende zeersterkebladrolbesmetting,nogslechts15over.Hiervan zijner12tevensonvatbaarvoorhetX-virus.
Vandejaargangi960-volledig eersteterugkruisingsmateriaal -werden489é
zaailingeninde1T.0.P.uitgeplant,waarvan520voorverderebeoordelingwerdenaangehouden.Naastresistentie tegenhetA-,X-enY-virus isinditmateriaaltevensresistentie tegenaardappelmoeheid, bladrolenfytophtoraingekruist.Om eenindrukvandekookkwaliteit teverkrijgen,werdeneen78-tal
zaailingen doordeafdelingvanDr.Huijsmangekookt.Wathetkooktypebetreft,
werd devolgendeverdelinggevonden:26A, 26B,24Cen2D.Vandeze zaailingenvertoonden 14geenofslechtsgeringeverkleuringnahetkoken.
Daarvandegewone terugkruisingen -ookIr.Thijnheeft eensoortgelijk programma -reedsvoldoendemateriaalvoordeselectievangoedegéniteursaanwezig is,werd bijdeuitzaai inI96Imeerdenadruk gelegd ophetv/innenvan
géniteursmetgecombineerde resistentie tegendedriemozaïekvirussen enbladrol.Vandegewone terugkruisingenwerden4441 zaailingplantjesinhetkiembladstadiummetY-virushoudend sapbespoten.Naselectie enoppottenwerden
hiervan1948plantjesophetvelduitgezet.Tervoorkomingvanbesmettingmet
bladrolwerd ditmateriaalvroegtijdiggerooid,waarbij566voorverderebeoordelingwerden aangehouden.Voor dekruisingenmetbladrolresistente géniteurs zijndezeaantallenrespectievelijk: 9712,5789en748.Geziendere-
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sistentieswashetnietnodig ditmateriaalvroeg terooien,zodat eenscherpeselectie opknolvorm, zetting enstoloonlengte konwordenuitgevoerd.
2. Engels uitgangsmateriaal
YoorhetkwekenvangéniteursheefthetDuitse extreem resistentemateriaal
het grote"bezwaar,dathetpraktischniet als stuifmeelouder istegebruiken.
Ditvermoedelijk vanwegehetfeit,dathetgenvoor extremeresistentie juist
voorkomt in eenvande extrachromosomen,dieditmateriaalbezit.Getracht
wordt daarom extreem resistentmateriaalmet eenbeterepollenfertiliteit te
verkrijgen.
UitEngelandwerden een zes-talklonenvan4de en5deterugkruisingenvan
Solanum stoloniferummetgewonerassenontvangen.Ditmateriaalbleek eenzeer
goedepollenfertiliteit tebezitten.Opeenbetrekkelijk geringaantalentingenoptomaatwerdeninWageningen enopdeProf.Sroekema-hoeveintotaal
25O.OOOkruisingszaden geproduceerd.
3._Eigen_uitgangsmateriaal
Teneindehetveredelingsmateriaal opeenzobreedmogelijkebasisvoor Y-virus
resistentie optebouwen,isindelaatste jaren,insamenwerkingmetDr.
Toxopeus,eengrote collectiewilde enprimitieve aardappelsoorten ophun
vatbaarheid voorhetY-virus onderzocht.Tot dusverrewerd resistentieaangetroffenbijdewilde soortenSolanum stoloniferum, Solanum chacoense,Solanum
artificiale enSolanum polytrichon.Solanum artificiale iseendoorDr.Toxopeusgecreëerde soort.Het is eenamphidiploid,verkregen doorverdubbeling
vanhet aantal chromosomenvandebastaard Solanum stoloniferumxSolanum
chacoense.Degebezigde Solanum stoloniferum,Solanum artificiale enSolanum
polytrichonherkomsten zijntevensresistent tegenfytophtora.
NabespuitingmetY-virus houdend sapwerdenvanderechtstreekse eneerste
terugkruisingenvandeze soortenmetgewone aardappelrassen 299^ zaailingen
ophetvelduitgeplant.Hiervanwerden er359voorverdere beoordelingen
terugkruising aangehouden.
Uit detoetsingvanderechtstreekse kruisingen doormiddelvanentingopYvirus zieke tomatenonderstammenbleek,dathetSolanum stoloniferum-, Solanum
chacoense-enSolanum artificiale-materiaal extremeresistentie tegenditvirusbezit.De entingenvandeSolanum polytrichon-kruisingenreageerdenmet
sterkenecrose en krinkelsymptomen.Ditmateriaal isdusniet extreemresistent.Tochwerd eengedeeltevandezaailingennabespuitinginhetkiembladstadiumniet ziek,zodat,gezien dezeonnatuurlijk sterkebesmettingsmethode,wel aangenomenmoetworden,datditmateriaal eenzeerhogegraadvan
infectieresistentievoorhetY-virus bezit.Doordeze zaailingenophetbesmettingsproefveld uit teplanten,zalwordennagegaan,ofditwerkelijkhet
gevalis.Opmerkelijk is,datDr.Toxopeusreedsheeftgevonden,datditmateriaal eveneens eenzeerhogegraadvanveldresistentievoor fytophtorabezit.
4lOnderzoek C.B.-materiaal
Voor deveredelingopfytophtora-resistentie isdoorhetVeredelingsbedrijfvan
het CentraalBureauteHoofddorp eenterugkruisingsprogrammamet Solanum
stoloniferum uitgevoerd.Daarvelevandit terugkruisingsprogramma afkomstige
zaailingen geen besmettingmetY-virusvertoonden,werd,gezien degebezigde
wilde soort,gedacht aandemogelijkheidvanhetvoorkomenvanextremeresistentie.Doormiddelvan entingwerden41vandeze zaailingendooronsonderzocht.Hiervanbleken7extreemresistent tezijn.
5.AfgifteY-virus inoculum
In de laatste jareniseronzerzijdsbijdekwekers opaangedrongen omzelf
hun zaailingen inhetkiembladstadiummet eenverfspuit teinoculeren.
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Als eersteheeft deheerMinkes teDrachten zichaandit experiment gewaagd.
Deze proefneming is zeergoed geslaagd.Indekwekerswereld valtnu danook
eentoenemendebelangstelling voorhet zelf-inoculerenwaar tenemen.Het
voorditbespuitenbenodigde inoculum, sapvanY-virus zieke tabaksbladeren
waaraanvoorbehoud vandeinfectiviteit stukjes ijswarentoegevoegd,werd
in eenthermosfles per expresseverzonden.Dezevrijomslachtigemethodevan
inoculum-verstrekking,als experimentnatuurlijk volkomenverantwoord,is
voor dedistributie opgrotere schaal echtermindergeschikt.De aanschaffing
van eenvriesdroger,T/aarmedeeenveelmindervolumineus enjarenlanghoudbaarinoculumgeproduceerd kanv/orden,wordt daarom ernstigoverwogen.
?I_ïSÉË2ÎïËl£êsiSÎe:£"tie Y-virus
1.Toetsing
Het onderzoek opinfectie-resistentietegenhetY-virus geschiedt door 10of
15plantenvandeteonderzoeken zaailingen,géniteursofrassenteverbouwen
tussenrijenplanten,diebesmet zijnmet.hetnieuweY-virus.Bijhet rooien
wordenvan elkeplant5knollen aangehouden,welkehetvolgende jaarvoorhet
nateeltsonderzoek wordenuitgeplant.Het percentage ziekeplanten indenateeltvormt daneenmaatvoor degraadvanresistentie.Daardematevanbesmettingvan jaartotjaarvaak sterkvarieert,worden er,tervergelijking,
eenaantal standaarden,d.w.z.rassenwaarvandegraadvanresistentie bekend
is, inhetonderzoek opgenomen.Overeenkomstig dezemethodewerden erin1961
intotaal 388verschillende zaailingen,géniteursenrassenophetbesmettingsproefveld uitgeplant.Omdathetnoodzakelijk is,datgezondmateriaalvoorde
besmettingsproefwordtgebruikt,werdenaldeplantendoormiddelvanuitwrijvenopSdVenA6opY-virus besmetting onderzocht.Vandeze388nummers bleken
er120zo sterkbesmet tezijn,dat zevoorhetnateeltsonderzoek moestenvoor
uitgeschakeld.
Inhetvroegevoorjaarwerd denateeltvan25géniteursenzaailingenvanIr.
Thijn,dievoorkruisingsdoeleinden zoudenwordengebruikt,opbesmetting
onderzocht.Ditmateriaalhad ini960ophet besmettingsproefveld vanIr.
Rozendaalgestaan.Dat debesmetting indat jaar zeer sterk geweestwas,blijkt
uithetfeit,dat denateeltvan16vandezenummersvolledig ziekwas.Een
goederesistentievertoonden onder anderedeveelgebruikte géniteurs654en
I9268.
2._Pop_ulatie-onderzoekopY-virus resistentie
Naast degraadvanresistentie ishetbelangrijk omvan eengéniteurteweten
inwelkemate deze eigenschap ophetnakomelingschapwordt overgedragen.Door
middelvanpopulatie-analyse kanmenhiervaneenindrukverkrijgen.
VanIO4verschillendekruisingenwerdenperkruisingongeveer 100eerstejaarszaailingen tussenrijenY-virus zieke plantenuitgeplant.Van elke zaailing
werd bijhetrooien eenknol aangehoudenvoorhetnateeltsonderzoek.Hetpercentagebesmetteplantenperkruisingverschaft daneenindrukvandegeniteurswaardevoorY-virus resistentievandegebruiktekruisingsouders.Dit
onderzoekvormt eenonderdeelvanhet populatie-onderzoek vanDr.Huijsman,
die dit zelfdemateriaalgebruiktvoordebepalingvandegeniteurswaarde
voorkookkwaliteit,knolvorm, schil envleeskleur,etc.
5.Internationale toetsingopY-virus enbladrolresistentie
Deelgenomenwordt aaneeninEucarpia-verband georganiseerde toetsingvan
een15-talrassenopinfectie-resistentietegenbladrolenY-virus.Het doel
hiervanisomnategaan,inwelkemateklimatologische factorendegraadvan
resistentie beïnvloeden.Aanditonderzoekwordt door een zeventallanden,
vanFinland tot enmetItalië,deelgenomen.Voor deze toetsingwerden20knollenperrastussenrijenmetbladrol enY-virus besmetteBona'suitgeplant.
In I962zaldevolledigenateeltwordenonderzocht.

C.Toetsing op_extremeresistentievoorhot X-virus
Naasthetreeds eerdergenoemde eigenmateriaalwerden,evenalsindevoorgaande jaren,deouderejaars aardappelmoeheidsresistente zaailingenvande
kwekers doormiddelvan entingopX-virus zieke tomatenplantenoponvatbaarheidvoor ditvirusonderzocht.Ditonderzoekgeschiedt innauwoverlegmet
hetI.V.R.O.,welk instituut het"benodigdepootgoed,2knollenper zaailing,
levert.Inverbandmet eonziekteindetomaten,waardoor deresultatenvan
de toetsing ini960nietbetrouwbaarwaren,werd deini960ontvangen serie
opnieuw getoetst.Deze toetsing leverde devolgenderesultatenop:
serieI96O;onderzocht 51zaailingen,waarvan 30onvatbaar;
serie1961;onderzocht 14zaailingen,waarvan7onvatbaar.
Bladrolresistentie (project1-3.2)
Wegenshetontbrekenvanonvatbaaruitgangsmateriaalkontegenhetbladrolvirus totdusverre alleenopinfectie-resistentiev/ordengekweekt.Detoetsinggeschiedde opdezelfdewijze alsvoordeinfectie-resistentie tegenhet
Y-virus«
Ook ini960isdebesmetting oponsbladrolproefveld,zoalsuithetnateeltsonderzoek bleek, sJxerker geweest dannormaal,hoewelgelukkigniet zosterk
alsin1959«Van28indat jaaruitgeplante,vrijbehoorlijk tot zeer résistenterassen,zaailingen engéniteurswasdenateeltvan10volledigbesmet.
AlsbestekwamhetOostduitse rasSchwalbenaarvoren,waarvan tochnogdenateeltvoor "JQffametbladrol envoor 4-7°m e ^ zichtbaarY-virus besmetwas.
Onderstaande tabelgeeft eenoverzichtvande inI96Iuitgeplante enaangehoudenzaailingen.
jaargang

uitgeplant

aangehouden

I96I
I960
1959
1958
I957
1956

4385
1

187
62
0

9
3
3
13

1
1
6

ouder

400

3

Indeplatte bakwerden12.000 zaailingen,behorende tot46verschillende
kruisingen,doormiddelvanvirusdra~endeluizenmetbladrolbesmet.Bij16
vandezekruisingenis éénderouders tevensonvatbaarvoorhetY-virus.De
zaailingenhiervanwerden eerst,doormiddelvanbespuiting inhetkiembladstadium,opresistentie tegenhetY-virus getoetst» Van5266 zaailingen,waaronder IO95metY-virus resistentie,werd 1knolper zaailingvoorverderebeoordeling aangehouden,terwijl eentweedeknolvan22kruisingenvoorhet
populatie-onderzoek opbladrolresistentie werd bestemd.
Schurftresistentie (project1-3.3)
De toetsingop schurftresistentie geschiedt indekas,waarbijde zaailingen
wordenopgepot ingrond,diekunstmatigmet schurft (Streptomyces scabies)is
besmet.
'Voorhetopsporenvannieuwebronnenvanresistentie werden dit jaarruim 1.000
zaailingenvandevolgendewilde soortenSolanum chacoense,Solanum stoloniferum,Solanum ballsii,Solanur:!s-'v^tae-rosae enSolanumkurtzianum, enkruisingendaarvan,opresistentie getoetst.De schurftaantastingwas echterniet
zo sterkalsindevoorgaande jaren,zodat eenscherpe selectienietmogelijk
was.Bovendienvormdenvele zaailingenvanditwildemateriaal,ondankshet
feit dathetrooienpasinnovember plaatsvond,geenknollen.6l zaailingen
werdenvoor eennadere toetsing aangehouden.

15Van een5-talkruisingenvangewonerassenmethetuitCanadaontvangenresistente Solanum chacoensexSolanum phuregamateriaalwerden238 zaailingen
getoetst.Ditmateriaal,waarvan 53zaailingenwerdenaangehouden,vertoonde
een zeergoederesistentie.De indrukwerd echterverkregen,datde erfelijkheid hiervanpolygeenis.Bijterugkruisingkandaarom eenteruggangvande
resistentie wordenverwacht.
Van 17gewonekruisingenwerden2379 zaailingengetoetst,waarvan 290werden
aangehouden.
Devolgende tabelgeefteenoverzichtvandeuitgeplante enaangehoudenoudere
zaailingen.
jaargang
I960
1959
1958

uitgeplant
465
92
12

aangehouden
120
18
3

Lezingen
Voor deNederlandseKwekersbond werd opdeAardappelveredelingsdag teZwolle
eenlezinggehoudenover "HetY-virus probleem" envoorhet International
Symposium onthe Production and CertificationofSeedPotatoes,welkeinhet
kadervanhetF.A.0.World Seed Campaign,inWageningenwerd gehouden,een
lezingover "Breeding forResistance toVirusDiseases".
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Aardappelmoeheid (project1-1.2)
Deveredelingvande aardappelopresistentie tegenaardappelmoeheid vond in
I96Ivoortgang.Erwerd daarbijuitsluitend aandacht besteed aanmateriaal,
datresistent istegendevormenvandeB-groepvandeparasiet. (Denuinde
praktijk toepassingvindendeAM-rassen zijnvatbaarvoorhetB-physio.)De
soortenSolanumverne" enS.kurtzianum werden alsbasisvoor ditveredelingsprogrammagebruikt.
a)S.verneï"
Hiervan stonden zaailingenvande eerstetotenmet dederde terugkruising
met S.tuberosumophetveld.Vandetweedejaarswerd slechts eenkleinaantalaangehouden.Overhet algemeenwashetmateriaalnogzeerwild.Deaangehoudennummerswordengedurende dewinteropresistentiegetoetst.Deresistenteplanten zullen in1962voordevolgende terugkruisingwordengebruikt.
b) S.kurtzianum
Hiervan stond eenaantal tweedejaars-zaailingenvande eerste terugkruising
tevelde.Slechts eengering aantalnummerskonworden aangehouden.
Met eenvereâelingsprogrammaopbasisvanderesistente soortenS.famatinaeen
S.multidisectumiseenbegingemaakt.
Dewaardevoor depraktijk vanhetvanS.kurtzianum afgeleidemateriaalmoet
niet zeergrootwordengeacht.Erwordennudoorde Plantenziektenkundige
Dienst alheelwatpercelengevonden,v/elkebesmet zijnmethetphysioABC.
Ditis,integenstelling tothetphysio AB,eengevaarlijk aaltjesras,daar
het zeervirulent istenopzichtevanS.kurtzianum- enCPC l673~hybriden.In
de toekomst zaldanooknogmaarweinigmet S.kurtzianum wordengewerkt.
Inhet afgelopenjaarwerd eenuitvoerig onderzoek ingesteld naardewaarde
van deresistentie inS.vernei*voordepraktijk.Ditinverband met demogelijkheidvanhetvoorkomenvanrassenvanhet aaltje,welke zichsterkin
S.verneïkunnenvermeerderen.Inhet buitenland wordtverondersteld, datS.
vernei*resistentistegen allerassenvanHeteroderarostochiensis.
VanhetInstitut fürPflanzenzüchtung teGross-Lüsewitz ontvingenwijvaneen
viertalklonenvoldoendeknollenvoorditonderzoek.Honderdzestigverschillende cysten-herkomstenwerdenonderzocht naarhungedrag tenopzichtevan
dezeklonen.Ineenaantalgevallenbleek eensterkevermenigvuldigingvan
het aaltje optetreden (zie tabel).
Aantallenherkomsten indeproef
en dephysio's,waartoe zijbehoren
A

55

Aantallenherkomstenwelke
zichsterk vermenigvuldigden
0

0
X

AB

75

7

ABC

30

18XX

x Aanduidingvanhet physio:ABD
XX Aanduidingvanhet physio:ABCD

_ ^

9
60

H.
Uit het"bovenstaandevolgtwel,datook S.vernei'doorphysio'swordtbelaagd.
S.verneïisechtertegenmeerherkomstenvan deparasiet bestand danS.
kurtzianum.
Het bovenstaande geldt alleenvoorhetvanS.vernei*afgeleidemateriaaluit
Oost-Duitsland. Zobleek eenS.vernex-herkomstuit deErwin-BaurCollectie
(Keulen)welresistent tezijntegen eenD-physio.Het isduszekernietuitgesloten,datbinnen desoort S.vernei*resistentie-genenkunnenwordenaangetroffen,welkebescherming geventegenhetD-physio oftegen eendeelvandit
physio,dochwelke afwezig zijninhetOostduitsemateriaal.
Zadenvankruisingen tussenrassenvanS.tuberosum endezeherkomstvanS.
verneï(met colchicineverdubbeld)zijnaanwezig.
In samenwerkingmetDr.Dunnett (Schotland)enDr.Ross (Keulen)wordenderelatiestussen deverschillende resistentie-genen endephysiologische rassen
vanhet aaltje bestudeerd.Eenpublikatie over ditgemeenschappelijk onderzoek isinvoorbereiding.
Interessant ishet tevermelden,dat zoweldoorDunnett alsdoormijgevonden
werd,dat eenS.raphanifolium-eneenS.multidisectum-herkomstresistentwarentegen enige B-envatbaarwarenvoor enigeA-physio's.
Teneinde dekansop succes inde strijd tegendegenetischevariatie inHeteroderarostochiensis zogrootmogelijk temaken,wordtvoortdurend naar
nieuwebronnenvanresistentiegezocht.
OnderdeMexicaanse soortenuitdecollectievanDr.Toxopeuskwamen alszeer
waarschijnlijk resistentnaarvoren;
S.stoloniferum CPC1584
S.spectabile spp.
S.taryense CPC1727
"Voorhet eerst isdusresistentie gevondenbuitenhetgenencentrum inZuidAmerika.
Op dewortelsvandeWAC-nummers1349,1351» 1560en1575werdenbijdriemaal
herhaalde toetsinggeencystengevonden.
ProefveldMierenbos
Bijhetgrondmonsteronderzoek indeherfstvan1961bleek,datop allepercelen,beplantmetresistente aardappelen,debesmettingsgraad wasgestegen.
Hetproefveld moetwordenverondersteld besmet te zijnmethetB-physio.De
frequentie indeaaltjes-populatievandegenen,welkehetgedrag alsB-physio
induceren,moet bijhetbeginvandeproefwel zeerlaag zijngeweest.Immers
pasnazevenkeerverbouwvanresistente rassenkwamvast testaan,dat ereen
stijgingvandebesmettingsgraad gaande is.Verleden jaar,naeenzes-malige
verbouwvanresistente rassen leekhetnogalsofdepopulatievande aaltjes
opdepercelenmet resistente aardappelen om eenbepaalde gemiddelde waarde
schommelde.
Kwaliteit (project1-1.l)
a)Consumptiekwaliteit
De cijfers,welkegedurende dewinter 1960/61bijdekookproevenwerdenverzameld,hebben slechtsweinigpositieve resultaten opgeleverd.Debewerking
ervanheeft ons echterwelnieuwe ideeënverschaft voorverbeteringen inde
bepalingvandeconsumptiekwaliteit.
Dit seizoen zijnweovergegaanvanhetkokeninwatertothet stomenvande
monsters.Stomenheeft tweevoordelen;
1.Hetgaatveel sneller.Per dagkunnen+120-150monsterswordenverwerkt,
tegenvroeger 60-70monsters.
2.Degestoomdemonsters latenhunkookeigenschappen veel duidelijker ziendan
deinwatergekooktemonsters.
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Naonze ervaringenvandevorigewinterwerd ook debeoordelingveranderd.
Eerstwordtnuhetkooktypevanhetgestoomdemonstervastgesteld endaarna
wordendematevan stukkoken,deconsistentie endedroogheid "beoordeeld.
Een zeerbelangrijkkwaliteitskenmerk isdeverkleuringnakoken.Webeoordeeldendeze eigenschap 1uur en24uurnahet stomen.StandaardraswasdaarbijBintje,dat zowelna1uur alsna24uurgeenverkleuringvertoont.
Gestoomd werden eerst+_l600monsters à5knollen/monstervanrassen,géniteursenouderejaars-zaailingen voor deverschillende onderzoekersvan S.V.P.
enI.VèP.Het isnietmogelijkhier alleervaringen,welkewerdenopgedaan,
medetedelen.Uitmuntende consumptiekwaliteitbleek slechts zeer sporadisch
voortekomen.Demeestemonstersvielentegenwatbetreftdeverkleuringna
koken endedroogheid vanhetgestoomde produkt.Bijhunverderwerkkunnen
deonderzoekersvanS.ViP. enI.V.P* danrekeninghoudenmet deresultaten
vandekwaliteitsbeoordeling.Met destatistische analysevandeverkregen
cijfers zijnwenogbezig.
Vervolgens stoomdenwe 80monstersvan100 -120knollen/monster.Dezewaren
afkomstigvanopdeDorskampuitgeplante populatiesvandiversekruisingen.
Alspootgoedvandezepopulatieswarenkloontjesgebruikt,afkomstigvande
Prof.Broekema-hoeve (afd.Ir.G.A.Thijn).Getrachtwerd dewaardevandekruisingenvastte stellendoor,nahetrooien,eencijferte geven voordevolgende eigenschappenvandepopulaties:knolzetting,opbrengst,knolvorm,regelmatigheid vandeknolvorm,kleurvandeknollen,ruwheid vandeschil,aantastingdoor schurft,rhizoctonia enPhytophtora.
Vóórhet stomenwerden demonsters eerstverdeeld invierklassennaarsoortelijkgewicht (doordompelinginpekeloplossingenvanverschillende concentraties).Ditom tevoorkomen,datinalle stoomfractiesknollenvanhetDtype zoudenvoorkomen.Deze desintegrerengeheel enmaken,datdeafzonderlijkeknollendanmindergoedkunnenwordenbeoordeeld.
Technisch leverdehet stomenvandezegrotemonsters geenmoeilijkhedenop.
Deresultatenwarenechterteleurstellend, omdat debeoordelingenvandeduplo'szeeruiteenliepen.
Enkele populatieswerdenookbeoordeeld doorhet stomenvanmonstersvanknollen,perplantverzameld.Ditginguitstekend.Het isuiteraard eenzeerbewerkelijkemethode.Onderdeopdezewijzegestoomde populatieswarenerenkele, afkomstigvangoniocalyx-kruisingen.Deze populatiesvielenopdooreen
zeergeringeverkleuringnahetkoken.
Depopulatiesvankruisingen (Bintjex T) x (BintjexT)warenoverhetalgemeen slechter dandievankruisingen (Y226xT)x (Y226xT)ofvan
(Y226xT)x (Bintjex T ) . ( X T=enigrasvanS.tuberosum)
b)_Zetmeelkwaliteit
Van een40-talonsinteressant lijkendeklonenvanRR-kruisingen werdenzoveelknollenalsgemistkondenwordenopdeDorskampuitgeplant.Indeherfst
werdenvandeze aanplantmengmonstersvan+_5kgsamengesteld enopgestuurd
naarhetProefstationvoorAardappelverwerking teGroningen (Dr.A.H.A.deWilligen)voordebepalingvandeviscositeitvanhetmeel.
Enkelenummershaddeneenzeergoede zetmeelkwaliteit.Uit populatie-onderzoek
isgebleken,datdezenummershethogefosfaatgehalteookgoedovererven.
Zaadvankruisingenmet deze zeergoedenummersis aanwezig.De belangstelling
van dekwekersvoorhet zaadvanRR-kruisingen isgering.Dit isjammer,daar
ervelezeergoede eigenschappeninvoorkomen (gunstige consumptiekwaliteit,
hoogfosfaatgehalte,R-genen).
Aardappelmateriaal,datafstamt vanS.demissum;ontwikkeld doorDr.II.J.
Toxopeus,methetdoeleenopeenhopingvanR-genen teverkrijgen.
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AARDAPPELEN
door
Ir.N.J.vanSuchtelen

Phytophthorainfestans1gecombineerd metR-genen enzomogelijkme^_yroegheid.
project1-2.3)
Hetonderwerp isdoorvoorgangers enigermate bestudeerd zodatreedsmateriaal
terbeschikking stondwaarmededewerkzaamhedenkondenaanvangen.Ditwaren
eenaantalrassenafkomstiguitMexico benevenseenaantalknollenvankruisingen,gemaakt doorIr.Schnieders indejaren1955-56.
Tijdenshetonderzoekwerdnauw samengewerktmetDr.ToxopeusvanhetIVPen
Dr.Mooy enDr.'s-Jacob ,beidenvanhetIPO.
HetMexicaanse materiaal
DitbestonduitknollenvanrassenAnita,Bertita,Conchita,Dorita,Elenita,
Erendira,Florita,GabrielaenGreta.Deknollenwarenrechtstreeks afkomstig
vanDr.NiederhauserinMexico.Van elkraswaren9knollenbeschikbaar.Hiervanwerdenbeginapril enigeknollen inpottengezet.Jonge scheutenhiervanwerdengeëntoptomaat engeplaatst inhetoudewarenhuisopdeBornsesteeg.Inde loopvande zomerwerdenopdezeplantenkruisingengemaakt.
Intotaalwerdenhierbij50combinaties zadenverkregen (tabel2 ) .
Van elkraswerden tweeknollenuitgeplant ophetveld omdaarhet gedragna
tekunnengaanenpootgoed teverkrijgenvoorhetvolgend jaar.Voorditdoel
werdenop24julivan elkeplant eenpaarknollengenomen;derestvande
plantenwerd gerooid op5oktober.Op18augustusvertoondenFlorita enGabrielaophetveld enigeaantasting doorPhytophthora,terwylBertita,ConchitaenErendiraomstreeks 13septembervlekkenvertoonden.OpBertitableek
toenvoortekomenhet physio1.3» Doritawashet eersterijp,ietslater
kwamElenita.OpenkeleoudeblaadjesvanDoritawerd inseptember een
Phytophthoravlekjegevonden.Greta enAnitableventotderooidatum,5oktober,vrijvan ziekte.Deplantenwaren toennoggroendusvooronzeomstandighedenwelerglaat.
Deze 9rassen zoudenonderMexicaanse omstandigheden eenzeergroteveldresistentiebezitten.Hetvaltwelop,dathierdetweemeest resistente
tevens zeerlaterassen zijn.Dorita enElenita,v/elkeoorspronkelijkuitNederland stammen,zijnrespectievelijkvroegenmiddenvroegrijpenvertonen
daarbijeenzeergoedeveldresistentie;vande andererassenisdieveelminder.
Floritavertoondeveelknolrot.
Aan enkeleknollenkonhetonderwater-gewicht wordenbepaald endekwaliteit
nakokenwordenbeoordeeld (tabel1 ) .
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Tabel1.

sgevens vanMex icaanse rassen

Ras

bl.kl.

Rgen

OV/G

kleur

Anita

paars

R1R3

265

wg

Bertita

wit

R3

288

wg

Conchita

wit

R3

361

Dorita

wit
wit

R1R3

379
387

wg
wg
wg

Elenita

R1R3
R1R3

Gabriela

wit
wit
wit

Greta

paars

Erendira
Florita

wg

R3
R3

341
275

433

wg

R1R3

392

lg

lg

"Kö'öï:type

knol

herkomst

A
A
C

rond

(25953xB2131 -3)zelJ

l.ov

(25953x25959)zelf

pl.ov

(25953x25959)zelf

C
B
B
B

l.ov

(19268)x Libertas

r.ov

(19268)x Libertas

pl.ov

25891 xX528-170

ov.r

A
C

pl.ov

Mar

Oly

pl.ov

Tabel2.Geslaagde kruisingscombinaties

Pro

DMI

PrB

Lib

X

X

x

Bertita

x
x

X

X

Conchita

X

X

X

Dorita

X

X

X

Elenita

X

Erendira

X

X

Florita

X

X

X

X

Gabriela

X

X

X

X

Greta

X

X

X

Anita

C

Sir

19268
X

x
x

X
X

X
X

X

x

X

X

X

X

X

X

(Profijt,Dr.Macintosh,Prof.Broekema,Libertas,CB51-226-4,Maritta,Olympia
Sirtema, 19268).

Demissum -Tuberosum kruisingen
In1955waren doorIr.Schnieders eengroot aantalkruisingengemaakt tussen
verschillende nummersvanS.demissum engewone aardappelrassen.DoorDr.
Toxopeuswas eendeelvanditmateriaal instand gehouden.Vanongeveer75
klonenwerdenknollenontvangen alsbasisvoorverderwerk.Van elkekloon
werden éénoftweeknollengeplant inpotten endezewerden latergezetin
hetwarenhuis aandeBornsesteeg.Dezeplantenwerdengebruiktvoorhetmaken
vankruisingen.Deplantenbloeidenrijkenruim4000bestuivingenwerdenuitgevoerd.Vanintotaal152kruisingscombinaties werdenbessengeoogst.Onderlingebestuivingvan dezeDT-klonengafgeenbes,ookDT-stuifmeelopgewone
rassengebracht leverde geen zaad.DeDT-klonenbleken echterwelgoed tebevruchtenmet stuifmeelvangewonerassen.Vrijwelalleklonenwaren tecombinerenmetProfijtenLibertas.Daarnaastwerdencombinatiesverkregenmet
Dr.Macintosh,CB51-226-4,Prof.Broekema,Olympia,Marittaen19268.Opvallend
was,datdebessenvandeMexicaanserassenveelmeer zadenbevatten,bijgebruikvandezelfdevader,alsdebessenvandeDT-klonen. Gedurendehetgroeiseizoenwerdendeblaadjestweemaalgetoetst opR-genen, terwijlnahetbeschikbaarkomenvanphysio 12345dieklonen,welkeniet reageerdenmet physio 1234

nogmaalswerdengetoetst.DoorDr.Toxopeusvaareninhetbeginvanhet jaar
knollenvandezeDT-nummers tertoetsinggezondennaarDr.ïïiederhauserin
Mexico. Vrijwelaldezenummers"blekendaar eenzeergoede veldresistentie
tehebben.Enkelenummerswerdendaarinhet geheelniet aangetast.VergelijkenwedeMexicaanse gegevensmet dievanonzeblaadjestoets danvalt,
althansvande scherpreagerende gevallen,hetvolgende optemerken:
Groep 1. InMexico niet aangetast eninITederlandniet aangetast doorphy
sio12345:
K57-11-2;K57-1-11;H57-34-16;H57-42-5Ditkanbetekenen,dat dezeknollen eennogonbekend R-genbezittenwaarvanhetbijbehorendephysio zelfsinMexiconognietgevondenis,ofzehebben eenzeerhogeveldresistentie.
Groep2. InMexiconiet aangetast,maar inITederlandwel aangetast door
physio 12345:
AC56-83-8;H57-28-6;H57-49-2;K57-5-7;K57-6-3HierbijishetbetrokkenR-gen enhetphysiowelbekend enisdus
eenhogeveldresistentie inhet spel,tenzijtoevallighetphysio
inMexico nietoptrad.
Groeg3» InMexico welaangetast,maarinITederlandniet aangetast door
physio 12545:
AC 56-91-4;AC56-91-7;AC56-117-155 AD56-9-4;H57-37-2.
Dezeklonenbevatten eenvooronsonbekend R-gen.Indienhet passendephysio naverloopvan:tijdoptreedtkanderesistentiedoorbrokenworden.
Groep4« Deresterendeklonen,welke zowelinMexico alsinNederland aangetastworden.Dezehebbendusweinigveldresistentie.
Groep2heeft dushetmateriaal,waarmenmet degrootste zekerheidmeeverderkangaanvoorhet zoekenvanveldresistentie.
Voor instandhoudingwerdvanelkekloonop22augustus eenknol geplant in
dekasvandeBornsesteeg.Indenachtvan5novemberbevrorendeplanten
enTeerdendaarommaarop 6novembergerooid.Deoogstwaszeergering,van
enkelenummerswerdeninhetgeheelgeenknollengeoogst.Deknollenvande
planten,waaropgekruistwas,v/arenaangehouden, zodat tochgeenklonenverloren zijngegaan.Voor degezondheidstoestand vanhetmateriaalkanniet
wordeningestaan.Vandezenajaarsteelt isop eenleeftijdvan9wekenblad
verzameld voor debepalingvanperoxydase-activiteit.(zie aldaar). Hoewel
gedurende dezomerindekasPhytcphthoraoptrad bijvelerassen,blevende
DT-nummersook zonderkoper-bespuitingenvrijvan ziekte.Indenajaarsteelt
echter trad aantasting opbijdenummersAC56-121-5,AE56-6-3,H57-11-26,
H 57-13-8.De eerstetweenummersvertoondenookinMexico eensterkeaantasting.
Op deBornsesteegstondeninhetveld 18DTT enDTTTklonengeplant,eveneensafkomstigvankruisingen,gemaakt doorIr.Schnieders.Indeblaadjestoetsbleken demeesteklonen geenR-genenmeer tebevatten,enkelebevatten
R1 enR2 enéénR3.Inhetveld bleek geenovermatigeveldresistentie.Voor
instandhoudingY/erdenenkeleknollenvroeggerooid.Veelwaardewordt aan
ditmateriaalnietgehecht.
Blaadjestoets voordeaantastingdoorPhytophthora
Tussenhalfmei enbeginoktoberwerd eengroot aantalplantengetoetst op
hetvoorkomenvanR-genen.Hieronder bevond zicheigenmateriaal enookvan
Ir.WiersemaenDr.Toxopeus,terwijlde zg.IVRO-serie enenkele losserassen
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teroriëntatiev/erdenonderzocht.Ongeveer 600monsterswerdenin3-voudonderzochtmet dephysio's 134,234, 124en1254•AndereR-genen danR1 enR3
werdenniet aangetoond.Aanhet eindvanhet seizoenkwamhetphysio 12345
terbeschikking enkonhetmeest resistentemateriaalhiermedenogworden
getoetst.Naast enigenummersvanDr.Toxopeus "bleven,zoalsreedswerdopgemerkt,ooknogenkeleDT-nummersvrijvanaantasting"bijdezetoetsing.
Degebruikte physio's werden steedsvanhetIPObetrokken.Eenaantalmalen
werdenmetbehulpvan eentoetsplantenserie isolatiesvaninhetveldgevondenPhytophthora-aantastingengedetermineerd. Gevondenwerd:
Halfmei

NOP
physio 4
deStreek
4
Half juli
Nude
0, 2.4
Bornsesteeg
2.4
BeginaugustusNude
1,4* 3,1«4, 3-4, 1.3*4
Half augustus NOP
3, 1.3
Half septemberBornsesteeg
3*4
Deblaadjestoets geeft aanwelkeR-genen inhet onderzochte rasvoorkomen.
Hoewel somsdeaantastingsbeelden tussenverschillenderassenaanzienlijkkunnenverschillen isuit deze\vaarnemingentochgeenbetrouwbare conclusiete
trekken over develdresistentievandeplanten.
Ophet terreinvandeBornsesteeg stonden detoetsplanten» v/elkebijhetIPO
enhetCBingebruik zijnomdephysio'svanPhytophthora tebepalen,naast
elkaaruitgeplant.Uit enige tegenstrijdigeuitkomstenbleekdecollectie
niet zuiverte zijn.Doorplantvoorplant tetoetsenmetbekendephysio's
kondendeafwijkendeplantenopgespoord enverwijderdworden.Doorvroeg
rooienwerd pootgoed verkregen.DoorbemiddelingvanDr.Toxopeuswerdenin
novemberuitCanadademissum-knolletjesontvangenvandetoetsplantenR5en
R6.Decollectieomvat thansdegenotypen (dominant)R1,R2,R3,R4? R5> Ré
ende combinatiesR1R2,R1R3,R1R4,R2R3,R2R4,R1R2R3.
Peroxydase Activiteit alsmaatvoor develdresistentie
VolgensdeonderzoekersKedarenUmaerusbestaat ereenverband tussende
zg.Peroxydase Activiteit (PA)vanhet blad endevatbaarheid voorPhytophthora.OmnategaanofdezePAbruikbaar zouzijnalsmaatvoordeteverwachtenveldresistentie vanzaailingen,werd dePAvanrassenmetbekende
veldresistentie bepaald.Hiervoorwerdenderassen zonderR-genenuitde
IVRO-seriegenomen.Dezerassen stondenopde"Appelboomgaard" aandeNude.
DegevondenT/aardenvoordePAvandetopblaadjes zijnintabel 3gerangschikt
naar develdresistentie vande rassen,zoalsopgegeven indeRassenlijst.
De linkerkolom geeft steedsdegevondenwaarde inmei,derechterkolom de
waardevanhetzelfde rasin juli.Infiguur 1isditgrafischweergegeven.
Het blijktdat:
1.injulidePAvoor allerassenhoger ligt daninmei;
2. eenhogePAopbeide tijdstippen slechtsgevondenwordtbijrassenmet een
hogeveldresistentie;
3.eenlagePAgevondenwordt zowelbijrassen met eenlageveldresistentie
alsbijrassenmet eenhogeveldresistentie.
Depunten1en2komenovereenmetv/atUmaerus aangeeft;dat eenhogeveldresistentie gepaard kangaanmet eenlagePAvermeldthijechterniet (punt3)>
Het isuit tabel3enfig.1 tezien,datrassenmet eenPA,inmeibepaald,
hoger dan5,6, eenveldresistentie gelijkofhoger dan6hebben.Injulimoet
dePAhiervoor tenminste 11,1 zijn.Indienwijdezewaarden aannemen alsselectiecriteriadanechter zoudeninmei 19rassen eninjuli13rassenmetveldresistentie 6ofmeeroverhethoofd gezienworden.
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PAwaarden,v/elkeinjulivoor degroep alsgeheel laagliggen,zoudenin
meihooggenoemd worden.Eengrenswaarde,waarbovendePA steedsveldresistentie zoubetekenen,ishierniet tevinden.Men zouverwachten,dat dusde
vatbaarheid vandeplantenopoudere leeftijdminder is,immersdePAneemt
toemetdeouderdom.YolgensdedoorUmaerusgenoemde onderzoekers isdit
ook inderdaad hetgeval.Andere onderzoekers geven echterhettegenovergestelde aan.Inhetveld zienwijechter,dat juistdeoudeplantenworden
aangetast.Niet alleenbijhetgewas,maarookbijdeindividuele plantneemt
dePAmetdeouderdom toe;het jongebladheeft eenlagerePAdanhetoude
blad.
Ditwerd ineenafzonderlijkgevalnagegaannl. aan3plantenRodeEersteling.
Hiervanwerden topblaadjes,oudeblaadjes enoudeblaadjes,aangetastdoor
Phytophthora,genomen. (Jonge aangetasteblaadjeswaren erniet).Vanhet
aangetasteblad werd dePAvanhetniet-aangetaste gedeeltebepaald.
Analysegafhetvolgende tezienalsgemiddeldePAvan3herhalingen.
pl.1

pi.2

pl.3

Gem.

7,4

8,8

7,4

7,9

aangetast

17,0

21 ,1

20,5

19,5

oud

17,4

18,6

18,5

18,2

top

vr/o=3,8

Degevondenwaardenvande3planten stemmengoed overeen.HetverschiltussenPAvantop enoud ofaangetastblad isYfiskundigbetrouwbaar.
HierwasdushetbladmetdehoogstePA aangetast.Ofditeenkwestievan
infectiekans ofverschilinvatbaarheid isgeweestblijfteenopenvraag.
Tabel 3«Veldresistentie engevondenPA

—-. J _ e l d r e s i s t e n t i e
PA
meirjuli

^eg£

3

6

5

4

~~—~~- 1,6 5 , 2
1,3 5,6 2 , 3

7,0 2,7

6,6

8,3 5 , 3 7 , 0
2 , 7 7',3 2 , 3 6,1 1,8
2,2 5,4 0,3 4,1 2,4 9,7 0,8 10,9
2 , 3 5 , 8 2 , 4 9,1 1,8 11,1 3,0 1 1 , 5
8,1 9 , 5
3,2 9,1 3,2 7 , 4
0,2 6,9

8

7

2 , 7 11,1 2 , 7 1 2 , 3 i

2,1 1 0 , 9 2 , 4 1 0 , 8
3,0 1 2 , 9

0
0

8,1

4,4

5,6

9,0

5,4 1 2 , 7
5,6 9 , 8

0,8

5

15,6

HoewelUmaerusaangeeft,datvoorrassenme
=hogeveldresistentie nietopgaat,isook
sendebepalinguitgevoerd.Derassenstond
senterwijldebepalingophetzelfdetijdstip
opbeide tijdstippenophetzelfdeniveauals
resistentievandeR-genenwasniet ineen
tastingssnelheid wordt inhogematebepaald
noodzakelijkephysiovandeschimmel.Uitiso
betrokkenphysio's echteraanwezig zijngewe

M

5,0 1 1 , 2 9 , 7 1 0 , 8
1,8 1 0 , 2 1,9 1 0 , 3

8,3 3,2 11,1 3,9 1 2 , 0
7 , 5 5,6 9 , 6 7 , 4 25
6,6
4,5 11,9

0,4

9

8,7

tR-genen decorrelatiehogePA=
bijeengroot aantalvan zulkerasentussendereedsbesprokenrasplaatsvond. DePAbewoogzich
vandegewonerassen.Develdcijferuitgedrukt,bekendjdeaandoorde aanwezigheid vanhet
latiesbleek,dat aandeNudede
est.Dematevanaantastingvan

14,6
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derassenop24augustus isopgenomen enuitgedrukt in eenschaal 0 - 5 ,
waarbij0=niet aangetast,en5=zwaaraangetast.
Tabel4« Aantasting rassen enPA.
~—-^„Veldresistentie
PA

0

1

2

7,0

6,3

10,7

6,8

12,0

9,2

6,8

7,0

7,1
6,8

3

4

5

-•'••"---_

7,0

6,0

10,5

7,1
10,2

7,9
12,2

7,9

7,2

8,1

10,2

8,7

11,3

7,9
10,2
Gemiddeld

7,4

7,6

9

11,3

8,6

9,2

Enigverband tussendematevan aantasting endePA ishierniet tezien.De
tendens istegengesteld aandievande gewonerassen!Voordeze rassenisde
PAdus zekernietbruikbaar als selectiemaatregelbijhet toetsenopveldreristentie.
Intotaalwerd van 356monsters dePAbepaald.DePAvandeDT-nummerslag
hogerdandievanderassen intabel4'Hetverloop,gerekend naar deaantasting,zoalsdieinMexico zouzijn geweest, v/asechter evengrillig.
Rassen,welke inMexico nietwerdenaangetast,haddeninhet algemeen een
lagePA.

ï5.
P.A.

Figuur1.

Peroxydase Activiteit enveldresistentie
volgensHogenEsch enZingstra
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26.
AARDAPPELEN
door
Ir.G.A.Thijn
Projecten1-4-1,1-4*2,1-4-3,l-4«4en 1-5.1
Weersomstandigheden
Met deregenmeter bijdekassenwerdendevolgendeneerslaghoeveelhedenafgetapt ("normaalNoordoostpolder",gemiddeld 1945-1961,istussenhaakjesvermeld):
januari
februari
maart
april

mei
juni

107.1m.m.
6I.4m.m.
34*5m.m.
68.3m.m.
33.6m.m.
45*9m.m.

(66)
(50)
(38)
(44)
(49)
(58)

juli
augustus
september
oktober
november
december

110.6m.m.
93.2m.m.
77.2m.m.
IO9.3m.m.
54»6m.m.
153.5m.m.

(86)
(100)
(74)

iïij
(60)

Na de zeernatteherfstvanI960,diemeer dan200haaardappelenuitde
Noordoostpolder ongerooid deed blijvenendiedeherfstzaaiuitermatebemoeilijkte,volgden eennatte januari eneenvrijdrogefebruari,dieopdelaatstedagbijna18m.m. regenbracht.Vorstvanbetekeniskwamnietvoor.De
eerstehelftvanmaartwas zacht endroog.Debovengrond droogde toenmooiop.
Een zachte aprilbracht eendrietalregenperioden, zondergroteneerslagkwantaineens.Doorgebruikvan eengeulenfreeswerdnahetpo-tendeondergrond
tussenderijenmooi losgemaakt,wathet aanaardeninhogematevergemakkelijkte.Indenachtvan27op28meiveroorzaakte aanvoervan zeerkoude
poollucht eenzwarenachtvorst,dievooral deverst ontwikkelde plantenin
hogemateschaadde.Tochhadhet ergergekund!Deomringende houtwallenhaddenminofmeerbeschuttend gewerktbijdezebijzonderenachtvorst.Hetschraleweer,datvolgde,deedhetgewas slechtslangzaamherstellen enbemoeilijkte
inhogemate eenvroege engoede selectie.Eenkoude julibracht 13regenloze
dagenenlagmetruim110m.m.vrijaanzienlijkbovenhet"poldernormaal".
Augustuslaghierwatondermet tochnog18regendagen,waarvanertweemet
rond 15m.m.Y/ijmerken evenop,dathet "poldernormaal"vooraugustusrond
20m.m.hoger ligtdanhetnormaalvanDeBilt.Deregeninseptemberviel
vooral inde eerstehelftvan demaand.Detweedehelftwaswarm enzeermooi,'
uitermate gunstigvoorhetrooienvandeaardappelen.Dit fraaiherfstweer
hield stand totmiddenoktober.Opdrieverspreide dagenbracht dezemaand
ruim 80m.m.regen!Novemberwasdroog,maar december starttedeeerstetwee
dagenmet 50m.m. enbracht -afgezienvantwee sneeuwlozevorstperiodenop tweedagenna,elkedagneerslag.
Almet alwas1961 eenjaarmetveelregenenweinig zon.Deherfstperiode,
vanhalf september tothalfoktober,wasechter eenzeergewaardeerdemeevaller.
A.Opkwekenvankas-enbakklonen
Voor tweemaligevullingvandekassen eneenéénmaliggebruikvan debakken
werden rond 200.000 zadenvoorklonenopkweek uitgezaaid tussenbeginfebruari
en18juli.De zaaisels laten zichalsvolgt indelen:
l)Meerdandehelft"gewone" zaden,waaronder hierwordtverstaan zaden,verkregenuitkruisingvanbestaande rassen,uitkruisingvanrassenmet géniteurs, enuitkruisingvangéniteursonderling.Erwerd geletopovergevoeligheids-enveldresistentie tegenfytophtora enopresistentie tegenviren.
Daarnaastwerd ernaargestreefd andere eigenschappen, zoalsconsumptiekwaliteit, schurftresistentie envroegrijpheid, inhetgeproduceerde zaadvastte
leggen.
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Uit ditmateriaal zijnruim 60.000klonenverkregen,waarvanhet grootste
deelaandekwekers isafgegeven.Eendeel zalvoorpopulatie-onderzoek opde
Prof.Broekema-hoeveblijven,terwijlruim 50populatiesvandeze zaailingengroep -verkregendoorextrabewaringvanduplo-klonen-inWageningen zullen
wordengebruiktvooronderzoekopconsumptiekwaliteit,virusresistentie,zetmeelkwaliteit, e.d.
2)Ongeveer 57*000A.M.-zadenvoor leveringvanrond 20.000klonenmetmogelijkeresistentie tegenaardappelmoeheidopbasisvanG.P.C.1675« Doorherhaalde terugkruisingmet tuberosum-rassenwordt getrachtinverschillendeopzichtendekwaliteitvanhet A.M.-materiaalteverbeteren,vooralookten
aanzienvandevirusresistentie.Ookvandezeklonengroep zijnenkeletientallenpopulatiesvooronderzoek aangehouden inWageningen.
3)Ruim 25.000 zadenmetmogelijke extremeY-virus resistentie,gepaardmet
mogelijke resistentie tegenX- enA-virus7~Dezê~zaaisëIs~künrïenvangrotebetekenis zijnin de strijd tegenhet"nieuwe"Y-virus.Deverkregen 10.000
klonenzijngrotendeels terbeschikkinggesteldvandekwekers.Eenbetrekkelijkkleindeelisbestemdvoorgéniteurs-opbouw.
4)RondI.3OO zadenmetmogelijkenachtvorstresistentie leverdenbijna600
klonen.De zadenwaren doorbemiddelingvanDr.ToxopeusverkregenuitinHoorwegengeselecteerd materiaal.Deklonen zulleneerstv/ordengeselecteerd op
landbouwkundige eigenschappen,aleerhetoverblijvende opkouderesistentie
nader zalwordengetoetst.Zijwordendaartoe indeNoordoostpolderuitgepoot.
5)Enkele duizenden zaden,waarin"geconcentreerd Bintje-enEigenheimerbloed",
leverdenbijna1.300 klonenvoor afgifte aandekwekers,dievoor ditmateriaal eengrotebelangstelling tonen,niettegenstaande ereervatbaarheidvoor
danresistentie tegenhetY-virusvalt teverwachten.Opditgevaarwerdhun
uitdrukkelijk gewezen.Zoektmen erslechtsgéniteursuit tehalen,danis
doorkruisingmetvoorY-virus sterkepartners die zwakheid teoverwinnen.De
ophopingvangoede Bintje-enEigenheimerkwaliteiten iswel zóbelangrijk,
dat ook langsdezeweggetracht kanwordentekomentotgewaardeerdevervangers.
Vandeze zaailingen issteeds éénknolgereserveerd voor populatie-onderzoek
inWageningen.
6)Terverjonging ensaneringvande Zuidamerikaanseandigena-collectievan
Dr.Toxopeus, enbovendien terverkrijgingvanuitgebreid materiaalvooronderzoeknaarresistentie tegen slijmziekteinCeylon enBrazilië,werdenongeveer 1.200 zadenuitgezaaid, afkomstigvan468andigena-nummers.Doorgrote
vatbaarheid engevoeligheid vandeze zaailingenvoorPhytophthorawerdhet
geoogstekwantumklonenweliswaarverlaagd,maarhet luktetochbijna500
knollc-nvoorgenoemde doeleinden teverzamelen.
7)Uitruim 2.000zadenmetR- enveldresistentiegenen_tegenPh^tophthora_en
resistentie tegenY-viruswerdën7~tên~bêhoëvevanïïageningsecollega's,ruim
Ï.4ÔOklonenopgekweekt.
8)Rond3.000zaden,doorDr.ToxopeusverkregenuitkruisingenvanS^polytrichonenS.chacoënse endaarnagekruist enteruggekruistmet géniteursmetmogelijkePhytophthora- envirusresistenties,leverdenbijna1.500 klonenop
voornaderonderzoek.
9)Zaadvan zichtbaar zwaar ziekebessen,gegroeid aanhevigY -ziekeplanten
indekruisingskas,werd apartuitgezaaid omnategaanofnieuwYwellicht
met het zaadopde zaailingenovergaat.Buitenlandse beweringen,dat ditsoms
metoudYwelhetgeval is,wat intussennooit dooronskonwordenbevestigd,
deed onsdeproefherhalenmetnieuwY.Van eentweetalkruisingenwerd zaad
uitgezaaid, gedeeltelijk directnadewinninguit debesseninwaterschoongespoeld engedroogd,gedeeltelijk metvruchtslijm eraanonuitgespoeld
gedroogd.Totaalwerden 1.240 zadenuitgezaaid, deenehelftuitgespoeld,de
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andereuitgewreven.Uit deeerstehelftgroeiden 340zaailingeninpotten,
uit detweedehelft 288.Kooit isindeze zaailingenookmaar eenspoorvan
Y-virus aantastingopgemerkt, zodat aangenomenkanworden,datY nietmet
zaadovergaat.
B.Toetsingvaneerstejaars-populaties 2P_^e*_YeiE
Deuitpootvanruim 25.000voorgekiemdeklonenvond bijgoedweerop24/25
aprilplaatsintweehanen.Als steedswerd ondiep gepootopdekruispunten,
vanop67c m . gelegde pootvoortjes enoverdwarsemarkeringop57c.m. Beide
dagenwerdentegende avond deknolletjes ondergewerkt door splittingvande
ruggetjes.
Hetmeestal schraleweerverhinderde eensnellegroei entoen28mei demeesteaardappelen inDeNoordoostpolderminofmeer zwaarblekentezijnafgevroren,had het eerstejaars-zaailingenveld betrekkelijkweiniggeleden.De
meeste zatennognetonderdegrond.Latergroeiden zeuit enlietenhetgewonebeeld zien:perpopulatie eenzeerwisselend percentagevroegetypenen
zeervariërende loofbeelden intalvanopzichten.De luizenstand endeveel
beteregezondheid vanhetkweekveld lieten toeeenweek laterdanhetvoorgaande jaar (op1-2 juli)het looftevernietigen.Naverwijderingvan sterk
afwijkende looftypenwerdvanderesterende plantenhet loof afgezicht,waarnade stengelrestenwerdendoodgespoten.Vanloofvernietiging vrijgebleven
warendevijf latertenoemenpopulatiegroepen,waaruit 17julidebruikbaar
lijkende zaailingenwerdengerooid enopgeborgen.Derestkondusverderuitrijpen.
VanPhytophthorahadden deeerstejaarsniet telijden;deze ziekte tradeldersophetkweekveld paslater,maar toeninhevigemate,op.Het rooien
vond plaats tussen8en18augustus.Ook toenweel'hetgewonebeeld.Van140
populatieskonden 3alsbest lijkend,19alsgoed,44alsvrijgoed en74als
matig tot zeerslechtwordengekwalificeerd, eenindicatie,die overigens
slechts eenbetrekkelijkewaardeheeft,daartalvan eigenschappen nietof
nauwelijks aandergelijkmateriaal zijnvast testellen.
De zaailingen laten zichalsvolgtgroeperen:
1)gewone toetspopulaties,tevergelijkenmetA 1.Van89vandezegroepwerden13-5ÖÖklonenuitgepoot.Bijhet rooienwerd 10,9^aangehouden,perpopulatieuiteenlopend van0tot357°«
2)A.M.-toetspopulaties opandigena-basis.Van51populatiesmet samenbijna
8.0ÖÖ zaailingenwerd Ï0,6c/o aangehouden,uiteenlopend van3tot 22$.
3)Vanruim 1.300 klonen,van25populatiesmetmogelijkenachtvorstresistentie, werden 174 zaailingenaangehouden,eenpercentage van 12, ïfo.
Uit deze envolgendepopulatiegroepenwerdenuithetvollegewasop17juli
debruikbaar lijkende plantenuitgezocht.Uiteraard isbijdergelijkmateriaaleenveel soepeler aanhoudingsnorm gehanteerd; anders zou eenaanhoudingspercentagevanruim 12$moeilijk tebereiken zijngeweest.Hetgaathierom
geniteursopbouw,waarbijhet accentinhet beginvooralgelegd wordtopverkrijgingvanbruikbaar lijkend toetsmateriaalvoorverderonderzoek.
4)Eenviertalpopulaties vanA.M.-kurtzianum-terugkruisingsmateriaal werd
eveneensvroegtijdig opknolvorming'öndërzocht.Op543plantenwerdenvan11
deknollenopgeborgen.
5)VaneveneensvierpopulatiesvanA.M.-vernei-materiaalwerden deknollen
van 10plantengeselecteerd uit eentotaalvan 356zaailingen.
Vandeuitvoorgaande twee groepen geselecteerde 21planten zijneenpaar
knollennaarDr.Huijsmangezondenvoorresistentie-onderzoek opaardappelraoeheid.Hethopelijk tevindenresistentmateriaal zalwordengekruistvoorverdere geniteursopbouw.

6)Uitruim 650zaailingen,gegroeid uitklonenmet teverwachten extrême
resistentie tegenY-viruswerden92plantengeïsoleerdvoorverderondergoek.
Van~dë~hëst~ïïjkëndëzüïïen enkeleknollen doorIr.Wiersemawordengecontroleerd opresistentie.Alsdeze inderdaad aanwezig is,hetgeenverwachtwordt,
wordt ookditmateriaalvoorverderekruisinggebruikt.
7)Uitruim 1.200 zaailingenmetgoniocalyx-bloed zijnopverzoekvanDr.
Toxopeus 62nummersgeselecteerd voor~verder onderzoek, speciaalopconsumptiewaarde.Voor terugkruisingwarenvooralEigenheimer,Burmania,Furore en
degéniteur49108, eenjongeEersteling,gebezigd.
C.Beoordelingvantweedejaars-enoudere zaailingen
De tweedejaars,bijna3*300tweedejaars-zaailingen, stondeniederinrijtjes
vanfplanten.27waren21aprilgepoot enkregen eengevoelige tegenslag
doordezwarenachtvorstvan eindmei.Degezondheidstoestand viel ergmee.
Van4plantenvaniedere zaailingwerd lO/lljunihet loofverwijderd.Bij
hetrooien (van23augustus tot13september)wasveelPhytophthorainloof
enknollen aanwezig.Vooralinpopulatiesmet eenhoogpercentagevroege
typenwerd alsgewoonlijk eenhevige aantasting indeknollenwaargenomen.
Vantweekruisingenwarenhetvorig jaarbijhet rooienalseerstejaarsde
aangehouden zaailingenintweegroepengesplitst.Telkenswas eeneerste
keusbijaanhouding,degewone "norm", eneentweedekeusgemaakt.Bijdie
tweedekeuswerden duszaailingengekozen,dienormaliterniet zoudenzijn
bewaard gebleven.Zonderbeïnvloed tezijndoordevorig jaargemaakteschiftingwerdeninditverslagjaar dezaailingen alstweedejaars opnieuwbeoordeeldmethetvolgenderesultaat (aantallen zaailingen tussenhaakjes):
aangehoudenuit
Iekeus
2ekeus
Y 226x654
MentorxATT54.IO6.I

Hoewelhet aantal aangehoudenenuit eerste entweedekeusniet ergovertuigend
uiteenliep,washet gemiddelde beeldvandegroepentochzeeruiteenlopend.
Bijde eerstekruisingwarendeopbrengstenvandetweedekeusgemiddeld wel
wathoger,maardit zaleengevolg zijngeweestvandeveellatere afrijping
vandezegroep,diebovendienmeer doorgroei enlangerestolonen lietzien.
De eerstegroepwasgemiddeld duidelijkvroeger en"tammer".Bijdetweede
kruisingkwam ditverschil tussenvroeg enlaatweer duidelijknaarvoren.De
latevande eerstegroepwaren"edeler"dandievande tweede.De laatste
warenslechtmet diepeogen,groeischeuren,enz.
Ditresultaat ligt eigenlijk welvoor dehand.Bijhetvroegrooienvande
eerstejaars zijndevroegeknolvormers inhetvoordeel.Zijlaten zichbeter
beoordelen dandelatere.Bijdebeoordeling alstweedejaars worden doorgedeeltelijk looftrekken,depoters zowelalsdeuitgerijpteknollenindebeoordelingbetrokken.Danzalblijken,datindevroegere bijvoorbeeld meer
knolrotvoorkomt,terwijlde latere,vooralinuitgerijpte toestand,tothogereopbrengsten zijngekomen,alzijndiedanookminder"edel".Indepraktijkvandeveredelingwordenveelal eerst devroegere typengerooid enwat
later deandere,eenmethode,dieomverschillende redenen aanbevelingverdient.
Vanongeveer 50tweedejaarsmetverwachtemogelijke nachtvorstresistentie
blekendemeeste tochwelnadeberuchtenachtvaneindmeiminofmeerbevroren.Opgrondvandezebeproevingkoneendrietalnummersv/ordengeselecteerdvoorverderonderzoek.Het isnogallerminst zeker,datdeze inderdaad
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over eenzekereresistentie beschikken.Ook zaailingen zonderdit"bijzondere
bloed blekensomsniettezijngeschonden.Elkenachtvorst slaatnu eenmaal
zeergrilligtoe.
Eenvijftal zaailingen,hetvorig jaargegroeid uit zeer_kleine_klonen,kleinerdan1 c.m.,moestditjaargeheelwordenopgeruimd.Deze zaailingenwaren
slechtdoor zeeronvoldoende opbrengsten, zeerkleineknollen enhevigePhytophthora-aantasting.
Ruim 200aanhoudingswaardigetweedejaars-zaailingen zijnopgezondennaarde
Plantenziektenkundige Dienstvooronderzoek opwratziekte enzonodigop
aardappelmoeheid. Deonvatbaarbevondenen zullenv/eeronder dehiervoorgeïnteresseerdekwekerswordenverloot,metuitzonderingvanenkelenummers,die
geheelvoor eigenonderzoek zijnbestemd.
Deouderejaars stondenookbijdekwekers,tenzij zedaaromdeeenofandere
redenwerdenopgeruimd.Debeoordelinggeschiedtnamelijkonafhankelijkvan
elkaarenverschil inwaardering isuiteraard steedsmogelijk, allooptin
grote lijnendebeoordelingwelparallel.Verschillende vandeouderejaars
stondenopdeproefveldenvandeC.O.A.enhetI.V.R.0.Eenvijftal,doorde
Prof.Broekema-hoeve alsouderejaars-zaailingenafgegeven,zalin1962opde
observatieveldenwordenbeproefd.Verder zullenrond 30zaailingen,doorde
kwekersverkregenuitvandeS.V.P. betrokken zadenenklonen,opdezevelden
wordengeplaatst.
De besteouderejaarswordenveelvuldig alsgéniteurgebruikt.
?i_$£H-SïM5}Ë*ë en i"t eurs e n zaadwinning
Dekruisingskaswerd,naonderbrengingvan eenflinkelaaggroenerogge,weer
geheelmetgéniteursgevuld.Uiteraardhadveredelingopresistentie tegen
Y -virusdevolle aandacht.Eengroot aantalgéniteursmet extreme resistentie
werd ingeschakeld, evenals eenaantalmet eenhogematevaninfectie-resistentie.Eenmoeilijkheid bleefdeomstandigheid, dathet extreem resistentemateriaal,opDuitsebasisopgebouwd,vrijwelniet alsvaderplant istegebruiken.Enkelenummers echtervanEngelseherkomst leverden zeerveeluitstekend
bruikbaar stuifmeel.Aandezeherkomstkleeft echterhetbezwaarvanminder
doorgefokt te zijnoppraktijkeigenschappen envandeafwezigheidvanX-virus
resistentie.
Het groteverschil inmogelijkheid vanhantering alsgéniteur,veroorzaakt door
de alofniet aanwezigheid vanbruikbaar stuifmeel,kanoverduidelijk blijken
uit devolgendegegevens.Met 9plantenvanEngelse originewerdenruim 230.000
zadenverkregen,terwijl 132planten,verkregen opDuitsebasis,slechts73*000
zadenleverden.
Deinstandhoudingvan_degéniteursgeschiedde ophetmeest "veilig" liggende
deelvanhetkweekveld.Natuurlijk isnooit geheel tevoorkomen,dat eenenkele
toch ziekwordt.Indienhetin zo'ngevalom eenzeerwaardevolle ouderplant
gaat,wordt getracht deze elders,zijhet danook ziek,instand tehouden,
zolang zijnoginstaat isbloementevormenop steenoftomaat.
De seriemutanten,dievan1950afaanwezigwas,isopgeruimd.Zijwas ziek en
alleendaarom alminder interessant.Voorhetkruisingswerk werden demutanten
niet gebezigd.Overigensishiermee eenstukjepoëzievanhetbedrijfverdwenen.

-l-ëtS^t---.'IS^:J£YleË^:ma^er^aa-^Hetvolgende staatjegeeft eenoverzichtvanhetuitgangsmateriaal indevorm
van zaden enklonen,datindeloopderjarenaandekwekerswerd afgegeven:
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voorjaar I95I
it
I952
H
1953
H
1954
H
1955
H
I956
M
1957
H
1958
H
1959
H
i960
ii
196I
H
1962

zaden

klonen

75.000
85.000
300.000
35O.OOO
360.000
500.000
510.000
525.OOO
500.000
55O.OOO
55O.OOO
600.000

13.OOO
30.000
4O.OOO
4O.OOO
5O.OOO
61.000
74.000
7I.OOO
69.OOO
69.OOO
57.000
68.000

Zowelhet aantalafgegeven zadenalsklonen lagin1962hoger daninhetvorig
jaar.Deverdelingvanhetbeschikbaargesteldekwantum zadenvergde aanmerkelijkmeerwerkdanvroeger,vooral,doordat debelangstellingvoor extreem
Y-virus resistentmateriaalhet aangebodenkwantum aanzienlijk overtrof.Kortingenmoestenwordentoegpast.VanhetEngelseY-zaad werden slechts14.000
zadenaangevraagd.Debelangstellingvoorhogereresistentiegraad tegenaardappelmoeheid isnogaanwezig,niettegenstaande deaanvankelijke teleurstelling,
die diversekwekers ermeeopdeden.Erwerdennu27.000 zadenopvernei-basis
aangevraagd.
Eenverantwoorde verdelingvandeklonenvergdeveelhoofdbrekens.Enkele
cijfersmogenditverduidelijken.ïnhetvoorjaar 1962bedroegdeaanvraag
II7.OOOklonen;aftegevenwarenrond 68.000klonen,alsvolgt,gesplitst
naargroepen,weergegeven:
beschikbaar
"gewone"klonen
A.M.-klonen
extr.Y-klonen
Bi/Eig.-klonen

42.400
16.000
8.700
1.200
68.300

aangevraagd
60.600
30.500
19.3OO
6.600
II7.OOO

Op de"gewone"klonenmoest dusalvrijaanzienlijk wordengekort.Overschakelingopanderegroepenwensen sommigekwekerswel,demeeste echterniet!
Bijdetweedegroepmoestongeveergehalveerd worden,bijdederdediendenog
eenzwaarderekorting tewordentoegepast,terwijl devierde groepvijftot
zesmaalwerd overvraagd.Bijdeverdelingwordtrekeninggehoudenmetvermeldevervangers,methetkweekdoel,met dekweekervaring,met destreekwaar
dekwekerwoont enmettalvan specifiekewensen,diedekwekers zelfnaarvoren
brengen.
Er zijn1.250 porties afgeteldeklonen enI.65Oporties zaad gedistribueerd.
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AARDAPPELEN
door

Instandhouden enaanyullen_vandeWa^eningse_Aarda£gel_Collectie_W.A.C.
(project1-1.l)
Collectie_geteeld_materiaal
Yandeoudeserie (1-925,1955)zijninI96I230kloneninhetnieuwewarenhuisuitgeplant,terwijl279 ervanophetI.B.Y.L. bij2 Coverzomerden.Van
denieuwe serie ( 1*000
)werdener450nummersopgekweekt,terwijldaarvangeennummersindekoelcel zijnbewaard.Wegensruimtegebrekwerdvanelk
nummer slechts éénknolgeplant.
Collectiewilde soorten
Evenalsini960werdenvoordemonstratiedoeleinden,voorkruisingswerk envoor
zaadverversingvan elkesoort enkelevariëteitenopgekweekt.
Collectie^hagloïdenvanS.tuberosum
YanDr.Hougas (PotatoIntroductionStation,Wisconsin)werd eencollectie
knollenvan 25haploidenvanenkeleAmerikaansevariëteiten enhybridenontvangen.Daarvanhebbenervijfgebloeid,tweedaarvanwarenpollenfertiel.
BestuderingvandeW.A.C (groject1-1.22
Heterodera_rostochiensis
Ini960werdenvoor deeerstemaalopresistentie tegenphysioA299 ^ É i f ® ^ "
klonenonderzocht.Opachtdaarvanwerdenweinigofgeencystengevonden.Bij
nadere toetsingkonderesistentievanvijfvandezeklonenwordenbevestigd,
namelijkbijW.A.C.1349,1351,1560en1575,alle afkomstiguitNoord-Argentinië,nabijdegrensvanBolivia.Hetisgeenszinsuitgesloten,datenkele
vandezenummers identiek zijn.DevijfdekloonH 1874werd doorDr.Hawkes in
Mexico verzameld.
Yoor deeerstemaalwerdendit jaar30klonenonderzocht,waaronderer
werdengevonden,dievoornaderetoetsinginaanmerkingkomen.
Beginmeiwerdenvandehieronderaangegevensoortenspontaanof zelfbestoven
zaad ensomsknollenaanDr.Hijsman terbeschikkinggesteld.Inhoofdzaak
stamtditplantmateriaal afvaneencollectieknollen,diedoorDr.Hawkesin
1958tijdenszijnexpeditienaarMidden-Amerikaisbijeengebracht.

33Aantal
herkomsten

Serie
Morelliformia

Serie

Aantal
herkomsten

Acaulia
1

S.morelliforme

S.acaule

Bulbocastana

3

Longigedicellata
2
1

S.bulbocastanum
S.darum

S.stoloniferum
S.polytrichon
S.fendleri
S.vallis mexici
S.hjertingii

Cardiophylla
S.cardiophyllum
S.ehrenbergii
S.sambucinum

2

7
2

Tuberosa
S.maglia
S.vernei

Pinnatisecta
S.pinnatisectum
S.jamesii

3
5

1
1

Demissa
S.semidemissum
S.spectabile

Polyadenia

1

S.polyadenium

6
5
13
1
2

1
1

Soortshybriden

Commersoniana

S.artificiale

1

2
3
3

S.chacoense
S.commersonii
S.tarijense

Gemiddeldwerdenvandezesoorten envariëteiten 20-30zaailingengetoetst
en,behalvebijS.tarijense, eenherkomst.vanS.stoloniferum (H1458), enbij
S.spectabile, warendewortelsvanallezaailingen sterkmet cystenbezet.
Bijdedriegenoemde soortenwerd steeds eenaantal sterkmetcystenbezette
zaailingen gevonden,naast eenmeerderheid, dievrijvancystenwasofzeer
zwakbezet.Deindrukwordtgewekt,alsofwehiermet eenverhouding3î1
(resistent:vatbaar)tedoen zoudenhebben.Indiendezewaarnemingen in1962
kunnenwordenbevestigd, zouervoorheteerstinMexicaansmateriaalresistentie zijngevonden (stoloniferum enspectabile)en eveneensvoorhet eerst
onderdeZuid-Amerikaanse serieCo*mmersonianä"(s7tärijense).
Virus
Van de229nummersvandeoude collectie envan394vandenieuwewerd in
januarielk éénknol (overzomerd materiaal)uitgeplant.Het loofwerd teLisse
serologisch onderzocht opaanwezigheid vandevirenX,S,M enY,Deresultaten
vanditonderzoek zijninondervolgend overzicht^gegeven;
Vrijvan
het virus
X

s
M
Y

Oudeco llectie
122

55
224
1

53/0
24/0
98/o
O.5/0

Nieuwe< collectie
322
I90
394
152

82$
48$
100$
38$

Deplantenvandeoudecollectiehebben sinds1955of1956jaarlijksinhet
nieuwewarenhuisgestaan,behalve ini960, toenditmateriaal alsknoloverzomerde.Hetmateriaalvandenieuwe collectieheeftnog slechts één omer,
namelijk dievan1959> inhetwarenhuisgestaan.
Inde zomer1959iskennelijk doorhetY-virusveelmateriaalbesmetjtemeer
valthetop,datindeoude collectie éénnummer,namelijkW.A.C.916,vande

34viervirenvrijisgebleven.Y/èlisdezekloon doorbladrol aangetast.Hoewel
geregeld tegenluizenwordt gespoten,moetendekansenopinfectie,doorgeregeld aanbindenvandeplanten endoorcontact"bijkruisingswerk,groot
wordengeacht.
W.A.C.916isinseptember doorIr.WiersemaopdetoetsplantenA6 enopSdY
afgewreveneneveneensvrijgeblekenvanY-virus.
Ditnummer isomstreeks 1954uitJavageïmporteerd om zijnresistentie tegen
slijmziekte,endraagt deinheemsenaamkentang (=aardappel)Mombassa.Deze
aanduiding zoukunnenwijzenop eenheeloudeimport doorPortugezen.
Zeeropvallend is,datdeoudecollectienogvooromstreeks dehelftvrijis
vanX-virus.
Slijmziekte.Pseudomonas solanacearum
Het onderzoek,insamenwerkingmetDr.T.Visser,TeaResearch Station,Ceylon,
werd voortgezetmetdevoorlopignietof slechts zwakaangetasteklonen.
DaarvanhebbenvooralIVP654enHillazichinmeerdere toetsingen goedgehouden.GelderseRode enNoordelingwordenrelatiefweinigaangetast.
Naaraanleidingvanhetfeit,datini960ook enkeleandigena-klonennietwerdenaangetast,isditjaarindekasvandeProf.Broekëma-hoeve eeng^digenazaaiselopgekweekt,datrepresentatief isvoordevariatieinZuid-Amerika.
Van alleandigena,waarvan zaadbeschikbaar was,zijnnamelijk enkelezaadjestoteenpopulatieverenigd.Van240plantenkon elkéénknolletjevoor
toetsingnaarCeylonv/ordengezonden.
Pj}ytopJithora_infestans
Van202Vf.A.C.-nummers,waarvanvoor ditonderzoeknoggeen zaadwasuitgelegd,werden elk15zaailingeninpannenopgekweekt.Nadrieopeenvolgende
inoculaties bleven ervan5zaaisels samen12plantenover,die slechts zwak
warenaangetast.Alsvolwassenplantbleken zeallevatbaartezijn.
Deresistentie,welke ini960inéénzaaiselwerd aangetroffen,konditjaar
aanklonen enaanenkele zaailingennaderwordenonderzocht enbevestigd
(zieproject1-2.3).
Onder zaaiselsvannuintotaal510andigena-klonen iserslechts ééngevondenmet eengeprononceerde resistentie.Dezeklonen zijnverspreid overPeru,
BoliviaenNoord-Argentinië,verzameld.Resistentie tegenPhytophthoralijkt
derhalveinS.tuberosumsubsp.andigenanietveelvoortekomen.
Toegankelijkmakenvanbijzondermateriaaluit_deW.A.C, (project1-1.3)
A.doorverdubbelingvanhet aantal chromosomen
Devolgendeobjectenwerdendaarvoormet0,2$colchicinebehandeld:
1.Zaadvankruisingen tussenS.polytrichon en wilde engecultiveerde diploïde-soorten.
Hetbetrofhierdergelijkmateriaal alsookreedsini960werd behandeld,maar
danvankruisingsouders,waarvanophetpuntvanderesistentie tegenPhytoghthoraenY-virusmeerbekend is.Eenaantalamphidiploïdenkonmet succesmet
rassen\vordengekruist.
2. Zaadvankruisingen tussenverschillende herkomstenvanSol.stoloniferum
onderling envanS_.stoloniferumxS.polytrichon
Ookvanditoudermateriaalwaséénenanderomtrentresistentie tegenbeide
parasietenbekend.Inde literatuurisvermeld,dat"verdubbeld" stoloniferummateriaalbetermetS,tuberosum tekruisen zouzijndanonverdubbeld.Onder-
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volgend staatjegeeft eenoverzicht vanderesultatenvankruisingen aanbeide
groepen.Zowel aande"verdubbelde" alsaandenormale zaailingenisdoorzelfbestuiving zaadverkregen,resp.gemiddeld 26en42 zadenperbes.
Overzicht van deresultatenvankruisingswerk,verricht aan"verdubbelde" en
"onverdubbelde" zaailingen vanSol^stoloniferum alsmoeder en aardappelrassen
alsvader.
etverdubbelde
zaailingen
Aantalmoederplanten
Aantalbestuivingen
Aantalverkregen bessen
Totaal aantal zaden
Zadenperbestuiving
Zadenperbes

12
744
299(409Ö)

42
0,056
0,14

Verdubbelde
zaailingen

15
568
569(65$)
5902
10,4
16,0

Vande"verdubbelde" zaailingenvandeonder 1en2bedoeldekruisingenis.
Ir.Wiersemaeengrootgedeeltevoortoetsingopaanwezigheid van extremeYresistentie terbeschikking gesteld.Van devoorlopiggekregeninzichtenkon
bijdekeuzevandeoudersvoorverderkruisingswerk reedsgebruikwordengemaakt.
3.Zaadvankruisingenvan S.vernei metandere diploxdenvoorDr.Huijsman.
4. Zaadvankruisingen tussendediploïdegecultiveerde soortSol.ajanhuiri
met gecultiveerde enwildediploïden.
Dit zaadwerd behandeld omtetraploïdmateriaal teverkrijgen,datgemakkelijkmet tuberosum-rassenkanwordengehybridiseerd, teneindedevorstresistentievanS.ajanhuiri ineenveredelingsprogranmatekunnen gebruiken
(zieprojectI-Î.7J.ïanverdubbelde plantenwerdhetgewenstekruisingszaad
verkregen.
Pogingenzijninhet werkgesteld, zaadvan S.ajanhuiri zelf teverkrijgen
omtetraploïdenvandezesoort tekweken,dierechtstreeksmet tuberosum-rassen
zijntekruisen.Devierklonen,diebeschikbaarwaren,blekenonderling steriel.UitdeCommonwealth Potato Collectionisdaaromhet beschikbaremateriaal,bestaandeuitvierklonen eneenkleinehoeveelheid zaad betrokken,zodatnaarallewaarschijnlijkheid in1962hetgesteldedoel zalkunnenworden
bereikt.
De sterktevandecolchicine-oplossing bleekminderbelangrijk tezijndande
tijd,gedurendewelkedezaden indeoplossing tekiemenwerden gelegd,althansbinnenhettraject 0,1 tot0,2$.
Vandezaailingen,dienabehandelingvoldoende groeikrachtvertoondenomte
worden opgepot,werden 5O-8O7Ï),afhankelijkvanhetuitgangsmateriaal,opgrond
vanmorphologische eigenschappen als"verdubbeld" aangemerkt.Bijbeoordeling
van deuitgegroeide plantenbleekdezekeuze -ookweeralnaarhetmateriaalvoor50-70$juist tezijngeweest.
B^_door_gebruik temakenvan_dihaploïdenvanS.tuberosum
Deze dihaploïdenzullenvermoedelijkvoor dezelfde doeleindenkunnenworden
gebruikt alsdeprimitieve enwilde Zuid-Amerikaanse soortenmet 24chromosomen.Hetvoordeelzoukunnenzijndat,inplaatsvaneenonbekend genoom,er
éénwordt ingeschakeld,dateen complexgenenbevatvan aan de gematigde
luchtstreken ophet Noordelijkhalfrond aangepasterassen.
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Doorkruisingmet S.ajanhuiri werd reedszaadvoorverdubbelingverkregen.
Kruisingmetprimitieve dipïoïden alsS.goniocalvx,S.stenotomum enmetde
wildeA.M.resistente S.vernei gafgemakkelijk zaad.
Resistentie tegenPhytophthorainfestans (project 1-2.3)
(zieookverslagvanIr.vanSuchtelen)
1.Resistentie in
(RR-hybriden)

materiaalafgeleidvan§£la£^_àemissum

Hetkruisingsmateriaalvan dejaargangen 1951t/m 1958 (KR)werdmethetin
i960zeervroeggerooide enderhalve dikwijlskleine pootgoed ophetveldgebracht.Doordezwareregens endeplaatselijk onvoldoende drainagekwameen
aantalnummers zeer slecht enlaatop.
Het aantalviruszieke plantenvielmee endaarde luizenpaslaat enslechts
schaarsoptraden,washetverantwoord delaatstedagenvanjunipasterooien.
Ookuitde zeervochtige delenvanhetterreinkontoenreeds enigpootgoed
wordengewonnen.
Devoorlopigewaarnemingen,dat onderhetmateriaalvan1958eenaantalzeer
vroegehybridenvoorkomtmethetgenotypeR-.R-R-konworden bevestigd.
Eind juliwerdendekantrijenvan derassenAmbassadeur enMarittametphysio
1234geïnoculeerd,waardoorindetweedehelftvan augustus eenepidemiewerd
veroorzaakt.Opdezewijzegelukteheteenoordeel teverkrijgenoverdegraad
vanveldresistentievanhet RR-materiaal,voor zoverhetniet eenvroegeof
midden-vroege rijpheid bezit.
Infebruariwerd vaneengroot aantalRR-klonen,van gevorderdkwekersmateriaalwaarinR-genenvoorkomen envan eenserieF,-hybriden vankruisingen tussenallerlei demissum-herkomstenenrassen (materiaal Ir.Schnieders),elk5
knollennaarDr.Niëderhausergezondenvoor toetsingopveldresistentie inde
Tolucavallei (bijMexico City).Deresultatenvandezeveldtoetsing stemmen
wel overeenmetde ervaringenhier (zieookverslagvanIr.vanSuchtelen).
Vande 114ingezondenRR-nummers werden erindeTolucavallei 8 zodanig
zwakaangetast,dat zeinhogemateveldresistentmoetenworden geacht;vande
56kwekersnummersslechts één,terwijlvan 63DT-kloneneenverrassendhoog
percentage inhet geheelnietof slechts zwakwerdaangetast.
Aandeveldmethodehierishelaashetbezwaarverbonden,dathet optredenvan
dekunstmatige epidemievanphysio 1234sterkafhankelijk isvanhetweersverloopendat zedaardoormeestal telaattotontwikkelingkomtomeenoordeel
overdeveldresistentie vanhetvroege enmiddenvroegemateriaal tevormen.
IndeTolucavalleikanmenopeen zodanige tijd planten,datde epidemieook
hetvroegemateriaalopeengunstige tijdtreft.
Een dergelijke toetsingopveldresistentie alshierbovenaangeduid,hadook
reeds ini960plaats -zijhetwat laterinhet seizoen.Daardoor bestond er
reeds eenvermoeden,dat bepaaldeRR-klonen inhogemateveldresistent zouden
zijn.Voortswas eruit oude ervaringen indeproeftuinvan deRockefeller
Foundation inMexico bekend, dat tweeRR-klonenvan 1951veldresistent zijn.
Vandit gezamenlijke veldresistentemateriaal envaneenaantalR,RpR,-klonen,
v/aaronderenkele zeervroege,zijnentenoptomaatgemaakt.Daarmee isonderling enmetrassen engéniteursvoorandere eigenschappenintensiefkruisingswerkverricht.Alsvroege rassenzijnvoornamelijk BeaenSaskiagebruikt,omdat zeeenhogegraadvanveldresistentie tegenvirusYbezitten.
Verrassend isverder,dat verscheideneRR-klonen,volgensonderzoekingenvan
Dr.Huijsman,zeergoedekookeigenschappenvertonen.Hetvermoeden lijktgewettigd,datdewilde soortS.demissum eenbijdrage levert totdekwaliteitvan
haarderivaten.

2. Resistentie inSolanum tuberosum subsp.andigena
Zoalsonderproject 1-1.2 reedswerdvermeld, is erini960onderdeandigenaklonenmateriaal gevondenmet eenhogeresistentie.Met eenonderzoeknaar
deaard daarvan iseenbegingemaakt.Deblaadjestoetsingmetdephysio's0,
234, I34, 124en1234liet geenconclusie toemetbetrekking tot devraagof
R-genen aanwezig zijn.DeresultatenvanonderzoekvanDr.Hooi (l.P.0.)geven
evenminopdit punt zekerheid.ïïèlblijkt daaruit,dat sommigeklonenofzaailingen zeerresistent zijnenandereniet.
Deresistente planten zijn zelf steriel endooronderlingekruisingkangeen
zaadwordenverkregen.¥èl zijnkruisingenmetrassen enRR-klonengelukt,
zodathet onderzoeknaarde aardvanderesistentiekanwordenvoortgezet en
eenbeginmetveredelingswerk kanwordengemaakt.
Deknoleigenschappen enookdevormvandebloem doendenken aandemogelijkheid,datdezeplanten zijnontstaandoor spontanekruisingvanS.curtilobum
met S.andigena.Zodezeveronderstelling juistis,zouhet zinhebben,onderzoek inte stellennaarhetvoorkomenvanresistentie inS.curtilobumenin
S.acaule,waarvanS.curtilobum afstamt,en.inhet daarvanafgeleidemateriaal,
datvoor vorstresistentie wordtgekweekt.
3-Resistentie inde serieLongigedicellata
Solanum polytrichon endaarvan afgeleidmateriaal
Uit onderzoek indevoorafgaande jarenisgebleken,datverschillende herkomstenvanS.polytrichoninhogemateresistent zijntegenPhytophthora.
OfwehiermetR-genen temakenhebben,met eenhoge graadvanveïdresistentie
danwelmet eencombinatievanbeide,valtnog steedsniet tezeggen.
Taneenserievan10zaailingen,ontstaanuit dezelfbestuivingvandegolytrichonF :CPC2330xH 1461,warenalleplanten ineenbleadjestoetsresistent tegenallebeschikbare physio's enbovendien tegenhet physio 12345» dat
in septemberuit Canadawerdverkregen.IntermenvanR-genen zoudendeouderklonenhomozygootmoeten zijngeweestvoorR,t/mR^.
Dit jaarkondenv/aarnemingenwordengedaan aanF -zaaiselsvankruisingenvan
amphidiploïdenvan de samenstelling: S.polytrichonxdiploidetuberosamet
rassen enaaneerste terugkruisingszaaiseïs vandeamphidiploïdS.polytrichon
x S.chacoënse.
DeF,-zaaisels vertoondenna inoculatiemet dephysio's0 en1234 slechts
eenheelenkele aangetaste plant;deF' echter50/£uitval,hetgeendeaanwezigheid vaneenhoofdgen suggereert.
Anderewaarnemingen zijnstrijdigmet dezeveronderstelling, zodatvoorlopig
moet wordengeconstateerd, datnog geenklarevoorstellingen zijntegeven
overdeoorzakenvandegevondenresistentie.
InMexicowerden enkeleplantenvanhetF..-materiaal slechts zeer zwakaangetast,waaruitmagworden afgeleid,datbehalveR-genenookeenhogegraad
vanveïdresistentie daarinaanwezigmoetzijn.
Een aantalvandeterugkruisingszaaiseïsvertoonde nabespuitingmet Y-virus
doorIr.Wiersemaomstreeks 25^niet aangetaste zaailingen.Indemoederplantenzouresistentie tegenY-viruskunnenvoorkomen,afkomstigvan Sol.chacoënse,diedeeluitmaaktvande amphidiploïde grootmoeder.
Onderdeterugkruisingszaailingen komenvelevoor,die zeervroeg afsterven
navormingvanenkeleknolletjes.Het zouduskunnenzijn,datinditmateriaalreedsvroegrijpheid voorkomt,gecombineerd metresistentie tegenPhytophthoraenY-virus.
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Solanum stoloniferum
De resistentie vanverschillende herkomstenvandezesoort loopt sterkuiteen.
Meer danbijS.polyt.richonlijkthethiermogelijk deaanwezigheid vanbepaaldeR-genenteveronderstellen.Sommigeherkomstenwordendoorgeenvande
beschikbare physio'saangetast.
Devariëteit tlaxcalense endeamphidiploïd S.artificiale,die eenstoloniferum-componentbevat,wordendoorallephysio's aangetast.Beide zijnextreemresistent tegenhetY-virus.
Kwekenopvorstresistentie (project1-1.7)
Met Ir.LarsRoer isoverlegomtrent toetsingvanonsmateriaalinNoorwegen
gepleegd.Erisop40km afstandvan Oslo op ± 700m zeehoogte eengeschikt
terreingevonden,waarinhetkomende seizoen eenaantalklonenkanworden
uitgeplant.Ertredendaarinaugustus geregeld nachtvorsten opendetweede
helftvanmei?rordtdaargeplant.
Met hetoogop dezemogelijkheid zijn300kloontjesmet 2of3planteninde
grond gebracht,deelseerste,deelstweede terugkruisingenvanS^curtilobum
met rassen.Daarvan zijner79voor toetsing aangehouden.Dehybridenmethet
rasTunta zijnopgeruimd omdat,volgensmededelingenvanIng.C.Ochoa,Tunta
inPerubijverdere beproeving slechts zwakresistent isgebleken.Voorts
heeft Ir.Thijnmateriaalvan deeerste terugkruisingbeschikbaar,datgedeeltelijkwat ouderis,envandeze collectie zalookmateriaalwordengezonden.
Volgens eigen ervaringen enmededelingen indeliteratuur isdediploïdegecultiveerde soort Sol.ajanhuiri inhogematevorstresistent.Dekansbestaat,
datbijgunstige overervingvaïïderesistentie gemakkelijker danindenakomelingschap vanS.curtilobum eencombinatie met goedecultuureigenschappen
kanv/ordenverkregen.Daarom zijnvoorbereidingenvoorhetgebruikvandeze
soortgetroffen.Daarovervrordtonderproject 1-1.3 verslaguitgebracht.
?2£_Y®£ËÊ2i2n 22gunstigeconsumptiekwaliteit (project1-5.1)
Concentratie"Bintjebloed"
Hetwerk concentreerde zichophetmakenvan dekruisingscombinaties:Bintje
xBintje-hybriden,BintjexY 226-hybriden enBintje-hybridenonderling.Respectievelijk zijnvandeze combinaties 2.900,4.200en15.000 zadengewonnen.
Dit jaarwerden indeBintje-bessen aanmerkelijk meerzaden aangetroffendan
ini960 (resp.gemiddeld 10,4en5>l)> ook de slagingvandekruisingenwas
dit jaarbeter (9,3^en 3,&fo).
Vandekruisingen i960werdenvan 27combinatiesI.46O zaden inpotjesonder
glasopgekweekt.Daarvanzijn934vollekloontjes geoogst.Hetmateriaalvan
I959 stond alstweedejaars (gerekend van zaad)ophetveldmet tweeofdrie
plantenperkloon.Vajialleswerd éénplantvroeggerooid.Hetuitgerijpte
materiaalkonvoor dekookproeven doorDr.Huijsmanwordenonderzocht.
Vooral inkruisingenvanBintjemethaareigenhybridenkomenveel zaailingen
voorvanhet AenBtype ensommige combinatiesvertonen 30tot40^planten,
waarvandeknollen 24uurnakokennoggeenverkleuringvertonen.Hetvalt
op,datvooralBintjexLibertas-hybridenmet Bintje teruggekruist gunstige
resultatenopleveren.
Van eenbeperkt aantal tweedejaars isnogdeverkleuringvanperssapvlekken
inheteolie onderzocht.Lichtekleurwijstop eengewenste kleurvandepatatesfrites.Erwerd eengrotevariatie geconstateerd en-zoalskonworden
verwacht -geencorrelatiemetdeverkleuringnakoken.
Debedoeling is,metbehulpvandeverkregen gegevens envanwaarnemingente
velde,eenaantalvandebestehybridenuit tezoekenvooronderlinge kruising
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envoorverdere terugkruisingmet Bintje.Voorts ishetnoodzakelijk,Bintje
endegeselecteerdehybridenmetgéniteursvoorresistentie tegen allerlei
ziekten enplagen tekruisen alsgrondslagvoor eenvoortzettingvanditinteeltprogramma.
Goniocalvx-kruisingen
VanF ? enF' vankruisingen tussen tetraploïdeS^goniocalyxentuberosumrassenwerdenuit potkloontjes planten opgekweekt.Per zaailing zijntwee
knolletjes geplant enperkruising40-50 zaailingen.Daarvanwerden20-25
inhungeheelvoorpootgoed vroeggerooid endeandere eind septemberomvan
elk eenredelijk kookmonster teverkrijgen.
OphetI.B.S.zijndoordeheerLugtvan elkzaaisel 10-15 zaailingenuitgebreid opkookeigenschappen onderzocht.Daarbijginghetmeerinhet bijzonder
omdevraagofdefijnheidvande structuurvandegoniocalyx-ouderindeze
kruisingennogisteonderkennen enhoedeverkleuringuitvalt.
OnderdeF -zaailingen ishet percentagemet eenfijne structuur zeerhoog
(83); onder terugkruisingen ietslager (65).DeF" isgemiddeld ietsdroger
dan deF ? ;inbeidegroepenoverweegt ietsvochtig tot tamelijk droog; zeer
droogkomtnietvoor.Onder deterugkruisingszaailingen komen er40%voor,
dienietverkleuren;onder deF?-zaailingenisditpercentage ietshoger.
Onder deF -zaailingenkomen ervrijveelvoormet eengeprononceerde smaak;
indeF' aanmerkelijkminder.Neutrale smaak isslechts spaarzaamvertegenwoordigt!.
Het gebruikstypevandeF isbeperkt totAenB;de terugkruisingszaailingen
zijnmeervariabel envertonen eenuitgesproken topbijB.
Deknolvorm isinF slecht;inbepaaldeF'-zaaiselskomenveel plantenvoor
met eengoedevorm, zetting ensortering.
Hetvaltop,dat onderdeF -plantenweinig ofgeenkringerigheid voorkomt
eninsommige terugkruisingen veel.Furore enEigenheimer,dievoornamelijk
inditwerk alsouders engrootouders zijngebruikt,vertoonden dit jaarveel
kringerigheid.
Diversen
l^JDi-hagloï-len
Van de18di-haploïden,welkeDr.Hougasonsterbeschikking stelde,hebbener
8 gebloeid.Vierhebben inonderlingekruisingen ofmetprimitieve diploïden
bessengeproduceerd.Daarvanwaser éénpollenfertiel enwarenertweepollensteriel.Intotaalwerden erdriepollenfertieleplantenaangetroffen.Erwas
teweinigbloei omvolledige informatie teverkrijgen.
Inseptember iseenbezoek gebracht aanhetMaxPlanckInstitut fürZüchtungsforschung (Vogelsang)omdeverkregendi-haploïde zaailingen tebezichtigen.
Onderditmateriaalkomtwel eenzeergroot aantal abnormaalgroeiende planten
voor.Vanderedelijkontwikkelde plantenhebbener slechts enkele gebloeid.
Ookhierwerdkruisbaarheid alseenprobleem ondervonden.
Teneindeoverdi-haploïdenvan eigenrassen debeschikking teverkrijgen,is
enigkruisingswerk verricht,waarbijvoornamelijk gebruik isgemaaktvankloon
P.1.225-682-1van Sol.ghureja,dievolgensHougasdebesteresultaten zouhebbengegeven.
Aan 16rassen zijn205kruisingengemaakt,waarvan137bessenwerdengeoogstmet
gemiddeld 19 zaden.Perrasvarieert ditgemiddeldevan 2tot41» Hougasverkreeg aan11Amerikaanse rassen eendergelijkevariatie,namelijk 3tot29«
Daar demogelijkheid van eenfoutnooituit tesluiten iseneendoor spontane
zelf-ofkruisbestuiving ontstane bes,dieveel zaadbevat,het gemiddelde
sterkkanbeïnvloeden,ishet gewenst aanenkelerassenmet eenhooggemiddel-
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de ditkruisingswerk nogeensmet extravoorzorgenuit tevoeren,metname
met Irene enMacintosh.LietEigenheimer zijn137testuivingengemaakt,zonderresultaat.Het ziet erduswelnaaruit,dat ertussenrassen groteverschillenbestaan,voor zoverhetbetreft demogelijkheden,de eicellenop
dezewijze totparthenogenetische ontwikkeling testimuleren.
2. Correlatie tussendegraadvanploidie enhet aantalchloroglasten_in_de
sluitcellenvandehuidmondjes
BeheerSpe&Earinwerdverzocht eenonderzoeknaar deze correlatie intestellen
bijeengroot aantalwilde enprimitieve soorten.Zoalsuithetvolgendeglobaleoverzichtmagblijken,is erinderdaad eennauv/esamenhang teonderkennen.
Materiaal
5 zeeruiteenlopende diploiden
2 triploïden
5 zeeruiteenlopende tetraploxden
2 zeeruiteenlopende pentaploïden
2verwantehexaploïden

Aantal chloroplasten
(gem.10tellingen)

12.5 - I 4 . I
15.5 , I 6 . 8
19.3 - 20.0
22.2
26.5
28.5
23-7

De tetraploïd S.polytrichon valtmet gemiddeld 15uit detoon.Niettemin
lijkthet zeerweïmogelijk,datvan dezecorrelatiebijde selectievandihaploïdeninaanwezigheid van triploïden entetraploïdengebruikkanworden
gemaakt enookbijhet zoekenvanverdubbeld materiaalnacolchicine-behandeling.
3.Somatische variatie
Uit deknollenvan deamphidiploid S.golytrichonx S.goniocalyx ontwikkelden
zichtweeplanten,v/aarvanbijdeeenbladeren enstengels sterkwarenbehaard enbijde andereglad, zijhetdan,datdezeplant éénbehaarde scheut
vertoonde.
Onderzoekvan deheerSpeckmamweesuit,dat debehaardeplant 60endeonbehaarde72chromosomen bezit.Debeide plantenzijnonderling fertiel engeven
alsmoedermetrassen gekruistbessenmet zaad.
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Algemeen
Reedsinhetvorige jaarverslagismedegedeeld, dat tengevolgevan deovervloedigeregenval.gedurendedeherfst i960endewinter 1960/196I deuitzaaivan
wintergranenwerd bemoeilijkt.IndeIJ.O.P.werd geenwintertarweproefveldgezaaid;teY.:ageningenvond deuitzaaivanwintertarwevoornamelijkindemaand
januariplaats.Deverdereweersomstandigheden waren echtergunstigvoor een
vlottekieming enopkomst;het eindresultaat was eengewasmetgoede stand.
De zomergranenmoestengedeeltelijkonderongunstigeomstandighedenv/ordengeoogst;dedrooginstallaties teïïageningenenopdeProf.BroekemaHoevewerden
danookvolopbenut.
Terversnellingvanhetveredelingsprogramma van zomertarwe,gericht opdeverkrijgingvan eenbeterekwaliteit,werdeninseptemberpopulaties enselecties
naarChili tervermeerderinggezonden.
Inhet najaarwerd teWageningen inhetwintertarweproefveld hevige schadeaangericht door slakken,ondanksvroegtijdig toegepaste bestrijdingsmaatregelen.
Tarweveredeling
Instandhouding2uitbreidingen_bestuderingvan^assencollecties_van_winter-_en
zomertarwe(Project2-ï.ï)
De collectiewintertarwerassenwerdvoor eer. beperktdeeluitgezaaid enwel
voor zoverhet rassenbetreft,welke alsgéniteuringebruik zijn,ofwelke
naderonderzocht wordenop eigenschappen,diebijzonderebelangstellinggenieten,zoalsziekteresistentie ofbakkwaliteit.
De collectie zomertarwerassenmoestvoorhet tweede achtereenvolgende jaar
volledigwordenuitgezaaid, doordat dezeer slechteoogstomstandighedenin196O
dekiemkrachtvanhetindatjaargeoogste zaad ongunstighaddenbeïnvloed.Mededank zijinoculatiesmetgeleroest trad eenvrijhevige aantastingop,v/aardoor serieswaarnemingen indezecollectie devroegere informatieskondenaanvullen.
Naast eenDuits eneenCanadeesraswerden 12Fransewintertarwerassen,alsmedetweeDuitse zomertarwerassen,waarinvolgens literatuurgegevens goedebakkwaliteitvoorkomt incombinatiemet anderegewenste eigenschappen,aande
collectie toegevoegd.
Inderassencollectiewaren 97rassenvandurumtarweaanv/ezig.Hierinwerd een
schiftinggemaakt tussenenigermatebruikbare typen,welkedeelvandecollectieblijvenuitmaken enrassen,diewegens zeer slap stro,laatheid,gevoeligheidvoor schot en/ofwegensgrotevatbaarheid voorgeleroest,uit decollectiewerdenverwijderd,(intotaal 37 stuks).
Korrelmonstersvanoogst i960van76wintertarwe- envan49 zomertarwerassen
werdeninhet laboratoriumvande S.Y.P. onderzocht ophoeveelheid eiwit enop
kwaliteitvanhet eiwit.Vanrespectievelijk 52en24vandezemonsterswerdop
hetInstituutvoorGraan,Meel enBrood TNO eenmikro-broodjegebakken.Enige
uitkomsten zijnvermeld aanhet eindvanhetverslagover de tarweveredeling.
Algemeenveredelingsonderzoekbijtarwe (Project2-1.2)
Ondanks dehierbovenreedsvermeldeuiteenlopende zaaitijdenvandewintertarwe
indeNudeishet gewasinhet algemeengoed ontwikkeld.Omdatuitzaaivanhet
populatieproefveld opdeProf.Broekemahoeveindenatteherfst geheelonmogelijkwas,werdendebelangrijkstepopulatiesjnplaats daarvan eind januari inde
Nudeuitgezaaid.Deontwikkelingvanhetgewaswasvrijgoed,maardegevormde
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arenwarentochdikwijlsklein.Dit legdebeperkingenop aan demogelijkheden
van selectie envanonderlingevergelijking enbeoordeling.
Inwintertarwewerden 82kruisingengemaakt,welke alsvolgt zijnintedelen
naarhethoofddoel:
1.Het combinerenvande eigenschap bakkwaliteit (teontlenen aanbepaalde
buitenlandse rassen)met eigenschappenvoor oogstzekerheid enproductiviteit.Indeze categorievallen29kruisingen.Deze zijntegroeperennaar
het landvanherkomst vandekwaliteitsgeniteur:
a.9kruisingenvan eenI\Toordamerikaanskwaliteitsras x West-ofNoordwesteuropese praktijkrassen;totdegebruiktekwaliteitsrassenbehoren
o.a.derassen Comanche enCheyenne;
b. 8kruisingenvan eenRussischkwaliteitsras xV/est-ofKoordwesteuropesepraktijkrassen;totdegebruiktekwaliteitsrassen behoreno.a.de
rassenNovokrumka0258,Kharkov 22MC enBalajacerkov;
c. 12kruisingenvan eenSkandinavisch ofMiddeneuropees kwaliteitsras x
West- ofNoordwesteuropesepraktijkrassen;totdegebruiktekwaliteitsrassenbehoreno.a. derassenAntti,Starke enRecord.
2.Het combinerenvangoede sedimentatiewaarde inselectiesuitkruisingenV@n
hot onder 1aen1bbedoelde type..,met betereproductiviteituitWest-en
Noordwesteuropeserassen (zoalso.a.Cappelle,Vaillant enMarne Desprez).
De indit typekruisingen gebruikte selectieskomenvoortuitkruisingen,
gemaakt in1953en1954en zijnindeafgelopen twee jaar vanbakkwaliteitsonderzoeknaarvorengekomen.Hierondervallen 14kruisingen.
3.HetkruisenvanF.|-plantenuit combinaties alsbedoeld onder 1aen1bmet
West- enHoordwesteuropeserassen (zoalsMado,Cappelle,Poncheau)terverbeteringvan deproductiviteit: 5kruisingen.
4.HetkruisenvanP-|-plantenonderling, elkafkomstigvaneenkruising als
bedoeld onder 1aof1b.Deze combinaties zijndusdanig gekozen,dat degebruiktepraktijkrassenuitdebeidekruisingen elkaar zoveelmogelijkin
resistentie-eigenschappen aanvullen.Hierondervallen 6kruisingen.
5.Combinaties,welke tot doelhebbendegeschiktheid voorverbouwopzandgrond teverhogen,doorhet inkruisenvangroterev/interhardheidinde
rassen,die indeafgelopen jarenophet zandproefveld debeste opbrengst
gaven.Intotaal 8kruisingen.
6.Het aaneenrasof selectiemetgoede landbouwkundige eigenschappen toevoegenvanontbrekende resistentie tegen eenbepaald fysiovangeleroest
ofhetverenigenvanresistentie tegenverschillende belangrijkefysio's.
Deze categorieomvat 7kruisingen.
Overdekruisingen,bedoeld onder 3en4,moetwordenopgemerkt,datdedaaringebruikteF-j-plantenookverderwordenopgekweekt totpopulaties,waarin
inlater stadium geselecteerd kanwordenenopbakkwaliteit kanv/ordengetoetst,ompasdaarnadoorkruisingendeoogstzekerheid endeproductiviteit
teverhogen. Het snellereprogramma (zoalsuiteengezet onder 3en4)isontworpen terwillevan eenpogingom eerder debeschikking tekrijgenovergéniteursmateriaalvan enigszinshogere landbouwkundige waarde enmet goedekwaliteitseigenschappen.Aanhetnormale programma,dat aanmerkelijkhogerekansenop succesbiedt,maar datveelmeer jarentijdkost^ wordt ondertussenverdergewerkt.
Zoalsinhetvoorgaande isvermeld,werden eind januari indeJ\Tude71populatiesgezaaid,welkeafkomstig zijnuitkruisingen,gemaaktin1954t/m 1958«
Dank zijdegoed geslaagde inoculatiesmet geleroestkoninverschillende
populaties aarselectie opgeleroestwordenuitgevoerd;hiervoor werden1500
arengesneden. Tenbehoevevan selectie opbakkwaliteitwerden 1600arengesnedenuit 14populaties.20populatieswerden,optype,vanwege aantasting

doorgeleroest ofslechteaf
rijping,verwijderd.
39jongere selectieswarenin2-g-m**-veldjesuitgezaaid metFelix enStella
als standaardrassen.Naselectieoptype,aantasting doorgeleroest eneen
voorzichtige opbrengstwaardering bleven acht selecties over endezewerden
indeherfstcp deProf.BroekernaHoeve ineenopbrengstproefveld uitgezaaid.
Voorhetkwaliteitsprogrammawaren 5240eerste jaars-selectiesuitgezaaid
afkomstiguit 27kruisingenuit 1953t/m 1957; dank zijselectie oplandbouwkundigewaarden (insommigekruisingscombinaties slapstro,veelalgeleroestaantasting, in sommigedeafrijping)konditaantalvóór deoogst tot1900
wordengereduceerd.Vandezeresterende selectieswerd degehelepolgeoogst.
Nadathieruit 5arenzijngetrokkenvoordeinstandhouding,wordtderestgedorst enopgrond van sedimentatiewaarde eneiwitgehalte beoordeeld opkwaliteit.Dit laatstegebeurde indewinter 1961-1962;overderesultatenkan
thansnognietvrordenbericht. Dehierbovengenoemde 5arenuit iederegeoogste polwerdeninoktober 1961uitgezaaid terinstandhouding envoorhet
naderuiteenleggenvanditmateriaal.Uiteraard zalslechtsmetdatdeel
wordendoorgewerkt,datindekwaliteitstest zalvoldoen.
Hetaantal eerstejaars-selectiesvanhet programmavoor roest envoormeeldauwbedroeg4540;dank zijeenflinke aantastingdoorgeleroest inhetvolwassenplant-stadium,kondit aantal door selectieworden teruggebracht tot
457» Dezenummerswerden indeherfst van 1961 opnieuwuitgezaaid.Hetaantaltweede enderdejaars-selecties,dat alsvijftallenophetveld stond,
bedroeg536.Gedurende dewinter 1960/1961 werdvan200selecties dekiemplantresistentie tegen1of2belangrijkefysio's indekasbepaald.Vaniedere selectiewerdenhiertoe 50korrelsvanhetreservezaad uitgezaaid;25
kiemplantjeswerdenallemet 1fysiogeïnfecteerd en25met eenanderfysio.
Debeoordelingscijfers vandezekiemplantinfectievullendeveldbeoordeling
aan.128selecties doorstonden deopeenvolgende beoordelingen endeze zijnnu
toe aaneeneerste toetsingvanhetopbrengstvermogen;uit deverschillende
groepen zusterlijnenzullendelandbouwkundig bestewordengeselecteerd,welkedanalsmeer aangepastegéniteurgebruiktkunnenworden.
Halfmaartwerd dezomertarweindeNudegezaaid;de standvanhet proefveld
wasgoed gedurendehet gehele seizoen.Degeleroestverspreidde zichzeer
goedvanuit dekunstmatigbesmettebanen.Ertrad enigeaantasting doorbruineroestop.
In zomertarwewerden85kruisingengemaakt,welke alsvolgt zijnintedelen
naarhethoofddoel:
1.Het combinerenvan deeigenschapbakkwaliteit (teontlenen aanverschillendebuitenlandse rassen)metdevoor zomertarweinNederland gezochte
eigenschappen.Dezegroepomvat 20kruisingen,welkenader zijntegroeperennaarhet landvanherkomstvandekwaliteitsgeniteur;
a.Noord-ofZuidamerikaansekwaliteitstarwexWesteuropeserassen;9kruisingen,o.a.met dekwaliteitsrassen Saunders,Rescue,Bahiense;
b.Europesekwaliteitsrassen xWesteuropese rassen;11kruisingen,metals
kwaliteitsouders o.a.Florence Aurore enRing.
2.Het combinerenvangoede sedimentatiewaarde in selectiesuitkruisingen
van eenvandeonder 1aof1bbedoelde typenmet betere productiviteit
uitNoordwesteuropeserassen:9kruisingen.
3.Tenbehoevevanhetonderzoeknaar deoverervingvanresistentie tegen
geleroestisini960eenaanvanggemaaktmet eendiallelekruisingsserie,
waarinnaastrassenmetresistentie tegenverschillende fysio'sofgroepenvanfysio's ook eenrasisopgenomenmet eenalgemenevatbaarheid.
Ter completeringvangenoemde seriewerden51kruisingengemaakt.Ditbetreftniet alleen enkelvoudigekruisingen,doch eveneensterugkruisingen

vandereeds aanwezigeF-]'s methet algemeenvatbareras.
4.Onderzoek naardemogelijkheid omhet zeerkorte stro,zoalsdatvoorkomt
bijenkeleMexicaanse lijnen(welkeverwant zijnaanbepaaldeJapanse rassen)
inzekeremate tecombinerenmethet inNoordwest Europagebruiktetarwetype.Voor datdoelwerden 5kruisingengemaakt.
Voorvermeerdering enselectie warenopdeProf.BroekemaHoeve 108populaties
uitgezaaid.Erwerden2100arenoptypegeselecteerd.Naeenvermeerderingsjaar zalhierinopbakkwaliteit worden geselecteerd. 50jongepopulatieswerdenuitgekozen omgedurende dewinter 1961/1962inChili tewordenverbouwd.
Hiertoewerdenpopulatiesuitgekozen,welkevoordekwaliteitsveredeling het
meestbelovendzijn.
De219O eerste jaars-selecties tenbehoevevandekwaliteit warenvoorde
helft afkomstig vanaren welke inde zomervan i960inpopulaties gesneden
waren,voor deanderehelftuit eenextrageneratie,dieindekaswerdopgekweekt gedurendedewinter 1960/1961.Door selectieophetveld werden
voornamelijkverwijderd detelatetypen (uit zomer-xwintertarwekrusingen),
deteslappe typenendevoorgeloroest tevatbare selecties.Dank zijdeze
schiftingwordendein landbouwkundig opzicht slechtstevormenverwijderd
vóórdat eeneerstetoetsingopkwaliteit wordtuitgevoerd.Eente strenge
landbouwkundige beoordeling is echternognietmogelijk,geziendeveleongunstige eigenschappenvandemeestekwaliteitsgeniteurs. Nadebeschrevenselecties bleven 1160pollenover,diegedurende dewinter 1961/1962worden
getoetst ophunsedimentatiewaarde.
Uitdeze eerstejaars-selectieswerden 500pollengekozenomhiervangedurendedewinter 1961/1962ophet zuidelijkhalfrond, inChili,eenextrageneratietewinnen.Deze500pollenwerdengekozenuit 17kruisingscombinaties,
diegoedekansenbiedenvoordekwaliteitsveredeling. Begin septemberwerd
vandeze 500selecties enigzaaizaad naar Chiliverzonden enaldaaruitgezaaid.Innovember endecember 1961 werd vanhetzelfdemateriaaldesedimentatiewaarde bepaald;opgrondvandezeuitkomsten werden 170selectiesaangehouden.Deze 170nummers zulleninbeginfebruari inChiliwordengeoogst,
waarnainWageningen denormalevoorjaarszaai zalkunnenplaatsvindenvanhet
gedurende ééngeneratiemeeruitgemendeldemateriaal.
Vandeoverige eerste jaars-selecties (660)zullennabeoordelingvan desedimantatiewaardedewaardevolle nummers inmaart 1962wordenuitgezaaid.
Gedurende dewinter I9ÓO/196I werden 564selectiesvan zomertarwegetoetst
op sedimentatiewaarde; 112blekenvoldoende interessant voorverderebewerking.Vanelkvandeze 112nummers stonden in1961 vijfsub-selecties ophet
veld.Dezewerden landbouwkundig beoordeeld; strostevigheid,aartype.,aargrootte enaantasting doorgeleroestmaaktenhetmogelijkuit selectiesvan
gelijkeafstamming debeste tekiezen.Het aldus landbouwkundigverbeterdemateriaal zalindewinter 1961/1962opnieuwopkwaliteitseigenschappen worden
beoordeeld; eerstde sedimentatiewaarde envervolgenshetmikro-broodvolume.
Vanmateriaal,datinonderzoek isvoor geleroest-of meeldauwresistentie
stonden 170eerste jaars-selecties alspollenophetveld en240tweede
jaars-selecties alsvijftallen.Erv/asvrijwelgeenmeeldauw-aantasting;wel
was eenscherpe selectie opgeleroest-aantasting involwassenplantsiadium
mogelijk.Bovendienwerd ditmateriaal door eenvrijstrenge landbouwkundige
beoordeling sterkingekrompen;hetresterende gedeelte (plm.50selecties)zal
inoriënterendeopbrengstbeproevinginvergelijkingmet standaardrassen op
bruikbaarheid (alsverbeterde géniteur)wordenbeproefd.
Gedurende dewinter 1961/1962 werd indekas een extrageneratie opgekweekt
vanuitkruisingenverkregenkorrels.Vandekruisingen,dieindeafgelopen
zomer zijnuitgevoerd,werden 16combinatiesuitgekozen waarvanvoldoendeP-j

korrels aanwezigwaren enwaarvan deoudercombinatie goedeverwachtingenvoor
hetkwaliteitsprogrammawettigt.Hiervanwerden 230F-]-plantenopgekv/eekt,
waarvan inhetvoorjaar 1962F2~rijtjesuitgezaaid kunnenworden.
Tenbehoeve vanhet onderzoek naar deovererving vande resistentie tegenbepaalde fysio'svangeleroestwerden inhetvoorjaar 1961 de eerstetoetsingenverricht.Hiervoor bestaat eennauwe samenwerkingmet de Biologische
Bundesanstalt fürLand-und Forstwirtschaft inBraunschweig. Het betrofhier
de toetsingvanF^-plantenvan 30kruisingscombinaties,welkemet enige fysio's
vangeleroest werden geïnfecteerd.
De omvangvanhet bakkwaliteitsonderzoek bijwintertarwe vras gedurende dewinter 1960/1961 alsvolgts
De Zelenybepaling endeKjeldahlbepalingwerden (beidein duplo)verricht aan
monstersvan 76rassen envan 515selectiesuit 18wintertarwekruisingenuit
de jaren 1953 t/m 1955.
Van ditzelfdemateriaal werd eldersbovendien van 74monsters dePelshenkewaarde bepaald enerwerden 133broodjesvolgens demikro-bakproefgebakken.
Bijzomertarwehad hetkwaliteitsonderzoek in deze periode devolgende omvang:
Zeleny- enKjeldahlbepalingwerden,induplo,verricht aanmonstersvan49
rassen envan 364selectiesuit 20zomertarwekruisingenuit de jaren 1953
t/m 1956.Van 36monstex-swerd dePelshenkewaarde bepaald envan 82rassen en
selectieshetmikro-broodvolume.
Hierondervolgen enkele gegevens,welkemoetenwordenbeschouwd alsaanvullingop de lijstvangéniteurs,voorkomende inhet Jaarverslagover i960.
— ~-—
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Wintertarwe
Marchai
Antti
HeineVII
Felix
Ile deFrance
Reichersberg42
Austro Bankut
Moskau 2453
Ukrainka0246
Novokrumka0258
Berzataca
Kharkov 22MC
Cheyenne
Comanche
Zomertarwe
Heine 13119
Svenno
Ring
Florio
Rhodesian 1273
Rescue
Thatcher
Sureno
Gen.Roca
Bahiense

mikrc -broodvolume
1958 1959 I960

348

313
308

339

323
318

376

sed.w.
i960

herkomst vanhetras

314
383
308
289
36A
309
369
366
399
409
381
414
375
390

28
44
23
29
30
24
59
46
69
60
51
43
56
64

België
Finland
Duitsland
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365
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296
389
411
367
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379
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45
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56
16
56
66

Duitsland
Zweden

—
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59
72
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Frankrijk
Oostenrijk
M

Rusland
11
11

n

Hoord-Amerika
n
n

11

Italië
Oost-Afrika
Noord-Amerika
11

Zuid-Amerika
n
11

Debepalingenwerdengedaan aanmonsters,welke geoogstwarenophetproefveld indeïïudeindevermelde jaren.
Bijdebovenstaandewintertarwerassen zijnenkelevandevoor onsnieuwe géniteursvermeld, afkomstiguitRusland enAmerika.Dezebetekenen eenaanwinst,
niet alleenvanwege dekwaliteitseigenschappen, dochookomde combinatie
vankwaliteitmetgoede tot zeergoedewinterhardheid.ÏÏadeligeeigenschappenvandeze géniteurs zijnvooraldegeringe strostevigheid,de lageopbrengst
endegevoeligheid voor geleroest.Het zalpasnavelejarenduidelijkworden
of dehierbovenbedoelderassenhet juisteuitgangsmateriaal voorhetgesteldedoelgeweest zijnofdat rassenvan eenandereherkomst (bv.Zweedsewintertarwerassen)beteruitgangsmateriaal geweest zullen zijn.Om dezereden
wordt vanverschillende groepenvangeniteursmateriaaluitgegaan.Dezeoverweging geldtniet alleenvoorwintertarwe,maar ookvoor zomertarwe.
Zoalsook inhetverslagover i960reedswerd opgemerkt,lijkthet doelbij
zomertarwe eerderbereikt tekunnenworden danbijwintertarwe.Bijzomertarwe
hebbenwereeds debeschikking overeenaantal lijnenmet goedekwaliteitseigenschappen,gecombineerd met eenvrijgoed landbouwkundigniveau.Demeeste
wintertarwegeniteurs daarentegenhebben eenvooronzeomstandigheden zeer
geringe landbouwkundige v/aarde. /"verder
Tochwerd ookbijzomertarwe/gezochtnaargéniteursenerwerden enkelenieuwe
gevonden,waaronder dehierboven genoemde zuidamerikaanse rassenSureno,
Gen.RocaenBahiense.
Inbovenstaand overzicht vanrassenisnaasthetbroodvolume,zoalsditverkregenisuit demikro-bakproef vanhet Instituutvoor Graan,Meel enBrood
TNO,voor 19é0ookvermeld desedimentatiewaarde, dieophet laboratorium
vandeS.V.P. bepaaldwerdvolgensdemethode Zeleny.Deze sedimentatiewaardewordtbepaald om eenindruk tekrijgenvandekwantiteit endekwaliteit
vanhetgluten.Aangeziendezebeidefactoren eenbelangrijkeinvloed hebben
opdebakkwaliteit vantarwebloem, zijndezeinformaties overhetgluteneen
indicatievoordeteverwachtenbakkwaliteit.
Hetbliktuitde tabel,dat eenhogeresedimentatiewaarde ookinderdaad meestal
samengaatmet eengroterbroodvolume.
Hierboven werd vermeld, dat desedimentatiewaarde bepaald wordtdoordehoeveelheid endoor dekwaliteit vanhetgluten.Daarbijwerd inhetmiddengelatenofbeidegrootheden de sedimentatiewaarde ineven sterkematebeïnvloeden.Indeloopvandedrie jaren,datde sedimentatiewaarde doorde
S.V.P.werd bepaald,ishetmeer enmeer duidelijkgeworden,datdeinvloed
van eenhoeveelheid eiwitin eenbloemvanzeergrootgewicht is.Hetgevolg
is, datwanneerdesedimentatiewaarde wordtbepaaldvantweemonstersvan
eenzelfderas,datgegroeid isopeenveldjemethogererespectievelijklagere stikstofbemesting, ergeheelverschillende waardenuitkomen.Enwel een
hogere sedimentatiewaarde vanhetmonster,dat stikstofrijker isopgegroeid
endat daardoorrijkeraaneiwit is.Ditverschil ineiwitgehalte veroorzaakt
eenverschil in sedimentatiewaarde,dat zeergroot isinverhouding tothet
verschil inbroodvolume,dat tussenbeidemonstersbestaat. De sedimentatiewaardevan eenrasof lijnisdusniet eenminofmeerconstante indicatie
voordebakkwaliteit,maarmoet daarentegenbeoordeeld wordeninafhankelijkheid vanhet eiwitgehaltevanhetmonster,datonderzochtwerd.
Voorde toepassingvande sedimentatiewaarde als selectiecriterium voorproefveldmateriaal schuilthierin eenmoeilijkheid. Immershet tebeoordelenmateriaalmoetondergelijkeomstandigheden van stikstofvoorziening zijnopgegroeid, anderskunnen erverschillen in eiwitgehalte ontstaan zijn,welke
flinke afwijkingeninde sedimentatiewaarde veroorzaken.Dithoudtondermeer
in,datrandeffectenvoorhet teselecterenmateriaaluitgeslotenmoeten
worden.In eennormaal proefveld isditmet denodigevoorzieningen tebereiken,maar dit strevenkangrotendeels tenietwordengedaandoorbv.een
gedeeltelijkeuitwintering.

Hetvrijomvangrijkemateriaalvanoogst 1961,datvoorhet onderzoekvande
bakloaliteithijzomertarwedoorgewerktmoest worden,omvatte ondermeer eerste
jaars-selectiesvandiversekruisingscombinaties.Hieronderbevinden zich
combinaties,waarinbeide oudersgoedebakkwaliteit hebben;respectievelijk
goede enmiddelmatige ofgoede enslechtebakkwaliteit.
Hetisinteressant nategaan,hoedeverdelingvandekwaliteit overde
nakomelingen isbijdeverschillende combinaties.Hieronder isdefrekwentieverdelingweergegevenvande sedimentatiewaardenvande onderzochte eerste
jaars-selectiesuitvijfoudercombinaties.
Percentagevandeonderzochte selecties,die sedimantatiewaardenhebben,liggend tussende aangegeven
grenzen.
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rerbouwop zandgrond (Project2-1.;

Indeherfstvani960werd een seriev/intertarwerassenopvier dataophet
zandproefveld teElst(ü)uitgezaaid.Het doelv/asomhet gedragvandeze
rassenindewinter tebestuderen,wanneerdeplantver ontwikkeld dewinter
inging,respectievelijknormaalontwikkeld,weinigontwikkeld, ofincoleoptielstadium.Eendergelijkeopzet zoubetrekkelijkweinig zinhebbengehadvoor
rassenmetnormalewinterhardheid.Indezegroepvan 30rassen zijnechter
verschillende ïloordamerikaanse,Russische enZweedserassenopgenomenmet
zeergoedewinterhardheid.Voortskwamenindezegroep tervergelijkingvijf
Hoordwesteuropeserassenvoor,diede afgelopen jarenhetbesthaddenvoldaanop zandgrond.
Uiteraard vond inde zachtewinter 1960/1961 geenuitwintering plaats.Toch
wasdeze zaaitijdenproefvanbelang,omdatdeverschillen inontwikkeling
enafrijpingvan30rassenbijvier zaaitijdenkonworden gevolgd.Hetvoordeel
vandevroege zaaitijdenisdat deplant goed ontwikkeld dev/interingaat,
hetgeenvangrootvoordeel kanzijnbijinhetvoorjaar optredende droogteperioden.Geziendeabnormaleweersomstandighedenwerd beslotendezeproefte
herhalenmet de 18voor zandgrondmeest geschikt lijkenderassen.
Vande 19uitgezaaide populaties werden 6,vooralopgrond vanmindergunstigeaf
rijping,voor zandgrond ongeschiktbevonden.
Instandhouding,uitbreiding enbestuderingvanrassencollectiesvanwinteren_zomergerst (Project~2-27T).
De rassencollectiewintergerst,uitgezaaid op zandgrond,konwordenbeoordeeld opvatbaarheid voorgeleroest,Rhynchosporium enmeeldauw.Geziende
steedsmeeroptredende onzuiverheid vanvelerassenwerd besloten totlijnenselectie.

•>

Derassencollectie zomergerstwerd tezamenmet deInternational Barley
DiseaseNurseryineengeleroestproefveld uitgezaaid, datwerdgeinoculeerdmet defysio's23 en24. Deaantastingwas zeerhevig,velerassen
vertoondenaantastingsgradenvan 80to 90$.Eenvijftigtalrassenbleekresistent te zijnof eenaantastingsgraad kleiner dan Jfotevertonen.Aan
gerstkwekers inhetwesten ennoordenvanons landwerd verzocht deze serie
inhunproefveld optenemen,terbestuderingvan deresistentie envoorhet
verkrijgenvaninformaties omtrenthetvoorkomenvanfysio'svangeleroest.
Parallel hiermede loopthet onderzoeknaarkiemplantresistentie indekas;
resistent tegenbeidefysio'sbleken totnutoe tezijn:Estanzuela,H.tetr.
pallidum,Bigo,JapanI,Piano,Zweizeilige 343» H.nud.polonicum,Abysinian,
Menelik enC.I.4219.Hetmerendeelvan deresistentevormenblijktdirectof
indirectuitEthiopië enNoord-Afrikaafkomstig tezijn.
Voorde toetsingopresistentie tegenHeterodera avenae zieproject2-3«4en
vooronderzoeknaar tolerantie tegenlagepH zieproject2-2.3«
Algemeenveredelingsonderzoek bijgerst (Project 2-2.2).
Erwerdengeenwintergerstkruisingen gemaakt,daarhet aantal aanwezigepopulaties eerstverkleind diende tev/orden. De zachtewintermaakte eenbeoordelingopwinterhardheid helaasonmogelijk (zieverderproject 2-2.3).
Hetaantalkruisingen inzomergerst bedroeg 51•waarbijkruisingen,gericht
ophetverkrijgenvanresistentie tegengeleroest eenbelangrijkeplaatsinnamen.Vrijwelallepraktijkrassen zijnzeervatbaar' voorhetnualgemeenverspreidegeleroestfysio 24.Het een13-talgéniteurs,welkeof eenvolledige
kiemplant-resistentiebezittenofinhetveld slechtsingeringemateworden
aangetast,werdenkruisingen en/ofterugkruisingen gemaakt. Eena,antalvan
dezekruisiigenzijninhetnajaarwederom gekruist,omdeverschillendevormenvanresistentie zo spoedigmogelijkinveredeldevorm aangerstkwekers te
kunnenverstrekken.
Eenaantal jonge selectiesuit eenkruisingmethetAmerikaanse rasJetbleek
over eenvrijgoedeveldresistentie tegengeleroest tebeschikken.
Tenbehoevevandeveredeling optolerantievoor lagepHwerdnogeentiïreetalkruisingen gemaaktmethetFinserasHalliko.Doorhetvindenvaneen
beter selectiecriterium zalhetin1962mogelijk zijnmethetreeds aanwezige
materiaalopbrederbasistekruisen (zieverderproject 2-2.3).
Voordeveredeling opresistentie tegenHeteroderaAvenaewerd eveneens een
tweetalkruisingengemaakt.Hetvoorkomenvanphysiologischerassenvandeze
parasiet enhetontbrekenvan eenscherpe scheidingtussenresistent envat/hierbaarbemoeilijkt/hetwerk (zieverderproject2-3.4)
Veredelingsonderzoek bijgerstnaargeschiktheid totverbouw op zandgrond.
(Prö5ëct~2-2T3]7
Zoalsbijhetvorige projectwerd gemeldwas eenbeoordeling opwinterhardheid onmogelijk.Vooralopgrond vanaantastingdoorziekten,zeervroegoptredendeRhynchosporium,eenexceptioneel zware aantasting doorgeleroest
eneennormalemeeldauw infectiemoestenvele populaties enselectiesuitvallen.
Aantasting door ziekten,gecombineerd met eenstrengebeoordelingoplandbouwkundige eigenschappen,maaktehetondankshet ontbrekenvanuitwintering
tochmogelijk,datvande291uitgezaaide populaties 174kondenwordenverwijder.Voorhet seizoen 1961/1962bedraagthet aantal teonderzoeken populaties
135j t.w. 117oudere-en18F2~populaties.
Uit45populatieswerdenarengeselecteerd,welke inhetnajaar alspollen
zijnuitgezaaid.

Door de eind decemberoptredendevorstkwam enigeuitwinteringvoor,welke
echterbeperkt bleeftotde zomer-enovergangstypen.
Denaast dewintergerstuitgezaaide zomergerstwerd zwaar aangetast door
meeldauw engeleroest.Demeeste selecties,dieinvoorgaandejarenniet
doormeeldauwwerden aangetast,blekenooknuweerresistent te zijn. Daar
inhetaanwezigemateriaalnoggeenresistentievoorkwam tegenhetnieuwoptredende fysio 24vangeleroest,moest selectieopdeze eigenschap beperkt
blijventotdemindervatbare typen.
De toetsingop tolerantievoor lagepHleverdebetereresultatenopdanin
voorgaande jaren.Opdevoor dit doelbestemde,met zwavelbehandeldegrond
inEist,werd degehelerassencollectievan zomergerst uitgezaaid.Degrote
verschillen in zuurgraad vandegrondvormden eenmoeilijkheid.Bedoeld perceelhad eengemiddelde pHKClvan3>95? 60monsters,gestokenvanverschillende stukjes tergroottevan1m^,gaveneenspreiding tezienvanpHKCl
van 3,40 -5,10.
Ter aanvullingvandeophetveldverkregen gegevenswerd deze collectieook
indekasgetoetst ineenmengselvan zuurgemaaktegrond enturfmolm
(pHKClplm.3,2).
Voorverdere schifting zullen86rassenbijeennog lagerepHgetoetstworden.
Van 160selectiesuitkruisingenmetVega,Stella enHalliko,die eveneens
indekaswerdengetoetst,bleekhetniveauvandetolerantie aanmerkelijk
gunstiger te zijndanvandepraktijkrassen.Selectie inditmateriaalwas zeer
goedmogelijk.
Instandhouding,uitbreiding enbestuderingvanderassencollectiehaver.

(Project"2-37TJ7
Dehaverrassencollectie werd in1961nietuitgezaaid; erwerden alleeneen
aantal rassenopresistentie tegenhethavercystenaaltjeonderzocht (zie
project 2-3.4)« Daar dewinter 1960/1961 geengegevensomtrentwinterhardheid had opgeleverd,werd degehele collectiewinterhaverrassenwederom op
zandgrond uitgezaaid.Degedurende eind december optredendevorst deed reeds
blijken,dat dezerassenonvoldoendewinterhardzijn.
Algemeen_veredelingsonderzoekbijhaver (Project2-3.2)
Erwerden 18kruisingen gemaakt;het zijnvoornamelijk combinaties vanCondor,
Marne enCivenamet selectiesuitkruisingenmet droogte-toleranterassen.
Deze selecties zijnoverwegend lang,zeerbladrijk enhebbenmeestal eente
geringeuitstoeling.Inherhaaldekruising zalwordengetracht dezefouten
teverbeteren,onderbehoud vandroogtetolerantie.
Het gewasinV/ageningenwasniet bijzonderzwaar,waardoorminder legering
optrad danindemeestevoorgaande jaren. Alsgevolgvande slechteweersomstandigheden tijdensdeoogstmoestwelkunstmatiggedroogd worden.
VandekruisingBlancheFlamande xCarstenVIImaaktenvier selectiesbij
eeneersteopbrengstbeproeving eengoede indruk;ditmateriaal zalonder
deerkendekwekerswordenverloot.
Veredelingsonderzoek_bijhavernaargeschiktheid totverbouw pp zandgrond.

(Pro3êct~2-373]r
Vande45uitgezaaide populatieswerden25voorverderebewerkingaangehouden, tey/eten 19voor selectieopvroege ontwikkeling en/ofdroogtetolerantieen6combinatiesmetrassenuit deinproject 2-3.1 genoemdewinterhavercollectie.Indezepopulaties bleeknietvoldoendewinterhardheid voorte
komen;nadevorstvan eind decemberwaren allegeheeluitgevroren.
Ondanks denatte zomerishet tochmogelijkgeweestvantweekorte,droge
periodes, ééninmei enééninjuni,gebruik temakenvoor selectieop
droogte-tolerantie.

Pluimselectievondv/ederomvooralplaatsinkruisingen met deinhetJaarverslagvan I960reedsvermelde droogte-tolerante rassenAvoinerouge
d'Algérie,Garry enMarokko238»
Onderzoek naarresistentie tegenhethavercystenaaltje bijhayer_en_zomergerst.

(P?ö"3ëct~2-5T4l7
Voorhet onderzoeknaarresistentie tegenhethavercystenaaltjewerd gebruik
gemaaktvande 4physiologische rassen,dieini960, dank zijhetbijdePlantenziektenkundige Dienstverrichtewerkkondenwordenonderscheiden. Deplantenvandeonderzochte rassenwerdenwederom opgekweekt indrainbuizen,die
tendelemetbesmettegrond zijngevuld.Het toetssortiment gafinonzeproevendevolgende resultaten (inaantallennieuwgevormde cystenin4buizen).
fysio's
ZonneII
Avenasterilis
Gerstno.191
PajbjergDrost
Zomerrogge

A

B

110
0
2
2
0

0
0
130
0
2

C

D
50
0

3
HO

4

0
0
0
0
62

Alleonderzochtehaverrassen,behoudens enkeleherkomstenvanAvenasterilis,
blekenvatbaar tezijnvoorAenC.Het fysio Dtast alleenrogge aan.Van43
gerstrassenbleken2vatbaar tezijnvoorB,enkelematigresistent,32vertoondengeen enkele aantasting.Slechts 1ras,no.191> wasindeze serieresistent tegenfysio C.Dit laatsterasisinDenemarken resistent tegenbeide,
aldaargevondenfysio's.
Allerassenvan deInternationalBarleyDiseaseïlursery(plm.150)werdeneveneensonderzocht opvatbaarheid voorhethavercystenaaltje.Hierbijwerden een
aantal rassengevonden,diedoorbeide fysio'snietofvrijwelnietwerdenaangetast,dochindezeseriewasdebesmettingsgraad telaagomreedsmetzekerheid tekunnenvaststellenofgenoemderasseninderdaad tegentweefysio's
resistentzijn.
VankruisingenmetAvenasterilis werdenF-]-en F2~'P0Vu~Ls-'bies getoetst.Deresultatenwijzenoponvolkomen dominantievan.deresistentie,waarschijnlijkberustend opmeer danéénfactor.Zovertoonde ZonneIIbv.gemiddeld bijna30
cystenperplant,Avenasterilis0,deF-|-plantenvandekruising ZonneIIx
Avena sterilisruim 2cystenperplant.Hetonderzoekvan. depopulaties
wordt bemoeilijkt doorhet feit,dat er geen scherpegrensistussenvatbare
enresistenteplanten.
Onderzoek naardefactorendiedeklimaatsresistentie bijtarwe,gerst enhaverbeheersen~{Pröjëct~2-4").
Ten aanzienvan ditprojectvalt over 1961 nietveel tevermelden.Indevacaturevoor deassistent,diehet specialeonderzoekvoorditprojectmoetbehartigen,kon eerst aanhet eindevanhet jaarwordenvoorzien.Hetkouderesistentie onderzoek omvatte bijtarwevoornamelijk eigenselecties enkwekersmonsters.
Devriesproevenvanwintergerst leverden totnutoegeenbevredigende resultatenop.Hetuitgangspunt om tegeraken,totverbeteringvand emethodeishet
vermoeden,dat ereenverschilbestaat inkoude-resistentie tussenblad en
wortelgedeeltevande gerstplant.Door sneller tevriezenofdoordekistjes
met planten directbijeenlagere temperatuur teplaatsen danbijtarwegebruikelijkis,werd getrachthetmeer resistente bladgedeelte sterker tebeschadigendanhetminderresistentewortelgedeelte.
Denuverkregen resultatenwijzenerop,datdituitgangspuntwaarschijnlijk
juistis.

51.

HMDELSGEWASSEK
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Vezelvlas (Project 3-1.1).
Kruisingen.
ïn~T95T~zynintotaal92kruisingenverrichtomdefactorroesresistentietoetevoegenaanandere.Hetterugkruisingsprogrammaisthans
afgesloten,omdatderassen,welkebijdeterugkruisingalsouderszijn
gebruikt,naverloopvaneenvoldoend aantaljarenpractischweervolkomengelijkenopderassen zonderdefactorroestresistentie.
Dodeharrel-proefveld Nude.
Hïër~zyn~üïïgëzaaï3~9~3Ö~rassen, 530 k r u i s i n g s p o p u l a t i e s en 576 e e r s t e
j a a r s - r o e s t r e s i s t e n t e lijnen. Van de l a a t s t e c a t e g o r i e zijn er 4-64 g e oogst.
Roestproefveld Bornsesteeg.
Hier zyn~ondërgëbracht~5Ö4 k r u i s i n g s p o p u l a t i e s en 885 e e r s t e j a a r s lijnen. Ha verwijdering van de a a n g e t a s t e p l a n t e n werden er van de e e r s t e j a a r s - l i j n e n 56O g e o o g s t .
YlasbrandproefveldUithuizermeden.
Opnieuwwasdebrandaantastïng~vanweinigbetekenis.Erisomgezien
naareenanderproefveld.Uitgezaaid zijn50kruisingspopulaties,2050
eerste jaars-lijnen(geoogst 719)e n 117oudere jaarsoproestenbrand
geselecteerdelijnen.
?£25ÏY21É_?,0IP'i?ï2f'BroekemaHoeve).
Door omstandighedenishetmateriaal gedeeltelijk aangetast doordode
harrei.DebewaringvanhetvlasinEistmoest nl.opgebrekkigewijze
plaatshebben.Hetstrowasbovendiennietgeheeldroog (ziejaarverslag i960).Overigens-waardusgeendodeharreioptrad-Y/asdestand
zeergoed; deweersomstandigheden Y/arenvandien aard,datgoedop
stevigheidkonwordengeselecteerd.Onderstaande tabelgeefteenbeeld
vandeuitgezaaide enaangehouden familiesenlijnen.
uitgezaaid
6de jaarsoproest geselecteerde familiesenselecties
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II
II
II
II
II
17

aangehouden
11
11
52
106

A&Q

'i

H

11

11

7(Jg

II

II

II

II

M

II

II

193

Oçjo

I'

H

II

I'

II

II

II

75

33

13
27
61
508

12
32
262

11

11

11

5de j a a r s op r o e s t en brand g e s e l e c t e e r d e lijnen
AAa

'I

"

»

II

»

H

II

Xplg

II

"

I'

'I

'I

H

'I

pHg

'I

"

11

H

11

H

11
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Olievlasveredeling (Project3-1«2)
Opveldjesvan25m^werdeninditverslagjaar 11selectiesvergeleken
metdestandaardenDaehnièldtenPastel.Hetproefveld werd alsgebruikelijkindeNude aangelegd.
Indevolgende tabelwordenvermeld dezaadopbrengsten (deel A ),tezamenmetenkele anderegegevens,diedeontwikkeling betreffen (deelB5
alleenNude,1961).
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52.
A.
Kruising

Lijnen
6e j a a r s l i j n e n
1. K r . 4 9 . 3 6 - 1 5 - 7
2.
23-11

Daehnfeldt x Repetible
11

1959

Opbrengst kg/ha
I960 I96I H e r v e l d ' 6 1

1866
1897

2073
2008

I24O
I72O

1829
1797

1928
1897
1932
1805
1850
1883
1810
1875
1801

1733
1833
1796
1618
2026
2120
1880
1913
1891

I76O
1800
1840
UGO
1880
1800
1480
I960
1840

2167
2042
1801
1580
—
1810
1518
2002
2111

1830

1850

HOU

1866

1684
1633

1823
1408

I64O
950

I635
—
1462
2078

)

X

5e j a a r s l i j n e n
3 . K r . 5 0 . 3 2 - 5-12
4.
5-20
5.
5-21
6.
7-25
7.
11-11
8.
11-12
9. Kr.50.38-12- 5
10.
12-17
11.
12-20

B 5128
11
11
tt

x La P r e v i s i o n
X
X
X

n

x

11

X

n

x Lino Benevenuto
x
"
x
"

11

n

"

Gemiddelde van de lijnen
Standaarden
12.
13.
14.
15.

Daehnfeldt
Pastel
Crocus
Lila
T e e l t g e g e v e n s ïïud e, 1961

1 e n g te
_.
NrTT" .clL
85
2
90
70
3

gelijkmatigheid

stevigheid

B&
%
8
%
^
8

6i

.

4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15

75
75

78
80
82
78
80

75
78
80
—
—

9
9
Qjr
8
8
&3r
9
-

7
9

&fr

7
4
7

6i

647

7i

Qs

5
-

dode h a r r e i
H

6'
6
6f
6#
7

7
6
7

"""

vroegheid
vroeg
zeer vroeg
11

vroeg
n
11

middenlaat
M

%

11

7
6+
7
4

ti

-

n

zeer vroeg
vroeg
zeer vroeg
-

DeKr.49.36-15-7Daehnfeldtxl:epetible,Ar.50.32-7-25B5126xLaPrevision,
Kr.50.38-12-5B512oxLino Benevenuto ende standaard Pastel zullennietvoor
verderebeproeving,respectievelijk vergelijkinginaanmerkingkomen.
Winterkoolzaad (Project 3-2) .
Ini960isgeenproefveld uitgezaaid, omdat indeÏÏudedegrond daarvoortedroog
was energeengoed zaaibed konwordengereed gemaakt.In1961 slaagde deuitzaaigoed.Hoeweldit deel (heteerstegroeijaar)beterpast inhetverslagover
1962,wordt thans tocheenoverzicht gegevenvanhetnubeschikbaremateriaal,
waarinin1962zalwordengewerkt.
Het proefveld wasgroot 30are.Opkomst enstand warengoed.Indena-herfst en
dewinterwas erenige schadevantalrijkoptredende slakken.Eenbestrijdingis
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toegepast.
Onderstaande lijstgeeft eenoverzicht

vanhet aanwezigemateriaal.

11 selecties,afkomstiguit deN.O.P.
(zie jaarverslag 1960, pag35);
77plantselecties vandeNude(1959)"u.H
58.51 =selectieuitIvlanshol
58.9O=selectieuit Hamburger
58.101= selectieuit Hamburger
Inteelt Lembkexinteelt Lembke
DippexLembke
LembkexHeiselhüsen
Hamburger xLembke
DiamantxHamburger
ColzanainxHamburger
Y/eilarxHamburger
LembkexY/eilar

64inhullingen (1958)nl.
LembkexLembke
DippexLembke
LembkexHeiselhüsen
HamburgerxLembke
TetraG.B.
Lembke
Diamant
Dippe
Matador
DiamantxHamburger
ColzanainxHamburger
WeilarxHamburger
LembkexWeilar

15kruisingen (1958)nl.:
Hamburge r xTetraCB.
x Diamant
xY/eilar
xjirlbeck
x Dippe
x Tenus
Lembke
x Hamburger
Vestal
x Hamburger

LembkexDippe
"
xWeilar
"
xJanetzki
"
xFirlbeck
VestalxLembke
"
xY/eilar
(5127xHamburger)xWeibuU 510

32rassen;
152inhullingen (1959)uitKr.58 .1t/m 15 (zie boven);
27kruisingen1959»
De drierassenDippe's,Lembke's enHamburgerkoolzaad,gekruistmet "Synthetisch"koolzaad nr.1en7,Svalöf's sythetischkoolzaad nr.1069, 1071,56-1090,
met Rapido,Jougoslavisch, Gruber enLembke's raapzaad.
Blauwmaanzaadveredeling (Project 3-3)'
Deomvangvanhetveredelingsprogrammaistoegenomen.Ditiseenlogischgevolgvanhet feit,datna eerderuitgevoerde plantselecties nazaadvermeerdering enherhaalde selectiemateriaalbeschikbaar isgekomen,datvoorbeproevingopopbrengend vermogengeschiktwerd.Daarnaastwerdenopnieuw selecties
verzameld op eenwatruimere schaaldanvoorgaande jaren.Hetisnu eenmaal
uitgesloten om jaarlijkseenwerkprogramma alsditinomvang aftestemmenop
debelangstellingvoorhetgewasindepraktijk.In1961 wasdeze belangstelling
nl.uitermate gering;tengevolgevan eenbijzonderlage zaadprijsbedroegde
geoogsteoppervlaktenietmeerdancirca450ha.
Erwarenin1961 drieproefvelden,nl.indeNoord-OostPolder (1),inKlundert (2)enindeNude teY'ageningen (3)« Totaal circa1-;^-ha.,2640veldjes.
1.Proefveld Noord-Oost Polder.
Uitgezaaid engeoogst 33^ selecties,indrie-voud,voortkomend uit23rechtstreeksekruisingen,verricht in1955> 15drieweg-kruisingen,verrichtin
1956en7vierweg-kruisingen,gemaakt in1957«
Het proefveld, datmetdehand isgezaaid,gedund , onderhouden engeoogst,
had eenuitstekende stand.De eersteherhalingvertoondepleksgewijsrij-schade
(wendakker aangrenzende graanproefvelden)enistendelebijdebeoordeling
uitgesloten.Inhet laatstvandegroeiperiodeveroorzaakte storm enregen
legering endoorknikkenvande stengels.Vanditverschijnsel iseendankbaar
gebruik gemaakt.Naasteenstrenge selectie oplegering enknikken zijnwaarnemingenverricht overdevroegheid vanontwikkeling,bloei enaf
rijping,over
delengte,bladrijkdom envertakking entenslotte isnadeoogst scherpgeselecteerd opopbrengst enzaadkwaliteit.
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Deopbrengst wasgemiddeld hoog. Eenindrukhiervangevendegemiddeldenvan
de standaardenNobel,Emmabloem enS.V.P.4.
Gemiddelde zaadopbrengst standaarden N.O.P.1961.
Opbrengstkg/ha.
Nobel
"
1300
Emmabloem
1550
S.V.P.4
1580
Het oogstengeschiedde doorverzamelingvanalleendebollen,diein zakken
kunstmatigwerdengedroogd.
Van de351 selectieswerden eruiteindelijk55 aangehouden,waarvandeopbrengstenvarieerdenvan165Otot2020kg.perha.
Dezeresterende selecties zullenhetvolgend jaaropnieuw,maardanopgrotereopbrengstveldjes,worden beproefd. Samengevat kenmerken ze zichdoorde
volgende eigenschappen;
a.37selectiesbrachtenmeeropdanNobel enlegerdenofkniktenvlakvoor
deoogst niet;
b. 3selectieswareninalleopzichtenbeter danNobel.Dit betreft lengte,
vroegheid, stevigheid,knikken,vertakking,opbrengst,zaadkleur,grofheidvanhet zaad;
c.12selectieswarenbeterdenNobelinopbrengst enzaadkwaliteit;de stevigheid was evengoed ofruimvoldoende;
d. 10selectieswaren steviger danS.V.P.4,hadden eenopbrengst,diede
S.V.P.4 metmeer dan12$overtrof eneenzaadkwaliteit,die evengoed
wasofbeter.
Tenslottebleek ereenaantalvan 123selecties (ruiml/5)vlakvoordeoogst
inmindere ofmeerderemate teknikken.Dezewerdenvanverderebewerkingvollediguitgesloten.
Het isdemoeitewaard tevermelden,datdebeoordelingopkleurplaatshad
in samenwerkingmetinhogemate deskundige handelarenopdeRotterdamse
Beurs endathunmaatstaven overeenstemmenmet onzeinzichten.Hetnutvan
dezepraktijkbeoordeling isdanookvooralgelegeninhetfeit,datdezepractici aanwijzingengevenoverv/atnog juistwel enwatnietmeer acceptabelis
endat zijopdehoogte blijvenvandevoortgangvanonsveredelingsprogramma.
2. Proefveld Nude,Wageningen.
Hetproefveld had door structuurbederf eenmatige stand.Deopbrengstenvielen
echtermee;aandecijfersmoet geengrotewaardeworden toegekend (kleine
veldjes,proefin enkelvoud)
Gemiddelde zaadopbrengst standaardenNude,1961.
Opbrenst kg/ha
Nobel
2000
Emmabloem
1700
S.V.P.4
1840
Erwarenuitgezaaid 722enkel-plant-selecties,afkomstigvanhetvalsemeeldauw-proefveld (i960)envoortgekomenuitkruisingen,gemaaktin1956en1957«
Alle selecties zijndriemaalover éénplantgeselecteerd.Er zijner81aangehouden;24hadden eenzaadopbrengst,diegelijkwas aanofhoger dandievan
Nobel,terwijlde zaadkleur steedsbeterwas.
3.Proefveld Klundert.
211 enkel-plant-selecties werden alsgebruikelijk opgevoeligheid voor een
aantasting doorvalsemeeldaus beoordeeld.Indegoedewerdenopnieuwenkelplant-selectiesverricht.
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Morfine-gehalte.
Erheeft totnutoegeendoelbewuste selectie opmorfine-gehalte plaatsgehad.Monstersbolkafvanaangehoudenplantselecti.eswerden alsserie-onderzoekgeanalyseerd doordeVerenigdePharmaceutischefabrieken teApeldoorn
(Zwitsal), degrootstemorfineproducentvanons land.Dezeindustrieheeft
belangstellingvoorditproject,omdathetnietuitgesloten is,datinde
toekomstmorfine-winningvanopeigenbodemgeteeldmaanzaad noodzakelijk
zalblijken.Oogst i960isin1961 onderzocht.Degehaltesdivergerensterk.
Alsvergelijkingsmateriaal zijntevensmonstersvandeinterprovincialerassenproeven ingezonden.Hetkafvandezeproevenisverzameld bijhet dorsen
na eennatuurlijkedroging tevelde.Dooruitwassing (regen enverwering)
zijndegehaltes lagerdandie,welke inonzemonstersgevonden zijn.Onze
oogst-endorsmethodiekisdanook anders.Debollenwordenvanstamgesnedenenkunstmatig gedroogd, zodathetmateriaalmindervanhetweerheeft
geleden.Menvond gehaltesvan0,7 -47°°•Voorindustriële ontsluitingis
2$o nogvoldoende;daarbenedenwordthetproces teduur. S.V.P.4endeselectieshiervanvielenopdoor eenzeerhooggehalte.Verhoudingsgewijs
blijktditook,watS.V.P.4betreft,uitderesultatenvan derassenproeven,
oogst i960.
Morfinegehalte in af<o vandedrogestofvanblauwmaanzaad-bolkaf,oogsti960
(interprovincialerassenproeven).

Nude
Purmerend
Axel
Oost.Flevoland
Schagen
Noord-Groningen
Gemiddeld

lobel

Emmabloem

1,48
0,85
2,15
0,98
1,25
1,95

1,93
0,92
1,90
0,82
1,80
2,05

1,41

1,57

S.V.P
2,84
1,40
2,65
1,30
2,25
2,55
2,17

Erbestaat dusduidelijkeenkans,datonderNederlandse omstandigheden (veel
regeninde afrijpingsperiode engedurende dedrogingtevelde)hetmorfinegehalte telaagblijftvoor eenrendabele industriële winning. Daaromis
selectieop eenhogergehaltevanbetekenis.
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BIETEN
door
Ir^G^Cleij
Projectenno's4-1.4,4-1.5,4-1.6,4-2.4 en 4-2.6
Deveredeling optolerantie tegendevergelingsziekte bij_suikerbieten
(project4-1*4)
Zaadteelt
Ondergunstigeomstandighedenwerdenvanhalfmaart afop27 isolatieveldjes
destekbietenuitgepoot,diediendenvoor deinstandhoudingvande diverse
herkomsten.Tevenswerden 159ruimtelijk geïsoleerde parenuitgeplant.Door
paringbinnen elkeherkomstwerd getracht detolerantie optevoeren,terwijlhetkruisentussenplantenvanverschillendeherkomstengeschieddein
eenpoging detolerantiegenenvan dezeherkomsten tecombineren.Eenaantal
(77)vandeze combinatiekruisingen werduitgevoerd metdegoed toleranteafstammingenïïemeeenAmericanI.Erwarenook eenaantalpaarsgewijzekruisingenuitgezet tussenbietenvangevoeligehandelsrassen enbovenstaande twee
toleranteherkomsten.Het aldusverkregen zaadkanwordengetoetst optolerantie, zodatmisschien eeninzichtkanwordenverkregenindeoverervingvande
tolerantie.
Deontwikkelingvande zaadbietenwasoverhet algemeengoed enerwerden
behoorlijkehoeveelheden zaad geoogst ondervrijgunstigeomstandigheden,
waartoehet warme,drogeweervaneind augustusveelheeftbijgedragen.Van
154partijen en271plantenuitdeparenwerd zaad verkregenmet eenredelijke
kiemkracht.
Alsbijzonderheid kannogwordenvermeld,datvandenateeltvanhetPoolse
monogerme suikerbietenras,IHARmonogerm, 95bietenwerdenuitgeplant,v/aarvan erechtermaar7praktisch volledigmonogerm blekentezijn.Deze7planten zijnafzonderlijk geoogst,terwijldeanderevóórdebloei zijnverwijderd.Opdezemonogerme planten iseenaantalhandkruisingenverrichtmet
tolerante afstammingen.Het verkregen zaad isindenazomer indekasuitgezaaid enwordt gevernaliseerd, teneinde inI962weer zaad tekunnenwinnen.
Alle zaadplanten zijnonderzocht ophetvoorkomenvanmannelijke steriliteit
enmonocarpie,maar zonderresultaat.Eén zaadplant,die afkomstigwasvan
eenmannelijk steriele plant in1959,bleeknufertielte zijn,zodatdegebruiktevaderplant geen "0"-type isgeweest.Van deze eersteplant isechter
zelfbestovenzaad gevronnen,zodatuit denakomelingschapweermannelijk sterieleplantenkunnenwordenverwacht.
Het aanwezigemateriaalvande éénjarigemannelijk sterieleAmerikaansebiet
bleek ditjaarweervolkomengezuiverd te zijnvandeinkruisingmet Beta
maritimain1959« Ookinhet "0"-typekwamenenigemannelijk steriele planten
voor.Vandeze afwijkendeplantenishet zaad apartgeoogst,teneindenate
kunnengaan,hoehet gedragindenakomelingschapinditopzicht zalzijn.
Proefvelden
Evenalsvorigejaren zijnerwederom tweeopbrengstdepressieproefvelden aangelegd.Het proefveld opzware rivierklei indeïïudekon,evenalshetvorige
jaar,reedsop29maartworden gezaaid.Deopkomstwasgoed,dochkortvóór
hetdunnenbegonnenopeendeelvanhetveld talrijke plantenv-egtevallen,
vermoedelijk doorstructuurgebrekenvandegrond.Ditproefveld isop8juni
metbesmette luizengeïnfecteerd endaarna,met tussenpozenvan 2à3weken,
3maalbespotenmetmeta-iso-systox.
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Ophet tweede proefveld,gelegen ophumeuze zandgrond aandeBornsesteeg,warenuit inplastic kunstdarmopgekweekte plantenuitgepoot.Bijhetverplantenop17meiwas degrondnog ergnat enop eengedeelte vandit proefveld
is deontwikkelingvandebieten danookmaarmatig geweestmetveelonkruidgroei.Ookdit proefveld isop 8junigeïnfecteerd endaarna 3maalperiodiek
bespotenmetmeta-iso-systox.
De symptomenvan devergelingsziekte kwamen pasna enkeleweken tevoorschijn
endanaanvankelijk nogmaar zwak.Bijdeinstandhoudingvanhetvirusinde
winter I96O-196Iwarenvermoedelijk éénofmeervirulentevormenuithetmengselverloren gegaan.Eénvandeluizenopkweekcellenhad sterkere symptomen
dandeoverige enditbleek tekloppenmet dereactiesophetveld.Vanhet
geplante proefveld wasnamelijkvandetweedebaan elkveldjevoor dehelft
besmetmet luizenuit dieene afwijkendek?;eekcel.De strookhad eerderen
sterkere symptomen dandeanderehelftvan develdjes.Ookbijhet rooien
warendaardebietenmeestal zichtbaarkleiner.
Intabel1wordtnu eenoverzicht gegevenvandegevondenoogstdepressies aan
drogestof bijenkelehandelsrassen.DerassenNeo enFrisohebben zowelop
debaanmet "zwak"virus alsopdiemet gedeeltelijk "sterk" virusgelegen.
OokdedepressiesvanhetNude-proefveld zijnvermeld entervergelijkingde
met een"sterk"virusverkregenwaardenin i960.
Tabel 1.De drogestofdepressies bijenkele rassenini960enI96I
i960

Ras
K.W.E.
"
Hilleshög
"
Nemee
11

Neo
11

Friso
H

Buffalo
M

sterk"virus
Nude
Born
Nude
Born
Nude
Born
Nude
Born
Nude
Born
Nude
Born

44$

I96I
"zwak"virus

-g-"zwak"virus
-s?"sterk" virus

29$
35°/ 0

43/0

c£
34fo

2%

357Ó
20$
22/0

52^

2iio
27/0

33°/°

24/°
25°/°

De depressies opdebaan,geïnfecteerdmet-g-"zwak"+-g-"sterk"virusinI96I,
liggenongeveermidden tussendievan "zwak"virus I96Ien"sterk"virusi960
in. Het gebruikte "zwakke"virusinI96Ibehoordevermoedelijk,geziende
symptomen,tochwel tothetnecrotic type enniet tothetmild type,welk
laatstewaarschijnlijk eenheeïandervirusis.
De gevondendepressieswarendit jaar dusnogalwat lager dandieinandere
jaren.Derangorde intolerantievanhetmateriaalwerdhierdoor echterniet
beinvloed.
Deontwikkelingvanhet gewas wasuitstekend endoor degeringe natuurlijke
infectiegeluktehet deniet-geïnfecteerdebanenpraktisch gezond tehouden.
Nahetmooieweervaneind augustus trad erindeloopvanseptember somseen
sterkecercospora-aantasting opindezieke suikerbietenbanen.Tussendediversenummersbestond soms eenduidelijkverschil inaantasting.
HetNudeproefveld isgerooidvan 5-11 oktober enhetBornproefveld van19-23
oktober.Opdeklei bleek,datdebietenvaakmoeitehaddengehad ommethun
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penwortel doordedichte ploegzoolheentedringen.Erwerden danookzeer
veel takkigebietengerooid.
Indetabellen 2en3wordt eenoverzicht gegevenvandeverkregenproefveldresultaten. Zoalsreeds isopgemerkt,zijndedepressiesophet Bornproefveld
hoger dandie ophet Nudeproefveld,daar ophet eerstebijde suikerbieten
gedeeltelijk eenmeervirulentvirusmengsel isgebruikt.
VandeafstammingenK.W.E.,Hilleshög enNemee iseenpartij"tolerant"opgenomen,dieontstaan zijnuithet gezamenlijk laten afbloeienperherkomst
vaneenmengselvan aangehoudenfamilies.K.W.E."tolerant" (volgno.4)bleek
weerongeveernormaal productief tezijn,maar detolerantievielnietmee.
Hilleshög"tolerant" (7)enNemee"tolerant" (15)hebbennoggeennormaleopbrengst,,maardedepressie isvrijgoed.
HetK.W.E.-materiaal (2,3en22)kaninopbrengstnietmeekomen,maarde
tolerantie isredelijk.Erwareneenpaarduidelijkeuitschieters indeplusrichting, zowelwat opbrengst alstolerantie betreft.DeHilleshög-afstamming
(6en24)komtophetNudeproefveld nogredelijkvoor dedag,maar ophet
Bornproefveld zijnderesultatenmaarpover.DeF,vandekruisingK.W.E.x
Hilleshög (8en25)biedtnogwelperspectieven,zowelwat opbrengst alstolerantiebetreft.
Goed isde tolerantievandepartijen enparenNemee (lOen11)ophetNudeproefveld.OpdeB o m zijndedepressiesbij deparenNemee (27)ietshoger,
maar deproductiviteitisweerwat beter.Geselecteerde stammen (12)uit
Nemeehandelszaad vertoondenna één generatie,naast eengoedeproduktie,
reeds eenduidelijk betere tolerantie danhetuitgangsmateriaal.Hetzelfde
verschijnsel werd bijhetNemos-materiaal (l7en18)gevonden.Zeergoedwas
ookhetopbrengend vermogenvandeparenNemosxNemee (l9en 30), terwijlde
tolerantie redelijkwas.
Opdeproefveldenwarenook enigemannelijk steriele stammenvanNemee (14en
28)opgenomen.Hoewel degevondencijfersnogwatgrillig zijn,bieden deresultatentochperspectieven.Ditmateriaal isontstaan door 3xterug tekruisenmetNemee opeenmannelijk sterieleFriso-biet.Het gebruikteO-type (l3)
wasvermoedelijk nogniet geheel zuiver engafdoordetoegepaste inteeltook
geenhogeopbrengst,maarvertoonde bij?reinigsymptomen eenzeer lagedepressie.
Van debestenummers zijnstekbieten aangehoudenvoorverdere selectie.Slechts
eengedeeltevandeaangehoudennummerswordt apartbewaard.Derestwerd per
afstamming tot verzamelpartijenbijeengevoegdvoor deinstandhoudingvanhet
genenmateriaal.
Van eenaantalkruisingenvanmannelijk sterielNemee-materiaalmethun0typenenvandeze laatste zelf,zijnook talrijke stekbietenopgekweekt en
bewaard.Deze zullenin1962ophunbloeiworden gecontroleerd, terwijlze
tevens inenkelekruisingsschema's zullenworden opgenomen.Voorhetmaken
vandoelbewustekruisingen ishetnuprettig,datwekunnenbeschikkenover
tolerantmateriaalmet deeigenschapmannelijke steriliteit.
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Tabel 2. Proefveldresultaten

ras of afstamming
handelszaad K.W.E.
partijen K.W.E.
paren K.W.E.
K.W.E. "tolerant"
handelszaad Hilleshög
partijen Hilleshög
Hilleshög "tolerant
part. (K.W.E.x Hilleshög) F
handelszaad Nemee
partijen Nemee
paren Nemee
stammen uit Nemee handelszaad
Nemee "0"-type
Nemee mannelijk steriel
Nemee "tolerant"
handelszaad Nemos
stammen Nemos
stammen uit Nemos handelszaad
paren Nemos x Nemee
paren Betamaritima x Neo

suiker'bieten -Nude 1961
i
,
drogest.opbrengst suikeropbre
kgyha depressie
volg- ÏOÖ = 15100 kg/ha
100 = 10700
no.
ziek dr.st. suiker
ziek gezond
gezond
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
il
12
13
14
15
16
17
18
19
20

100
86
92
99
97
84
85
89
92
86
68
IC?
87
92
81
95
95
92
106
58

71
66
72
73
.70
65
70
75
71
75
73
84
75
75
69
74
79
76
86
51

70
65
70
69
71
65
71
72
72

100
85
91
96
98
84
89
90
96
88
92
106
87
90
83
95
96
95
106
56

75
77
86
79
74
71
71
76
74
87
46

30
24
22
29
28
22
20
20
25
15
17
19
9
18
14
26
20
22
18
18

29
24
21
26
28
22
18
16
23
13
16
19
13
18
15
23
17
17
19
13

Tabel 3.Proefveldresultatensuikerbieten -Bornsesteeg 196l

ras of afstamming
handelszaad K.W.E.
paren K.W.E.
handelszaad Hilleshög
paren Hilleshög
paren (K.W.E.x Hilleshög) F
handel5:-:;-d Nemee
paren Nemee
Nemee mannelijk steriel
handelszaad Nemos
paren Nemos x Nemee
paren Betamaritima x Neo

volgno.
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

c/o

drogest.opbrengst suikeropbrengst
100 = IO6OO kg/ha
100 o 7500 kg7ha~

depressie

gezond

dret. sufte:

100
82
103
86
96
108
98
113
100
108
64

ziek

ziek gezond
65
61
68
57
75
70
71
81
64
77
57

100
82
102
86
95
109
98
114
99
108

64
59
69
56
74
70
72
82
65
78
54

61
_-_

35
26
34
34
22
35
28
29
36
29
11

36
28
32
35
22
36
26
29
35
28
12
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KruisingenvanBetavulgarismetanderebotanische biete^oorten (project4-l»5,
In I96Iiseengroot sortiment (47herkomsten)botanischebiete-.soortenopgekweekt,teneinde een inzicht tekrijgenindebruikbaarheid vandezetypen
voor deveredelingvan debiet.
Vande éénjarigevormeniszaad gewonnen,evenalsvandeoverblijvende soorten,
waarreedsoverwinterde plantenvanaanwezigwaren.Vandeandere typenzijn
planten opgekweekt,diein1962wederomkunnenwordenuitgezet voor zaadteelt.
Sommigeherkomsten blekennietgeheel zuiver tezijn.Betapatellariswasnogaleensvermengd metBetaprocumbens.Ook indeBetawebbiana-herkomstenlavamenverschillende typenvoor.Indevan Beltsville afkomstige Betapatuia
zaten,overeenkomstig dereedsgegevenwaarschuwing ophet zaadzakje,drie
afwijkende planten,diewatmeer blad gaven enookwat laterbloeiden dande
rest.Integenstelling totderaad ophet zakjeomdezeweg tegooien,isvan
dezeafwijkende planten juist zaadgewonnen enzijnerkruisingenmeegemaakt.
InBeltsvjllehebben diverse soortennaast elkaar staanbloeien,zodat ermisschienreedskruisingen zijnontstaan.InéénvandeBetaatriplicifoliaherkomsten (l-jarig)zatenook enkele laatbloeiende forseplanten,terwijl
éénexemplaarhelemaalvegetatief bleef.Ookdeze afwijkers zijnapartgeoogst.
Er zijnruim400kruisingenverricht tussenwildevormenonderling envandeze
metvoeder-ensuikerbieten.Daarhet soortkruisingen betreft,zalhetslagingspercentage vermoedelijk welniethoog zijn.Eriswelvaakvrijveelzaad
geoogst,maar daar debloemenbijdezekruisingennietwordengecastreerd,bestaat erveelkans, dathetgewonnen zaad afkomstig isuit zelftestuivingvan
demoederplant.DekruisingenvanBetalomatogona enBetatrigynamet Beta
vulgaris zijnindenazomerreeds indekasuitgezaaid.Openkele duizenden
plantenuitde eerstekruisingwerden7afwijkende individuen gevonden,die
misschien alssoortkruising zijntebeschouwen.Deze7plantenwordengevernaliseerd,teneinde zein1962weertekunnenterugkruisenmet Betavulgaris.
Dekruisingen,diemet deéénjarigevormen zijngemaakt,zulleninhetvoorjaarvan1962indekaswordenuitgezaaid, enmen zalmoeten afwachtenhoeveel
hiervan geslaagd is.Dekruisingen zijnbijvoorkeur opBetavulgaris alsmoedergemaakt,omdat mendangeen lastheeftvanhardschaligheid der zaden,een
euvel,datbijvelewilde soorten optreedt.
Van deini960gemaaktekruisingBetalomatogona (2n)xBetatrigyna (6n)konden3plantenworden opgekweekt,die eruitzagen alsBetalomatogona.Deze
plantenzulleninI962totbloeiworden gebracht,teneinde zenader teonderzoeken entezienofopdezemanier Betaintermedia (4*0kanontstaan.
Hetverdubbelenvanhet aantal chromosomenbijBetaintermediavan 36tot72
geeft nogsteedsmoeilijkheden.Scheutenvanmet colchicine behandelde Beta
intermedia-zaailingen zijngeënt opgewonebieten,enhet daaropgevormderozetbestaatbijenkeleplantenuit tetraploïd weefsel.Dezeplantenwordenin
dewinter I96I-I962gevernaliseerd.Van andere,reedsini960met colchicine
behandelde Betaintermedia-planten,iswat zaadgeoogst,indehoop,datdit
gedeeltelijk oktoploïd zalzijn.Deini960gemaaktekruisingenvan tetraploïde
Betavulgaris opmet.colchicinebehandelde Betaintermedia-planten gavenuitsluitend zelfbestoven Betaintermedia-planten.
Erwaren10parenuitgezet tussenbietenvandekruising (SnijbietxBeta
maritima)xBarres enbietenvandeafstamming Neo.Van17plantenkonzaad
worden geoogst,datin1962opdeproefvelden zalwordenonderzocht.
Eenaantal,ini960gemaaktekruisingen tussenNeo eneenIerseherkomstvan
Betamaritimagafeen zeergoede symptomentolerantie tegendevergelingsziekte.
Deopbrengstwasniet hoog (tabel2-20entabel 3- 3l) 5 maar dedepressie
wasredelijk.Enkelenummersmaaktenzeerveel schieters,maar anderevertoondenalleenaanhet eindevandegroei enkele kortevegetatieve stengels.Soms
wasbijnaniet tezien,ofdebieten ziekwaren ofniet.Devormvandebiet
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was overhet algemeennog slechtnetveel horizontalevertakkingen eneenlelijkekop.Het suikergehalte lagbijna2$onderdatvanK.W.E.Eenaantalvan
demooiste exemplaren isuitgekozenvoorverdere terugkruisingmet suiker-en
voederbieten.
De combinatie tussensnijbiet eneenéénjarigevormvanBetamaritimaisin
i960gekruistmet Buffalo enKemee.Hetverkregenkruisingszaad isin1961
uitgezaaid envormdemeerdan Jö/oschieters.Eenkleinaantalvegetatieve
plantenisaangehoudenvoorverder onderzoek.
Het sortimentwildebieten zalin1962instandwordengehouden eneventueel
uitgebreid.Hetreedsverkregenkruisingsmateriaal zalverder geschiktmoeten
wordengemaakt,o.a. doorterugkruisingmet Betavulgaris,voorhetverkrijgenvangéniteursmet bepaaldegewenste eigenschappen,dieineenveredelingsprogramniakunnenworden gebruikt.Het zaltevensnodig zijn,wederom talrijke
nieuwekruisingenuit tevoeren tussenwilde soorten enBetavulgaris,daar
deslagingskansvandit soortkruisingenmeestalgeringis.Slechts doorop
grote schaal tewerken,heeftmenmisschien demogelijkheid eengunstigresultaat tebereiken.
Hetmaken entoetsenvantetraploïde tegendevergelingsziekte tolerante suikerbieten (project4-l»6)
OphetBornproefveldwaren 13stammenopgenomen,afkomstigvaneenoptetraploïdiegecontroleerd isolatieveldjeK.W.E.-bieten ini960.Destandophet
proefveld wasnogalonregelmatig. Zowel steilegladbladigeplanten alszgn.
"slakroppen"kwamenvoor.Hetplastideonderzoekaandesluitcellenvande
huidmondjes gafdevolgende gemiddeldeverhouding inploïdiegroepens
4 n = 6&fo ; 3 n = 24/0 en 2 n = &?o
Deopbrengstenwaren laag,ook aldoor detenatte grond,ende tolerantie
wasmaarmatig.Eriseenaantal tetraploïde bietenuitgekozenvoorverdere
vermeerdering,waarbij eerstvooral zalwordengeletophet zuiver tetraploïd
makenvanhetmateriaal.
Deveredelingoptolerantie tegendevergelingsziekte bijvoederbieten (project"4-2747
Zaadteelt
Op 16isolatieadressenwarendediversepartijen stekbietenuitgepoot,terwijl ertevensnog95parenwarenuitgezet.Bijdeparenisvaak teruggekruist
met bietenvandeBeo-afstamming.Doorhet reedsvaakgebruikenvanHeoin
diversegeneraties vanterugkruisingenbestaat eengrootdeelvanhetmateriaaluitovale groenkragenmeteengoed drogestofgehalte.Een anderkleiner
deelheeftmeerhetJaapjes-type,o.a.hetmateriaal,datoorspronkelijk afkomstigisuitdekruisingenBugxHilleshög,BeoxBugenNeoxPriso.Er
warenook enkeleEureka-enBarresStrynoX-nummers,afkomstiguithetinteeltproject 4-2.2,uitgeplant,daar dezeini960ondereen zwarenatuurlijke
infectie eenzeergoede symptomentolerantievertoonden.Deontwikkelingvanhet
zaadgewaswas alsbijdesuikerbieten enerzijn77partijen en159 aparte
plantenuitdeparengeoogst.
Eennakomelingschap van eenin1959mannelijk sterieleHeo-bietbleeknu
fertiel tezijn.Debestuivinghad dusplaatsgevondendoorplanten,dieniet
tothetO-typebehoorden.Indevolgendegeneratiekunnenechterweermannelijk
sterieleplantenwordenverwacht.Verder zaldezepartijnormaalwordengetoetstoptolerantie tegendevergelingsziekte,vanwege debuitengewone goede
tolerantievanditnummerini960.Vaneenvijftal toetskruisingenvanBuffalobietenop eenjarigemannelijke sterielebietenbleek éénnakomelingschap (102
planten)volledigmannelijk steriel.Van dezelfbestovenvaderplant ishet
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zaad noginaugustusuitgezaaid.Deverkregen 28 Tantenworden gevernaliseerd
enkunnenin1962alsO-typevoorbestuivingdienst doen.
Proefvelden
Devoederbieten lagenopdezelfde proefvelden alsde suikerbieten,enzijnals
deze behandeld.
Inde tabellen4en5zijndevoornaamste proefveldgegevensvermeld.Ophet
Bornproefveld warendeveldjesvan detweedebaan dusvoordehelftbesmet
met sterkvirus,endezegevendanookhogere depressies danopdeeerstebaan.
Zeer duidelijk isdat tezienbijhandelszaad Neo (59en67).Ookhandelszaad
Friso (66en7l)reageert indezelfderichting,maar iets zwakker.Ditras
lagechteropbeidebanenmaar éénkeer,waardoor deproeffoutenhieraanleidingkunnengeventoteengrotere speling.
Ondankshet gebruikvaneenmindervirolent virusmengselkwam deietsbetere
tolerantievanhandelszaadNeo (32,59en67)tenopzichtevandeanderehandelsrassen (46,49» 66en7l)ookdit jaarweertotuiting.Deproduktiviteit
vanhandelszaad Neobleefwel achter bijdeandererassen.Evenals bijde suikerbietenwas erook eenpartijNeo "tolerant" (35)gemaakt,dieinopbrengst
entolerantie echternietveelvanNeohandelszaad (32)verschilde.Hetgeselecteerde Neo-materiaal (33j 34en60)geeftongeveer dezelfde opbrengst
alshethandelszaad,maarde tolerantie isduidelijkbeter.
Met behulpvandezelfde Friso-planten,dievoordeontwikkelingvanmannelijk
steriele suikerbieten zijngebruikt,zijnerook dergelijke voederbietentypen
gemaakt.ZowelindeherkomstenNeo,Buffalo alsNemethzijnO-typengevonden,
dievoordeinstandhoudingvanhetmannelijk sterielemateriaal zijnbenut.
HetO-typeNeo-Kuit deherkomst Neo bleekhet zuiverst enwasvoordelaatste
kruisingmet allemannelijk sterielevoederbietentypen gebruikt.Zoweldecombinaties,waar slechts lxmet Neo-Kwas teruggekruist (37)> alsdiewaardit
O-typereeds 3generatieswas toegepast (38),geveneenzeergoedetolerantie.
Deopbrengstwasdoor detoegepaste inteeltniet erghoog enerkwamenooknog
teveel schietersvoor.Desymptomentolerantiewasbuitengewoongoed, evenals
vanhetNeo-KO-type (36)zelf,dat tevens eenredelijk lageoogstdepressie
gaf.Er zijnvan dezemannelijk sterieleherkomsten,evenalsvanhetO-type,
vrijveel stekbieten opgekweekt enbewaard.Ditmannelijk steriele tolerante
materiaal zalvooralkunnenwordengebruikt inkruisingsproeven,die dienen
voorhet onderzoek betreffende deoverervingvandetolerantie.Evenalsbij
desuikerbietenwordtniet gestreefd naar eenvolkomenperfectie indemannelijke steriliteit,daar ditvoor ditwerk geenuitdrukkelijke voorwaardeis.
Depaarkruisingen (Friso xNeo)xNeo (41en63) geren ophet Nudeproefveld
wel eengoedeproduktie,maar dedepressies zijnopbeideproefvelden tehoog.
Betervoldoenhier depaarkruisingen (liilleshögxNeo)xNeo (43en68)en
(NeoxK.Y/.E.)xNeo (45en69).TerugkruisingmetNeoheefthier steedsopbrengstverhogend gewerkt tenopzichtevandeF 'svandeoorspronkelijke kruisingen (40,42 en44).
Het geselecteerdeFriso-materiaal (47en72)geeftwel eengoede tolerantie,
maardeopbrengst is laag.DeF ?van dekruisingFrisoxBuffalo (48)voldoet
niet.
De geselecteerde parenBuffalo (50)geveneenkleineverbetering te zieninde
tolerantie tenopzichtevanhet handelszaad.Merkwaardig goed isdeproduktie
vandetochsterk ingeteelde Buffalo-KO-typen (5l)> die echternoggeengrote
vooruitgang intolerantievertonen.Evenals hetweinigproduktieve,maarredelijktoleranteNemethO-typef±s ditmateriaalnognietvolkomen zuiverwat
O-typebetreft.Merkwaardiggroot ishetverschil inoogstdepressie vande
kruising (Buffalo xHilleshög)xNeo (54en64)tussenhet Nude-enhetBornproefveld.
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Tabel4« Proefveldresultaten voederbieten -NudeI96I

rasofafstamming

volgno

drogestofopbrengst
ÏÖO =1455Ökg/ha
gezond i

handelszaadNeo
partijenNeo
parenNeo
Neo "tolerant"
mengsel Neo-K"0"-type
M.S. xNeo-K
{(M.S.xNeo-K)xNeo-K^xNeo-K
Neo-tetraploïd
(FrisoxNeo) F
paren (FrisoxNeo)xNeo
(HilleshögxNeo) F
paren (HilleshögxNeo)xNeo
(Neo xK.W.E.). F 2
paren (NeoxK.W.E.)xNeo
handelszaad Friso
partijenFriso
(FrisoxBuffalo) F
handelszaad Buffalo
parenBuffalo
partijenBuffaio-K"0"-type
Buffalo tetraploïd
paren^(BuffaloxNeo)}xNeo
parenf(BuffaloxHilleshög)}xNeo
paren (SnijbietxBuffalo)xNeo
(K.W.E.xPeragis) F
paren (K.W.E.xPeragis)(F,)xNeo
stammenNemeth"0"-type

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

100
97
90
98
87
89
76
99
80
102
86
93
89
104
105
79
88
IO7
104
99
108
IO7
91
63
88
100
77

fodepressie
drogestof

ziek

80
84
76
77
74
77
68
87
65
78
69
82
80
93
77
70
72
82
86
78
88
96
86
54
74
88
65

20
13
15
22
15
14
10
12
19
24
19
12
10
10
27
12
19
24
18
21
18
11
6
14
15
12
15

Tabel5»Proefveldresultaten voederbieten -BornsesteegI96I

rasof afstamming

volgno

drogestofopbrengst
100= 10600kg/ha

fodepressie
drogestof

gezond

ziek

59
60
61
62
63
64
65
66

100
100
99
96
88
94
100
101

78
85
71
79
55"
69
75
74

22
15
28
18
37
27
25
27

67
68
69
70
71
72

100
95
114
110
116
90

69
75
80
87
78
66

31
21
30
21
33
26

1ste baanmet zwakvirus
handelszaad Neo
parenNeo
parenNeo tetraploïd
parenNeo 2nx4n
paren (FrisoxNeo)xNeo
paren«(.(BuffaloxHilleshög))xNeo
handelszaad Buffalo
handelszaad Friso
2debaanmet-g-zwak+ ^ sterkvirus
handelszaadNeo
paren (HilleshögxNeo)xNeo
paren (NeoxK..W.E.)xNeo
paren (K.W.E.xPeragis)(F,)xNeo
handelszaadFriso
partijenFriso
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De terugkruising tussendeF vanBuffaloxïleometNeo (53)maakteweleen
zeer goedeindruk, zowelv/atopbrengst alstolerantie betreft.Dezenummers
hadden gedurende degehele zomerreedsuitgeblonken insymptomentolerantie.
De F.vandekruising K.W.E.xPeragis (56)gafbijeenredelijke tolerantie
slechtseenlageopbrengst.KruisingvanditmateriaalmetNeo (57> 70)deed
deopbrengst sterk stijgenmetbehoud ofmisschienwelverbeteringvandetolerantie.
De gegeven cijfers indetabellen4 en5zijngemiddeldenvanminofmeer
grotegroepenvangelijksoortigmateriaal.Erwarenveleuitschietersnaar
beneden ennaar boven.Erbestond ruimschoots degelegenheid tot selectievan
dienummers,die eenlagedepressie paarden aaneenbehoorlijkeopbrengst.
Hetmakenvan tetraploïde,_tegen_devergelingsziekte_tolerante_yo^

[pró"3ëct"4-276)
Tussen deafstammingen AmericanI (2n,tolerant)enVD (4n,niet tolerant)
zijn6paarsgewijzekruisingenuitgevoerd.Hetverkregen zaad zalin1962wordengetoetstop zijntolerantie,teneinde eeninzicht teverkrijgeninde
overervinghiervan.Bijeengunstigresultaat zoumenvoor deopbouwvan
triploïderassenkunnenvolstaan door alleendediploïdepartners teveredelen
optolerantie tegendevergelingsziekte.
Indetabellen4en5zijnook enkeleresultatenvantetraploïd-materiaalvermeld.OphetNudeproefveld zijn17tetraploïdeBuffalo-stammen (52)getoetst.
Deopbrengst wasuitstekend endetolerantie redelijk.Volgenshetplastidenonderzoekvande sluitcellen der stomatawarendeze stammenvoor lOO^otetraploïd.Ook desymptomentolerantiewas somszeergoed.
Het tetraploïdeUeo-materiaal (39en6l)gafongeveer dezelfdeopbrengst als
dediploïde families,maar deoogstdepressies warenopbeideproefvelden nogal
verschillend.Inbeide gevallenbestond erwel eengoede symptomentolerantie.
Volgensdeplastidentelling bevatten de stammenophetNudeproefveld gemiddeld
97$4nen3f°3n.Voorhetmateriaalophet Bornproefveldwarendeze cijfers
87$4nen13$3n.Een15-talpaarsgewijzekruisingen tussenNeo4nenNeo
2nwasophetBornproefveld opgenomen.Eengroot deelvandezekruisingen
vertoonde een zeeronregelmatige ontwikkelingvan deplanten.Tellingvande
plastidengaf aan,datdekruisingenoverhet algemeenslechtwarengelukt.
In tabel5 (62)wordendegemiddelde waardenvooropbrengst endepressievan
de4bestgeslaagdekruisingenvermeld.Gemiddeld bestonden dezekruisingen
uit 15$2n,55$3nen30$4n.Deopbrengst ligtietsonderdievanhandelszaadNeo ende tolerantie is ietsbeter.Dit typekruisingen zulleninI962
opnieuw wordengemaaktmetbehulpvanhetmannelijk sterieleNeo-materiaal
alsdiplo'ide-partner.
Diversen
Luizenkweek en-infectie
Deopkweekvande luizenverliep in1961ietsmindervlot daninanderejaren.
Begin aprilwerd nog eengroot aantalperzikbladluizen aandevoorraad toegevoegd.Deze luizenhadden zichopenigekoolplanten indeplantenkasontwikkeld enzijneerst doordePlantenziektenkundige Dienst gedetermineerd.
Op8juniwaren erternauwernood voldoende luizenvoor deinfectievande
proefvelden aanwezig.Zoals reedsbijdeprojecten4-1.4 en4-2.4 isopgemerkt,
bleekhetvirusmengsel mindervirulent daninanderejaren,behalve deproduktievan éénkweekcel,die eenzelfdereactie gaf alsvroeger.Deverschillen
invirulentie kondenookworden aangetoond doorinfectieopde toetsplant
Chenopodium capitatum.Devirulentie vanhetvirusmengsel isinmiddelsweer
hersteld metbehulpvanmateriaalvanhetI.P.O.,datonswelwillend doorDr.
'sJacobwerd verstrekt.Ookwerdvirusgehaalduit sterkreagerendeveldplanten. Eveneens werdmateriaalverzameld vanhet zgn."mild"-type (SBYMV)enge-
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toetstopgezonde bieten enChenopodium capitatum.Dereactiewasveelzwakker danvanhetmengselvan"necrotic"-typen (SBYV).
Inhetveldwerden somsook symptomen aangetroffen,die afwekenvan denormale.Debladnervenwerden dan eerstoranje-geel enlater"begonhetbladgroenerminofmeer geschiftuit tezien,zoalsbijMn-honger.Tenslottewas
ergeenverschilmeermet denormale symptomenvandevergelingsziekte.Deze
reactiewerdvooralgevondeninde afstamming Nemee,maar kwam ook indeafstammingen K.W.E.enNemethvoor.Ookinhandelszaad K.W.E.werd eenplant
met dergelijke symptomenaangetroffen.Het isnogniet gelukt,deze symptomen
doormiddelvan luizenover tebrengenopgezondebietenvanhetrasK.W.E.
Misschien treedt dereactie alleenopbijeenbepaalde erfelijke samenstelling
vandebiet.Eenaantalvan dezebietenmet afwijkende reactiewordtbewaard
voorverderonderzoek in1962.
Serologie
Er zijnweinig serologische toetsenuitgevoerd,daar erinverbandmethet
uitvoerigekruisingsprogrammanietveeltijd beschikbaarwas.Deverkregen
reactieswarenoverhetalgemeenzwakenmoeilijk teinterpreteren,hetgeen
misschien inverband kan staanmethetmindervirulentevirus.Eenandere
mogelijkheid is,deouderdomvanhetserum,dat alvan1954dateert.Ookde
dooronsuitgevoerde proeven ophetLaboratoriumvoor Bloembollenonderzoek
teLissegavenweinigbevredigende resultaten.
Mechanische infectie
Eenpoging,omdoortoevoegingvanchrysal-en/ofpectine inverschillende
concentraties enonderverschillende omstandigheden,toteenmechanischeoverbrengingvanhetvergelingsziektevirustekomen, slaagdeniet.
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BIETEN
door
Ir.D.Kloen

Polyploidieveredeling bijdesuikerbiet (Project4-1« O
A.Proefveld.
Inverbandmetdeweersomstandigheden konhetproefveld (70veldjes)pasop
12aprilopdekleigrond worden aangelegd.Deobjectenwerdenmet dehand
in enkel-,twee-ofdrievouduitgezaaid opveldjesmet 6 x 1 1 plaatsen.De
rijenafstand bedroeg40cm.;deplantafstand inderijwas 33cm.Om detien
veldjeswerd eenstandaardveldjeaangelegdmethet rasK.W.E.Nahet dunnen
washet aantalmisplaatsengering.Tothet eindevandegroeiperiodebleef
het gewasgroenengesloten.Depolyploidenproduceerdenmeerblad danhet
standaardras K.W.E.De suikerbietenwerdenop 12oktober gerooid.Intabel
1 zijndeobjectenopgenomen,waarinopbrengstbepalingen zijnuitgevoerd.
De symbolen stellen devolgendeherkomstenvoor.

SX
SY
SZ
SA
SB

herkomst

KuhnP
K/.7.E.
Maribo
HilleshögS
HilleshögR

ti

M
II
II

Tabel1.Overzicht van enkele eigenschappenvandeonderzochtepolyploide
suikerbietënkrüisïngën"gër~veldjë~üïtgeriEën3.

Kruising

aantal
bieten

gewicht
bieten
inkg.

drogestofgehalte

drogestofopbrengst
inkg.

suikergehalte

SXxNemee

62,7

56,3

19,9

11,17

14,0

SYxNemee

64,2

66,7

18,4

12,32

13,0

SAxSX

61,3

51,1

20,7

10,53

14,8

SBxSX

64,5

55,8

20,4

11;38

14,4

SBxSY

66

62,2

19,2

11,93

14,2

SBxSZ

61,7
62,7

57,5

19,1

10,98

13,7

53,7

20,7

11,14

14,6

Standaard
i_

Degegevenshebbenbetrekking ophetgemiddelde vandefamilies,dietoteen
bepaaldekruisingbehoren.Inverband metvertragingvandeverwerkingvan
dezegegevensmoeten zijongecorrigeerd wordenopgenomen.
Het suikergehalte washet afgelopen jaarvrijlaag.SYpresteert inditopzichtwatminder danSX.HetrasNemeeheeftgoedvoldaan.SYlevertaltijd
eenflinkebijdragetothetgewichtvandebieten.
B. Zaadwinning
Erheeft zaadwinningplaatsgehad totinstandhoudingvantetraploid materiaal
enterverkrijgingvan triploid zaad.
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C.Stekbieten
Eris zaaduitgezaaid tothetverkrijgenvan stekbieten,diein1962nodigzullen zijnvoorhetverrichtenvan kruisingswerk.
Genetischevariabiliteit_vande suikerbiet (Project4-1-2)
Op 12 aprilwerd opkleigrond hetobservatieproefveld (101veldjes)aangelegd,
waarvanhet zaad afkomstigwasvanpaarsgewijzekruisingen.Vaniedereingeteelde familiewerdenperplantdrierijenuitgezaaid.Voorvergelijkingwerd
bijdeHilleshögafstammingomde 10veldjes eenveldjeHilleshögals standaard
aangelegd.BijdeK.\7.E.afstammingv/asdithet rasK.Y.r.E.
Inde loopvan dezomerwerdengeregeld aantekeningengemaakt overdeontwikkelingvanhetgewas.Tussendeingeteelde familieskwamenduidelijkeverschillenvoor inbladtype enbladontwikkeling.Het aantal schietersbleef laag»
Indeloopvan septemberwerdentonkinstokken geplaatst bijdebieten,diein
1962 zaadmoeten leveren.Zijvertegenwoordigen zogoedmogelijkhet gemiddelde
vandeingeteelde families.Hetgewasbleeftot aanhet eindevandegroeiperiodegroen,omdat ziektenweinigvoorkwamen. Op20oktoberwerden develdjesgerooid.Devoorste twee endeachterste tweerijenwerdenuitgeslotenvan
demonstername.Bepaald werdenhet aantalbieten,hetbietgewicht,hetdrogestofgehalte enhet suikergehalte.Omdathet aantalbietenperveldjevarieerde,werdendegegevens omgerekend perbiet.Vervolgens werden dezeuitgedrukt
inpercentenvande standaard.In detabellen 2.1 en2.2 zijnderesultaten
van debeideobservatievelden opgenomen (klei-en zandgrond).
_§____2_1

Herkomst

§_•__§_"__§__G«Y§__§_ïë_iS_!?_-§'____êE§_ëS___ë__'_S2_^§2E§ïï_'a___ë___-__
iïï_^_t___Y_^ë'_____ë^2_§S___'_§ïi_Ël__§§____§_____12Q
isgesteld.
aantal
fam.

©(Hilleshög
^(K.W.E.

44
46

(Hilleshög
(K.ÏÏ.E.
^Nemee
gfkahnP
N(US 226/"
(ïostema

11
34
6
9
7
7

1

bietgewicht

Ras

ïïaardeb

suikergehalte

suiker

95,1-108,8 56.5-95,3 93,2-104,8 53,7-95,9
55,058,9-111,7 86,6-104,8 52,0-101,0 88,4-104,1 50,4-102,2
91,4-130,9 90,3-100,5 86,3-105.0 90,1-100,6 88,5-112,4
82,0-139,4 83,1-102,7 81,0-137,3 84,1-106,4 78,S-143,3
57,5-121,9 83,5-100,0 57,5-102,2 83,1-100,0 54,9-101,5
63,9-96,4 86,1-103,9 60.6-96,1 82,9-97,0 58,6-91,4
98,1-120,5 75,6-80,4 69,0- 93,0 70,7-77,7 65,6-89,9
105,7-151,1 94,2-103,1 90,1-130,3 89,2-100,6 85,9-127,2

/"US226uitgerekend t.o.v.K.W
Tabel 2.2

drogestofdrogestof
gehalte

.E.

e p a l e n d e e i genschappen. van de s t a n d a a r d , u i t g e ïrekend p e r b i e t .

aantal
veldjes

bietgewicht/kg

"£(H i l l e s h ö g
3(K.Ï7.E.

5
5

0,836
0,938

20,4
20,9

(Hilleshög
^(K.W.E.
rofilemee
N
(kuhn P

1
4
1
1

0,736
0,629
0,832
0,783

22,7
22,5
22,4
23,0

suikergehalte

suiker
kg

0,170
0,196

14,7
14,6

0,123
0,137

0,160
0,142
0,186
0,180

16,0
15,7
16,0
16,4

0,113
0,099
0,133
0,128

drogestof- drogestof
kg.
gehalte
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Op 14aprilwerd inkistjeshet zaadvanpaarsgewijzekruisingenuitgezaaid,
dat slechtkiemde ofwaarvanteweinig zaad aanwezigwasomophetobservatievelduit tezaaien. Ookwerdhet zaaduitgezaaid,datv/asverkregen door
zelfbestuiving.Ka'tverspenen isvanditmateriaal eenproefveld op zandgrond
aangelegd.Inverschillende ingeteelde familieskwamen afwijkendebietenvoor»
die apartwerdenverspeend.Ophetobservatieveld warenvoorvergelijking"bietenuitgeplant vandehandelsrassenIlilleshög,Nenee,ICuhnPenK.ïï.E.en
van eenalsTostemaaangeduid materiaal,zijndeeenK.ïï.E.herkomst,waarin
O-typenvoorkomen enhetrasUS226,waarinmannelijk sterielebietenoptreden.
Indeloopvandezomertradenduidelijkeverschillen optussendeingeteelde
families,diegroterwarendanopkleigrond
werdenwaargenomen.Inseptemberwerdentonkinstokken geplaatst bijdebieten,diein1962voor stekbiet zullendienen.Inde eersteplaatswerdendezegekozenindeingeteelde
families,diedoor zelfbestuivingwarenverkregen.Families,waarvan3 of
meerrijenvan11bietenaanwezigwaren,werdengebruiktvoornaderonderzoek.
Ditvond opdezelfdewijzeplaats alsmethet andere observatieveld.
Opkleigrond bezittendeingeteeldeIlilleshögfamiliesvrijlagebietgewichten.Het suikergehalte ligtongeveerophetniveauvande standaard.Bij
K.W.E.zijndebeidewaardenoverhet algemeen lagerdanvanhethandelsras.
Op zandgrond bezittendeingeteelde familiesrelatiefgoedebietgewichten,
maar degehaltenvallen tegen. Deverschillen inreactie tussenklei- en
zandgrond kunnen deoorzaak zijnvanhet andersreagerenophetmilieuvan
deingeteelde families t.o.v.de handelsrassen.Op zandgrond hadden 3Hilleshög en6K.1,,.E.familieshogebietgewichten enhoge suikergehalten.Hetblijkt
verder,datdevariatie ingewichtgroterisdandieingehalte.Hogegewichtengaanvaakgepaardmet lage.gehalten enomgekeerd.
DoorbijKuhnPinteelt toetepassen (tweemaal zelfbestuiving,gevolgd door
paarsgewijzekruising)zijnvooralhetgewicht enhet gehaltegedaald. Bijïïemee isditindeeersteplaatshetgevalmethetgehalte.Hetblijkt,datUS
226eenlaag suikergehaltebezit.Tostemaverdraagt inteeltvrijgoed( éénof
tweemaalzelfbestuiving).
Intabel 3ishetaantalfamiliesopgenomen,waarvan stekbietenindekoelruimtewordenbewaard,diein1962voor zelfbevruchting,voorkruisingmet
tetraploiden envoorhetuitvoerenvanpaarsgewijzekruisingen zullenworden
gebruikt.
?E-^®1_2 2yëï5^S^_Y§2_-'ieîaantali5gei§elÉê_sui^§£^:i-eîë2?a5iii§2i_ïï&§'ïSêÉ§
inI962hetonderzoek wordtvoortgezet.
zelfbestuiving
Hilleshög
KuhnP
Nemee
US226
K.V/.E.
Tostema
Triploid

13

^

16

8
12

6
7
4

19

20

36

5
4

16

paarsgewijze
kruising

kruisingmet
tetraploiden

I

21

6
7
3
47
4
4

Triploid isdediploidenakomelingschap vaneentriploid rasmetmannelijke
steriliteit.
In tabel4ishet aantalfamiliesopgenomen,waarvanminderdan10bieten
warenuitgeplant enwaarvanin1962planten zullenworden ingehuld.

Tabel4

Aantal suikerbietenfamilies,,^§arin_zelfbestuiving_zal_worden_toegegast.

Hilleshöé
Nemee
KuhnP
K.W.E.

4

Tostema
Torringa
Triploid

31
2
12

22

TorringaiseenX.\,.E.herkomst,waarinO-typenvoorkomen.
Mannelijke steriliteit hijde suikerbiet (project4-1«3)
Ini960werdvandemeestemannelijk sterielebieten ook zaadgeoogst,dat
uitvrijebestuivingwasverkregen.Indeherfstvani960werdhiervaneen
gedeelteindekasuitgezaaid. Gedurende devantervan1960/1961 werdende
verspeendeplantjesgevernaliseerd.Indeloopvanaprilwerden zijsamenmet
eenO-typeopisolatieveldjesuitgeplani.
VandekruisingIIAm.M.S. (tweejarigAmerikaansmannelijk steriel)xTostema
enTorringawerd denakomelingschap van7bietenonderzocht.IniedernummerkwamenM.S.bietenvoor (11 op55bieten).Mannelijke steriliteit tradook
opindenakomelingschapvanIIAm.M.S.xKuhnP enK.W.E.Vande37onderzochtebietenwaren er12mannelijksteriel.VandekruisingIIAm.M.S.x
(ilAM.M.S.xKuhnP enK.W.E.)warenvande42planten er13mannelijk steriel.Inde14onderzochte familiesvan dekruising triploid x0kwammannelijkesteriliteitvoor.Deze eigenschap tradopin29vande98onderzochte
bieten.Verder trad indenakomelingschapvantweeUS226bietenmannelijke
steriliteitop.Tenslottekv/amdeeigenschapvoor indenakomelingschapvan
dekruisingIIAm.M.S.xK.W.E.envandekruisingIIAm.M.S.x (Zwaanesse
IIIxRas55)» Inallebesprokengevallenhadini960dusookbevruchting
plaatsgehadmet stuifmeelvandegenetische samenstellingxz.Vandemeeste
M.S.bietenkon zaadv/ordengeoogst,omdatbestuivingheeft plaats gevonden
methetO-type.
Inde loopvanapril1961 werd zaadvanM.S.bietenuitgezaaid, datini960
verkregenwasuitkruisingenmet eenO-type. Intabel 5ishet aantalnummersopgenomen,waarmedein1962het onderzoek zalwordenvoortgezet.
Tabel5

Overzicht vanhet aantal suikerbietennummers,_waarinmannelijke
steriliteitvoorkomt.

Herkomst
TT « irn (^ostemaxO)
IIAm.M.S.x> m .
'\
( T o m n g a x0;

stekbieten

5

planten
2

TT A M O
(KuhnPxO)
IIAm.M.S.x >
<
(K.W.E.xOj
TT
A - T O x (II
/TTAm.M.S.
» HTr, x(KuhnP
II Am.M.S.
)„v.„ xO)
A
(K.W.E.x0;

17

Triploid x0x0

17

2

K.W.E.x0

6

2

(ZwaanesseIIIxRas 55)x0

1

1
8

US226x0
Ophetopzandgrond aangelegdeobservatieveld kwamenveldjesvoorvandestam
US 226.Hetuitgezaaide zaadwasverkregen door stengelsintehullen.Inenkelenummers tradenvele schietersop,waarvanverschillendeM.S.blekente
zijn.
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Aangenomenmoetworden,wilmen defeiten,uitgaandevandetheorievanOwen,
verklaren,datdeingehuldeplantendeplasmatische factorShebbengehad.
Terderkantenaanzienvandechromosomale steriliteitsfactorenwordengedacht aande constitutieXxYy,xxYyof Xxyy. Hetontstaanvande d*gameet
xybijaanwezigheid vanSmoet alsmogelijkv/ordenverondersteld.
In1961 werd eenbegingemaaktmethetopsporenvanO-typeninhetsuikerbietemmateriaaldoor9bietenvanenkeleingeteeldeNemeefamilies tekruisen
metI (eenjarig)Am.M.S.materiaal.Ook zijnstengelsvandeNemeebieteningehuldmet alsresultaat,datvan enkeleplanten zaad isverkregen.Zoublijken
uit resultaatvandekruisingmet deM.S.planten,dat erO-typeninhetNemee
materiaalvoorkomen enzouervandezeplantenook zaad door zelfbestuiving
zijnverkregen,danzouhetdoor zelfbestuivingverkregen zaaduitsluitend
O-typemoetenzijn.
VanIAra.LI.S.enIAm.O.T.(O-type),waarvanini960kiemend zaadmet colchicine
was behandeld,isnutetraploid zaad aanwezig.In1962kanhet0materiaal
wordengebruikt bijdeinstandhoudingvandeM.S.nakomelingschap vanenkele
tetraploidesuikerbieten.
Hetverdient aanbevelingdebeschikkingtekrijgenoverM.S.materiaalvanenkele suikerbietenrassenmethet doelbepaalde genetische problemenbetreffendedeze eigenschapnader tebestuderen.
In 1961 werden daarom indeloopvande zomer eenaantal zaadperceleninde
provincie Groningen tijdensdebloeionderzocht ophetvoorkomenvanM.S.In
hetrasDippeNwerden 19bieten,inDippeE2bieten eninDieckmannsOptima
2 bietengevonden,dieafwijkendbloeiden.ErisgekruistmetIAm.O.T.Eris
weinig zaadgeoogst,daarhetweer zeer slechtwas.Indetweedehelftvan
augustuswerd het zaad geoogst,datuitvrijebestuivingwasontstaan.Hiervan
iseengedeelte indekasuitgezaaid.Er zijneen aantalplantenverspeend;
deze zullenwordengevernaliseerd. In1962zullendeM.S.bietenwordengekruistmethet0typeNemeeB.Ookisdebeschikkingverkregenover eenaantalDippeNenDippeEbietenmethet doelhierinin1962zomogelijkO-typen
aftezonderen.
Polyploidieveredeling bijdevoederbiet (Project4-2.1)
A.Proefveld
Hetvoederbietenproefveld (794veldjes) werd op dezelfdewijzeopkleigrond
aangelegd alshet suikerbietenproefveld (project4_1«1)»Als standaardraswerd
Eureka gebruikt,datom de10veldjeswerd uitgezaaid.
Er zijnkruisingengemaakt tussentetraploide stammenvanvoederbietenvanverschillend type,tussen zulke stammenmet tetraploide stammenvan suikerbieten
entussentetraploide stammenvan suikerbieten envoederbieten met diploide
voederbietenrassenvanverschillend type.
Hetvoederbietenproefveld werd gerooid op13t/m 19oktober.In tabel6zijnde
kruisingenopgenomen,waarvandenakomelingschap isonderzocht.
'ï^fi_§ 2YSE5ï2£;Îj_yian_dekruisingen,waarvan_zaad_op_hetvoederbietenproefveld isuitgezaaid.

Ras Herkomst
SY K.W.E.

SX SB VB VG VD VE VG
,

fi

HilleshögS
Friso
VB Voedersuikerbiel
ÜB
VC Alpha
VB BarresStrynpX
VE Peragis
VP Eureka
VG inkruisingVE
VH Korsroe
VK Ideal
VL GroenkraagCB

X
X

X

X
X
X
X

X
X
X

X
X

X

X

Bison

Alpha

X
X

X

X

X
X
X
X

Neo Massiva

X
X

X

Eureka

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

Tabel_7

Overzichtvan enkele eigenschappenvan_de_onderzoch.te_polyplo±de
voederbietenkruisingen, perveldjeuitgerekend»

Kruising

aantal
bieten

gewicht
bieten
i n kg

dr.stofgehalte

dr.stofopbrengst
i n kg

d r . s t o f opbrengst
t.o.v.standaard

VF x VG

60

6 0,7

17,8

10,80

101,2

VF x Eureka

62,7

69,7

15,1

10,55

98,8

VF x Keo

62,6

70,1

15,5

10,88

102,0

VF x M a s s i v a

63,3

78,1

15,2

11,86

111,2

VG x VB

62,0

68,0

15,7

10,67

100,0

VG x VC

63,1

76,6

14,3

10,95

102,6

VG x VD

63,6

85,9

12,7

10,90

102,2

VG x Eureka

63,1

76,6

14,7

11,23

VG x ïïeo

62,2

72,0

15,5

11,16

105,3
105,2

SY x M a s s i v a

64,2

76,7

16,3

12,53

117,4

VB x M a s s i v a

63,0

75,9

15,3

11,64

109,1

VG x M a s s i v a

64,0

91,4

14,0

12,80

120,1

VD x Bison

64,0

100,3

12,3

12,32

115,5

VE x Bison

63,1

99,6

12,3

12,29

115,2

VC x Neo

65,0

76,3

U,6

VD x ïïeo

64,0

99,6

12,0

11,14
11,96

104,4
112,1

VE x îïeo

63,7

93,8

12,6

11,84

111,1

VE x Alpha

63,4

97,6

12,0

11,71

109,8

SA x VC

64,3

54,4

18,1

9,81

91,9

SA x VD

58,5

57,7

14,3

8,24

77,2

VH x VB

62,5

72,9

15,5

11,30

105,9

VK x VD

61,7

63,1

11,4

7,21

67,6

VK x VE

64,0

87,4

11,8

10,31

96,6

VL x VB

63,0

55,1

17,6

9,70

90,9

*VC x VE

64,0

87,2

12,5

10,93

102,4

*VB x VE

62,9

81,1

13,6

11,00

103,1

*SY x VE

64,0

74,4

15,2

11,33

106,2

*VA x VE

64,2

83,0

U,3

11,87

111,2

*VD x VC

63,0

82,0

11,9

9,76

91,5

*VD x VB

63,7

83,7

13,3

11,16

104,6

*VC x VB

63,4

72,6

15,2

11,02

103,3

*VD x VE

63,3

96,2

10,5

10,05

94,2

*VC x SY

62,7

59,6

18,3

10,90

102,2

63,6

69,8

15,3

10,67

-

Standaard
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Intabel7zijnde ongecorrigeerde gegeveno opgenomenvande onderzochte tetraploidefamilies (gemiddelden),dieindekruisingenzijngebruikt.Optetraploidniveauhebben in19^1verschillende kruisingen goedvoldaan.Dehoogste
drogestofopbrengsthebbengegevenVA;•: VE,SYxVE,VHxVB,VCxVBenVBx
VE„ Lage opbrengsten gavendekruisingen VKxVD,SAxVD,SAxVC enVLxVB.
Inhet algemeenleverendekruisingen,waarinhoge percentages triploiden
voorkomen meer opdande tetraploiden.HetvoederbietenrasBisonheeftzeer
goedvoldaan.Verderzijngoede resultatenverkregenmetMassivaenAlpha.
Hogebietgewichtenloverdendekruisingen VC!xVD,VKxVE,VCxVE,VAxVE,
VDxVC,VDxVBenVDxVE.Indokruisingenmet diploiderassenwerdenzwarebietenaangetroffen inVCxMassiva,VDxBison,VE:•: Bison,VDxNeoen
VExAlpha.
Hetuitgezaridezaadvandekruisingengemerktmet een*isuitpaarsgewijze
kruisingentussenj1-] individuenverkregen (het isdushetI!2zaadvandeaangegeven kruisingen).
B.Zaadwinning
Opgrond vanverkregen resultaten zijnnogweerkruisingenuitgevoerd teneinde
overzaadvanbelangwekkende combinaties debeschikking tekrijgen. Opde
isolatic/eldjeswerdenkruisingenuitgevoerd tussen familiesvan SYxVB,SYx
VC, SY::YD,VAxV.,enVCx YDmet de rassenEurekaenBarresPerritslevX.
Intabel.8isaangegevenwelke paarsgewijzekruisingen zijnuitgevoerd.
Tabel 8

Overzichtvandein 1961verrichte paarsgewijzekruisingen met
" ü o ' u r a p l o i d e voed i e r b i e t ; e n

Kruising

VE

j SY
j _.__ „

SY x VE
SY x VC

j

S i x 7.0

I

i

VA x YD
VC x VD

::

!
i

xl

x

L L_
Voordebloei
wasgering.

VC

YD

VE

VF

VC

X

—.—

X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

xi

•y-

X j

"V"

X

SY x VD

VA x VD

VC x VD

x

X

X

X

X

X

X

X

X

^^

X

X
f

SY x VC

X

X
L_

_

_

cytologischonderzoekverricht.Het aantal afwijkendebieten

C.Stekbieten
Eris eenuitzaaiverricht to';het verkrijgenvan stekbietenvanmateriaal,dat
inhet veredelingsorogrammatorbeschikking dient testaan.
Genetischevariabiliteit bijdevoederbiet (Project4-2.2)
Ophet onderproject4-1»2genoemd observatieveld, dat opdekleigrond was
aangelegd,werd ookzaaduitgezaaid vanpaarsgewijzekruisingen iningeteelde
voederbietenfamilies.Vaniedere familiewerden 3rijenuitgezaaid (325veldjes). Tussendefamilies kwamen duidelijkeverschillenvoor.
InsommigeBarresStryn^Xnummerskwamen enkelegelebietenvoor,diezich
traag ontwikkelden.Zijbezittenminder chlorophyl dannormale planten. Dit
iswaarschijnlijkhetgevolgvanhetvoorkomenvanrecessieve genen.
Indeleepvan septemberwerden tonkinstokkengeplaatst bijdebieten,diein
1962totbloeiworden gebracht.Zijvertegenwoordigen zogoedmogelijkhetgemiddelde vand.eveldjes.Develdjes werdengerooid op25en26oktober.Evenalsbijde suikerbieten traden ergroteverschillen opinbietgrootte.
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Vande paarsgewijzekruisingen,waarvan teweinig zaad aanwezigwas omophet
observâtievelduit tezaaien ofwaarvan dekienkracht tewensen overliet,
werd op14aprilzaad indekasuitgezaaid. Ookhetzaad,datgeoogst wasop
deingehulde stengels (zelftestuiving)werd zouitgezaaid. Verderwerd zaad
vanhandelsrassenuitgezaaid, dieals standaardwerdengebruikt. Voorhet
verplanten isverspeend inplastic buizen.Afwijkendebietenwerden apartverspeend.Nummersmetminderdan10bietenwerden opeenander velduitgeplant.
Tegenhet eindevandegroeiperiode lietende zandbietenhetbladmeervallen
dandekleibieten.
Het rooienwerduitgevoerd op24en25 oktober.Eenaantal ingeteelde families
werdenbestemdvoorhetuitvoerenvan opbrengstbepalingen. Hiervoorwerden
indeeerste plaats defamilies bestemd,waarinzelfbevruchtingwastoegepast,
Voordemonsternamewerden ongeveer 25bietenbestemd,diewerden gewogen en
waarindrogestofbepalingenwerdenuitgevoerd. Deverkregen resultatenwerden omgerekend perbiet enuitgedrukt inpercenten van de standaard.
Inde tabellen 9.1 en9«2zijndegegevensvermeld.
Tabel 9»1

Variatie inwaardebepalende eigenschappenuitgedrukt in fot.o.v.
aantal
f am.

Herkomst
Hinderupgaard XII
Groeningia
Ovana 1)
VanLaar 2)
Alpha
Massiva
Eureka
Neo
Buffalo
B a r r e s FerrLtslev X 3)
Barres Stryn^ X

61,1
70,1
57,5
73,9
52,3

7

8
13
5

9

- 106,0
- 99,5
- 105,7
- 93,8
- 109,8

11

56,5 - 99,7

U

77,3
79,6
85,5
82,7
54,7

11
10
4
46

-

118,8
129,1
121,2
107,6
112,2

1) Ovana, b e r e k e n d t . o . v . s t a n d a a r d Groeni
2^ Van Laar = Alpha a f s t a m m i n g , b e r e k e n d t
3) B a r r e s F e i r i t s l e v X, b e r e k e n d t . o . v . s t a
Tabel 9«2

dr.stofgehalte

bietgewicht

96,0
82,9
72,7
106,9
95,0
97,2
89,6
85,1
92,1
102,4
92,1

-

101,5
102,7
100,5
113,8
117,5
126,8
112,1
114,3
111,8
114,2
115,8

droge stof
60,7
61,0
50,5
79,5
54,4
64,8

-

74,5 88,2
89,9
92,4
56,0

-

107,9
85,2
93,8
100,0
128,1
100,5
110,5
137,9
110,8
119,0
113,7

ngia;
. 0 . v . s t a n d a a r d Alpha;
ndaard Buffalo.

Waardebepalende eigenschappenvan destandaard,uitgerekend per

Bïët7
Ras
H i n d e r u p g a a r d XII
Groeningia
Alpha
Massiva
Eureka
ITeo
Buffalo
Barres Stryn^ X

aant al
veldjes
1
1
2
1
1
1
1
4

bietgewicht
i n kg
0,879
1,121
1,066
I.356
0,882
0,911
1,245
1,591

dr.stofgehalte

drogestof
kg

20,2
18,7
16,0
14,2
17,3
16,8
12,7
11,4

0,178
0,210
0,171
0,193
0,173
0,153
0,158
0,182

Inderassen Groeningia,Ovana,VanLaar,Alpha,Massiva,Eureka,Keo enBarree
Fer.tslevXwasgedurende 1of2generaties zelfbestuivingtoegepast,alof
niet gevolgd dooreen paarsgewijzekruising.BijBarres Stryn^Xwas gedurende
één oftweekeerpaarsgewijzekruising toegepast.HinderupgaardXIIwas één
keeringeteeld.

74.
Bijdemeeste onderzochte rassen komeningeteelde families voor,dielagebietgewichten"bezitten.Inhetalgemeendaalthetgewichtmeerdanhetgehalte.
BijHinderupgaardXII,Alpha,Eureka,ïieo,Buffalo,BarresFerritslev X enBarres Stryn/Xkomen éénofmeerfamiliesvoor,diehogerebietgewichtenen
::
drogestofgehalten bezitten dandestandaard
'
Goedegehaltenkomen
voorbijingeteelde familiesvande rassenHeo,Alpha,aassiva,Buffalo,BarresFerritslevX enBarres Stryn^ X.Taak gaat eenhoogbietgewicht gepaard
meteenlaaggehalte en omgekeerd.VanenkeleGroeningiaenOvananummers
zijnbeidewaardenlaag.
Intabel 10ishetaantalfamilies opgenomen,waarvanin1962stekbietenzullen
wordengebruiktvoorzelfbestuiving,voorkruisingmet tetraploide rassenen
voorhetuitvoerenvanpaarsgewijzekruisingen.
Tabel 10

Overzichtvanhetaantal families,waarmedehet onderzoek in
T952~wordt~vöörtgizët7

Herkomst
Hinderupgaard XII
Eureka
Groeningia
Alpha
Massiva
ïïeo
Ovana
Corona
Buffalo
Barres F e S i t s l e v X
Barres Stryn^ X

zelfbestuiving

k r u i s i n g met
tetraploiden

paarsgewijze
kruising

9
34
4
15
53

4
H
7
9
6

22
22

12
8
2
8

4
19
6
13
6
19

4
22
8
22

11
21
11

4

4

16

20

Hetafgelopen jaarwerden binnenhetrasEureka 149paarsgewijzekruisingen
uitgevoerd,dieruimtelijkwerdengeïsoleerd inWageningenenRandwijk.Deze
vormvaninteeltwerd.voordederdekeerbinnen defamiliesuitgevoerd.Met
het rasBarres Strynj^Xwerden55paarsgewijzekruisingenuitgevoerd.
Vandemeeste families,waarvanbietenwerdengebruiktvoordepaarsgewijze
kruisingen,werden ophetinteeltveld éénoftweebietenuitgeplantvoorzelfbestuiving.Hetde stengelinhullingwerdbegin junieenbegingemaakt.Opde
ervoorinaanmerkingkomendebietenwerden 3 - 6 pergamijnzakkengeplaatst.
Bijhet afhalenvan dezakkenwerdveel aandachtbesteed aanhetbijknippenvan
destengels.Vande361uitgeplante Eurekabietenhebben er233éénofmeer
zaden opgeleverd. Op96Barres Stryn^Xbietenwas ditaantal 56.
Ophet inteeltveld werden ookbietenuitgeplant,diein196Ovegetatief waren
gebleven.Vande 117behandeldebietenleverdener44zaad.Verder werdzaad
geoogstvan 11 tetraploidebieten envan 14Frisobieten.
Verschillende EurekaenBarres StrynjziXbietenleverdenmetstengelinhulling
geenzaad.Nagegaanzalworden,inhoeverrehier sprake isvan zelfsteriliteit
dooropnieuwbietenintetelenvandefamilies,waartoezijbehoren.
In tabel 11ishetaantal families
denuitgeplantvoor zelfbestuiving
bietenuitgeplant.

opgenomen,waarvanin1962stekbietenwor,Vandezefamilieswarenminder dan10
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Tabel 11

Aantal voederbietenfamilies,waarinzelfbestuiving zalworden

toegepast7
HinderupgaardXII
Eureka
Groeningia
Alpha
Massiva
Neo

4
38
3
9
50

{ Buffalo

21

I

Ovana
Corona
Barres FerritslevX
BarresStryn^X
t

„ — _ _

19
5
19
9
56

— _ _ — . — „ — _

Mannelijkesteriliteit bijdevoederbiet (Project4-2.3)
InI958werdenindeprovincie GroningeninzaadpercelenvanEurekaenkele
M.S.bietenaangetroffen. Inditraswerdennaderhand ookO-typen afgezonderd.
Inproject4-2.2 isvermeld,datmetEurekaopvrijgrote schaalwordtingeteeld.In1961 waren ophetinteeltveld bietenuitgeplantvanfamilies,waaringedurende tweegeneraties paarsgewijzekruisingenwarenuitgevoerd.Bijhet
inhullenvande stengelsbleek,dat 3plantenM.S.waren. Erisgekruistmet
EeoK (O-type)ener iszaad geoogst,datuitvrijebestuiving is ontstaan.In
de opisolatieveldjes (project4-2.1)uitgeplanteEurekabieten,die afkomstig
warenvaningeteelde families,werden 3M.S.bietenaangetroffen.
De opeenisolatievelduitgeplante nakomelingschap van dekruisingEurekaII,
18 (M.S.)x 0bleekM.S. tezijn.IneenandereEurekax 0herkomst trad semiH.S. op.Uitbeide kruisingen zijnM.S.plantengekruistmet eenO-type.Inde
nakomelingschap is terugkeervanM.S.teverwachten.
Ten aanzienvaneenbepaaldeuitEureka afkomstige biet,dieblijkensgedrag
t.o.v.de éénjarigeM.S.bietals O-typewas aangemerkt,werdgevonden,datna
zelfbestuiving indenakomelingschap eenM.S.biet (diealsschieter optrad)
voorkwam. Eendergelijkfeit stelt onsvoor eenvraagstuk;voorde oplossing
ervanzalnader onderzoek nodigzijn.
In i960werd ophet inteeltveld zaad geoogstvantweeM.S.Eurekabieten,dat
uitvrijebestuiwing?;asontstaan.Indenakomelingschap tradenin1961 enkele
M.S.bieten op.Hieruitvolgt,datin i960inhet stuifmeel stuifmeelkorrels
aanwezigwarenmetde genetische samenstelling xz.
Indenakomelingschapvan deM.S.bietenvanderassenMassiva,Buffaloen
Barres FerritslevX,diein1959i ndeprovincie Groningenwarenverzameld,
traden totnu toegeenM.S.bietenop.Ookisgekruist met eenO-type.Deze
nakomelingschapleverdegeenM.S.bietenop.
In1961werdbeslotennogmaals indeprovincie Groningenzaadpercelen teonderzoeken opM.S.InderassenMassiva enBarresFerritslevX werden enkelemogelijkmannelijksterielebieten aangetroffen,waarvanzaad isgeoogst,datuit
vrijebestuivingis ontstaan. Het kruisenmeteenO-typehadweinigresultaat,
(project 4-1.3).
Intabel 12ishetaantalbieten opgenomen,waarvandenakomelingschap opM.S.
zalv/ordenonderzocht.
Tabel 12

Overzichtvanhet aantalvoederbietennummers,waarinJü^S^yoorkomt.

Eurekax0
Massivax 0
Buffalox 0
)
BarresFerritslevXx 0)
Keox 0
Eureka
Massiva
Barres FerritslevX

19
5
5
1
11
2
1
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De O-typenuitde rassen Eureka,MassivaenBarresFerritslev Xzijndoormogelijkebastaarderingmisschienniet zuiver.Door toepassingvan zelfbestuiving
wordtvoorinstandhoudinggezorgd. DoorkruisingmetIAm.M.S. wordtgetoetst
ofde O-typeninderdaad de juistegenetische samenstellingvertonen.
In1961werd eenbegin gemaaktmethet opsporen van 0-typeniningeteeldefamilies,doorhijeenaantal paarsgewijzekruisingen eenIAm.Li.S.biet teplaatsen. Isdenakomelingschap van deM.S.weerU.S.,danzijndeingeteelde familieshet gewenste O-type.
Inhetvoorjaarvan 1961 iszaad vaneenM.S.familie envaneenO-typemet
colchicine behandeldmetdebedoeling tetraploiden afte zonderen. Nacytologisch onderzoek konden eenaantalvoorlopig tetraploide C 0bietenwordenafgezonderd.
Eenkiemigheid
Het onderzoeknaarde eenkiemigheid isin1961voortgezet.Allereerst isnagegaaninhoeverre inhet ini960geoogste zaad eenkiemigheid voorkwam. Het
bleek,dat eenïïeobietdeze eigenschap inhogematebezat. Eenkiemigzaad
ishiervanuitgezaaid voor hetverkrijgenvan stekbieten eneris eencolchicinebehandelinguitgevoerd voorhet verkrijgenvan tetraploiden.
In1961 iszaad geoogst vandekruising tussenAmerikaansmonogerm met
Zwaanesse IIIx Ras 55,NeoK,Eureka,Massiva,Barres Ferritslev X , Barres
Stryn^X,Peragis,îlemeeenHilleshög.Verder zijnvaneenaantal kruisingen
met suikerbieten envoederbieten stekbietenaanwezig.
In I96I is ophet inteeltveld eenM.S.Eurekabiet aangetroffen,diegedeeltelijkeenkiemigwas.Eriszaad geoogst,datuitvrijebestuiving isontstaan.
Denakomelingschap wordt in 1962totbloeigebracht.
Bijdeinspectie vande zaadpercelen indeprovincie Groningen werd ookgelet
ophetvoorkomen van eenkiemigheid.Erwerden wel bigerme,maargeenmonogerme plantengevonden.
X-stralen
Inhetvoorjaarvan 1961werd eenbegingemaaktmetdeX-stralenbehandeling
vanbietenzaad met het doelwaardevollemutanten teverkrijgen. Inde eerste
plaats zalworden gelet ophet voorkomenvaneenkiemigheid.Volgens Owen
wordt demutatie frequentievan genetischeM.S.sterkverhoogd doordebestraling. Filutowiczwijstophetvoorkomenvanvrouwelijksteriele planten inzijn
Xmateriaal.
In overlegmethet I.T.A.L.v/erddroogennatzaadvanEureka (mengselvaningeteelde families)aanX-stralen blootgesteld.Dedosesbedroegenbijdroogzaad
20,30,40,50,60,70,80,90en100Kr.enbijnat zaad 20,30,40,45,50,55,
60, 70en80Kr.Het behandelde zaad werdmetde controle indekasuitgezaaid.
Hetbleek,datbijdelagedoses deplanten teweinigreageerden,terwijlbijde
hogedoses desterfte erggrootwas. De overblijvende plantenwerdenverspeend
enlater ophetvelduitgeplant.
Uithetvoorlopige onderzoekbleek,dat50Kr.waarschijnlijkhetbestevoldeed.
Op12aprilwerd eendefinitieve bestralinguitgevoerd met 40,50en 60Kr.
Voor ditdoelwerdlïemeemateriaal gebruikt,waarin 0-typenvoorkomen (genummerd I,II,IIIenIV). Indeliteratuurwordtmedegedeeld,dat erkoppeling
voorkomt tussen degenen xz (O-type)enm (eenkiemigheid), waardoordekans
ophet voorkomen van eenkiemigheid wordtvergroot in 0materiaal. Hetaantal
uitgezaaide kluwenswerd geteld.Ditwerd ookuitgevoerd methetaantalopgekomen,het aantalverspeende enhet aantal ingekuildeplanten.
Intabel 13ishet aantalbieten opgenomen,datindekoelruimte wordtbewaard. Opvallend isdevaak slechte ensterkmisvormde bietvorm.
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Tabel 13

Overzichtvanhet aantalingekuilde bieten,diemetX-stralen
ZljnBëhanSêïd

Herkomst

20Kr j30Kr

Eurekadroog
Eurekanat
ITemeeI
HemeeII
lemeeIII
ITemeeIV

33
32

31
IJ

40Kr
12
12
49
50
107
159

45Kr

50Kr;55Kr

60Kr

4

l

32|
52|
60
178|

80Kr

I

1
13
42
50
120

Afgifte zaad i iankwel cers
Inhet voorjaarvan 1961werdende suiker-envoederbietenkwekers indegelegenheid gesteld tetraploid zaad inontvangst tenemen.Intabel 14iseenoverzicht gegevenvan defamilies ofplanten,waarvan zaad isafgegeven.
Tabel 14

Overzicht vanhet in I96I afgegevenzaad»

Ras 'aan't'al
jfamilies
t_

kruising

aantal
families

aantal
planten

.._

._

Suikerbieten

SX
SY
SZ
SA

5
5
4

SYxSX

10

SYxVB
SYxVC
SYxVD
VAxVD
VCxVD
VBxSX
VDxVA
VDxVC
SYxVE

8
18
15
18

9

Voederbieten

VA
VB
VC
VD
VE
VF
VG

5
3
3
4
8
10
8

90Kr

1

1

12|

5

70Kr

5
4
2
2

3

Diversen
Het afgelopen jaarwerdenaanbietenkwekers adviezenverstrekt overdepolyploidieveredeling, overhet gebruikvanmannelijksteriele bieten,overhetverkrijgenvan erfelijkeenkiemigzaad enoververnalisatieproblemen.
Van 1 2 - 1 6 juni 1961 werdhet Station Centrale de Génétique et d'Amélioration
desPlantes teVersailles bezocht omdeveredelingvande suikerbiet tebestuderen.Aandachtwerdbesteed aan dePolyploidie,demannelijkesteriliteit,de
eenkiemigheid,het kruisenmetwildebieten,hetverkrijgenvan Cercospora
resistent envergelingsziekte tolerantmateriaal.
Op7augustus werdenmet ledenvan deWerkgroep BietenvandeNederlandse
Kwekersbond deobservatievelden opklei- enzandgrond enhet polyploidproefveld opkleigrond bezichtigd.
Voordeledenvandebovengenoemde Werkgroepwerden omdetweemaandenreferaten gemaaktvanartikelen ophet gebied vandebietenveredeling, dieverschenen indebibliotheek IVP-SVP. Verderwerdenvoorhet tijdschriftLandbouwdocunentatie lange enkortereferatenvanartikelengemaakt,diebetrekkinghebben opdeplantenveredeling.
Evenals invoorgaande jarenwerd in1961het secretariaatvande Studiekring
voor Plantenveredeling vervuld.

7o.
G R A SSEH_EN__KL
AVERS

door
Dr.F.Vat

Bastaardering tussen Lolium-enFestucasoorten (project 5-1*5)
De collectie F^-bastaardenwerd aangevuld met175hybridenvandiploidItaliaans raaigras alsmoeder entetraploïde beemdlangbloemofhexaploïd rietz\venkgrasalsvader.Hetbleekmogelijk, deze bastaarden opgrote schaalteproduceren, door bloeiwijzenvan beide ouders samenintehullen. Circa ^&foder aan
de raaigrasaren gevormde zaden leverde hybridenop.
Op overeenkomstige wijze verkregen zadenvankruisingen tussen diploidEngels raaigras entetraploïde beemdlangbloem werdeninI96O/6Ibehandeldmet
colchicine.Onder dehieruit verkregen planten werdentotdusver 4 autoallohexaploïden opgespoord. Daarvan heeft erééngebloeid:dehelmknoppen
sprongen open enhetstuifmeelwasuiterlijk normaal.Ca2.500nieuwekruisingszaden werden gedurende dewintervan1961/62 behandeld metcolchicine.
De Fi-collectie omvat thans diploïde, triploide, tetraploïde, amphidiploïde
en hexaploïde bastaarden. Circa 300di-entriploïde hybridenwerdengetoetstopvrouwelijke fertiliteit.Demeest fertiele planten zullen worden
gebruikt voor eenterugkruisingsprogramma.Uitnakomelingschappen, verkregen
door terugkruisingvanF-^-hybridenmetdediploïdeentetraploïde oudersoorten
in i960,werden ruim 50plantenmetinteressante combinatiesvaneigenschappen aangehouden.Ruim 100vandergelijke planten werden geselecteerduit
een groot aantal spontaanverkregen Fj-zaailingen.Voortswerden families
opgekweekt door paarsgewijze kruisingvanbetrekkelijk fertiele F2- enFjplanten,diezichhadden onderscheiden dooreengoede kouderesistentieen
een gunstige zomerproduktie.
Veredelingvanrodeklaver door chromosomenverdubbeling (project 5-2.2)
Vooreenstudievandefactoren,diedezaadopbrengst vantetraploïfle rode
klaver beïnvloeden,werdenini960vier C^-familiesuitgezaaid bijdrieverschillende zaaidichtheden, namelijk inrijenop24en40cmafstand enals
afzonderlijke plantenop30x40 cm.Vandeze C^-families produceerdendeC 2 stamplantenin1955endeC^-nakomelingschappenin1958 sterk uiteenlopende
aantallen hoofdjes enaantallen zadenperhoofdje.
In I96Iwerdenperveldje monstersvan50hoofdjes verzameld voor bestudering
vandezaadzetting; daarnawerd dezaadopbrengst perveldje bepaald.Deresultaten zijn samengevat indeonderstaande tabel.
__—.

fa:
mille
245

zaden/ho ofdjes
.aantal hoofdjes
C2-plant C^-fam. C2~plant C?-fam.
I955I)
1958
ifca2"
1955
98
728
33
33

229

44

35

225

1435

14

52

60

173

782

91

62

60

69

965

l)ge teld 52)
!

._

berekenco.
i
1

. . . — _ — _ — — —[

résultat«snC^fam. 1961
rijenafstand

zaden/
hoofdje

aantal
hoofdjes2)

zaad
ing

24cm
40"
30x40"
24"
40"
30x40"
24"
40»'
30x40*'
24"
40»
30x40"

51
55
35
51
49
47
62
60
58
65
66
57

2.I9O
2.27O
2.77O
2.380
2.52O
2.9OO
I.92O
2.480
2.I5O
1.660
2.O6O
2.120

384
433
302
396
401
424
425
525
411
374
429
388
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Uit deresultatenkanhetvolgendeworden afgeleid:
1.De stammen,dievoortgekomen zijnuitdemoederplantenendefamiliesmet
debeste zaadzetting perhoofdje,produceerden perhoofdjev/eerdemeestezaden.ReedsindeC2~generatiehebben erkennelijk grote erfelijke verschillen
bestaaninde zaadzettingperhoofdje.
2.Ondanks deongunstige zomerwerdenvrijhoge zaadopbrengsten perm^verkregen.Demeest productieve stamgafbijrijenzaai op40 en24cmresp.33
en27g/m2. Degemiddeldenvandevier stammenwarenresp.28en25g/m2.Het
aaneengeslotenblokvan develdjesbijrijenzaai,groot127m2> produceerde
4.892kgzaad.Dit correspondeert met eenopbrengstvan 265kg/ha.
Blijkbaar zijnvantetraploïde rodeklaver selecties tekweken,dieinbetrekkelijk ongunstige jarenonder proefveldomstandighedenminstens evenveel
zaadproduceren alsdiploïderassengemiddeld onder praktijkomstandigheden.
Wanneerdergelijkeopbrengstenvandetetraploïden ookopgroterepercelen
zijntebereiken,dan zullendezeselectiesindepraktijk ingangkunnenvinden.
3.De zaadopbrengst perveldjewasbij40cmrijenafstand steedshogerdan
bij24cm.Ditwerdvoornamelijk veroorzaakt dooreengroter aantal afgerijpte
hoofdjes.Ofschoondeopbrengstverhogingvan \yjo niet teverwaarlozenis,is
zetochzeergeringvergelekenmetdegrote jaarlijkse schommelingeninde
zaadopbrengst vandiploïderodeklaver,veroorzaakt doordeverschillenin
weersgesteldheid.Wellichtvalt ernogmeer tebereiken doorvervroegingvan
deeerste snede.Vroegermaaien zal leidentoteenvroegerebloei,waardoor
deafrijpinginderegelondergunstigerweersomstandighedenkanplaatsvinden.
Eenproef,genomenopeenderkweekbedrijven inI96I5wees sterkindezerichting.
4« Deverschillen inzaadopbrengst tussendestammenwerdenmeer veroorzaakt
doorhetaantalgevormdehoofdjes dandoorhet aantal zadenperhoofdje.Dit
isgrotendeelshetgevolgvandeomstandigheid,datookdeoorspronkelijkminderfertiele.stammeninI96Ivrijveel zadenperhoofdjevormden.Deverbeteringvande zaadzetting ishierwellicht eengevolgvannatuurlijke selectie
envankruisingmetdemeerfertiele stammenin1958.
Voordezeopvattingpleitenookderesultatenvan eenvergelijkingvande
zaadzettingvan18G2-klonen (in1955 en1957)metdievandeplanten,opgekweektuitklonenzaad enuit éénmaalvermeerderd klonenzaad in1961« Hetgemiddeld aantalzadenperhoofdjewasresp.48, 57en64«Degemiddeldezaadopbrengstbedroegbijde Cj- enC^-objectengemiddeld 27,5 en34,5 g/m2.
Deze cijfers geren deindruk,datbijgeneratieve vermeerderingvanjongetetraploxdepopulatiesdezaadzetting ende zaadopbrengstvan deminder fertiele
stammenautomatisch toeneemt.Eenverband tussende zaadzettingvandemoederklonen endievandenakomelingschappenviel indezeproefniet teconstateren.
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Ir.G.E.vanDijk
Veredelingsonderzoek_bij timothee (project5-1*8)
Inhetvorige jaarverslagwerd eenproefbeschreven,welke totdoelhad,het
opsporenvanverschillen inzaaduitval bijtimotheeklonen.Cemethodiekbestonduithetviermaaloogstenvan 5halmenmet intervallenvan eenweek,te
beginnen alshet zaad juist rijpwas.Indeproefwerdenzowelklonenvanhet
hooitype opgenomen alsvanhet weidetype» enklonenontstaandoorkruising
vandebeidehoofdtypen.Het afgelopen jaarwerd deproefherhaald om eenindru
tekrijgenvan dereproduceerbaarheid enommeer zekerheid tehebbenoverde
voor deonderzochte eigenschapuitblinkende klonen.Inbeide jarenwas tijdens deproefperiode hetweeruitzonderlijk slechtvoor dezaadoogst.
Alsbelangrijkste criteriabijdebeoordelingvandeuitkomstengeldende
relatieve zaadopbrengstvandelaatsteproefoogst,endehoeveelheid zaad,
dienogverkregenwordtnadeuiteindelijke oogstvandehelekloon.Uiteraard levert deproefhiernaast nogeenaantalbelangwekkende gegevensopals
bijvoorbeeld zaadzetting enduizendkorrelgewicht.
Decijfersvandit jaarwarenbijdehooitypenvrijonregelmatig;onderde
slechteweersomstandighedenvandeproefwashet betergeweestmeer dan5
halmenperoogstdatumtenemen.
EvenalsinI960werd tussenderelatieve zaadopbrengstvandelaatsteoogstdatum ende zaadopbrengstnade laatstemonsterneming eenwelbetrouwbare
maarniethogecorrelatieberekend,zoalsblijktuitdevolgendetabel.
Tabel 1.
15hooitypen
33kruisingsklonen
20weidetypen

Ü6P.

JL2ÜL

0,57 X
XX
0,69
0,63XX

0,52
0,76 XX
0,64XX

x = significant
xx =zeer significant
Overhetverband tussenenkelegroothedenuit beide jarenlicht tabel2in.
De correlatiecoëfficiënten liggenmeestalniethoog.Voor debovengenoemde
selectiecriteria zijn zijzelfs,behalvevoor dekruisingsklonen, zeerlaag.
Tabel 2.Berekende correlaties tussendeuitkomstenvandejareni960en196l
hooitypen
opbrengst eerste 5halmen
gem.lengtebloeiwijzen (4x 5)
mg zaad/cmaarpluim
1000-korrelgewicht
ff
/olaatste 5bloeiwijzen
zaadnalaatste proefoogst

0,29
45
°'
x
0,6lX

0,72X
-0,10
0,23X

kruisingsklonen

weidetypen

0,62 XX

0,63 xx
0,80 XX
0,56XX
0,81 XX

0,68^
0,26
0,57 XX
0,66 xx

0,46X

Niettemin bevat elkegroep enkeleklonen,waarvoordecijfersuit beide jaren
zogunstig liggen,dathiermeeverder tegaan hoopvol lijkt.Het zijntwee
hooitypeklonen,10kruisingsklonen en4weidetypen.Alsdeveronderstelling
juist is,datdezeklonenvoordeonderzochte eigenschappen betrouwbaarboven
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het gemiddelde liggen,komeninhetverdere onderzoek devragen aandeorde,
ofde eigenschappenopdenakomelingenwordenovergedragen,enwelke invloed
zijhebbenopdedorsbaarheid.
Eenbelangrijke eigenschapvanhet zaad isookhet duizendkorrelgewicht.Voor
dehooi-enweidetypenisdeovereenstemmingtussenbeideproefjarenvrij
goed.Dat hierook selectiemogelijkheden liggen,kanmenaflezenuit tabel3»
Tabel3.
15
hooitypen
minimum
maximum
gemiddeld

0,50
0,73
0,58

minimum
I96I maximum
gemiddeld

0,33
0,58
0,41

I960

33
kruisingsklonen
0,31
0,54
0,43
0,27
0,46
0,35

20
weidetypen
0,25
0,48
0,34
0,20
0,41
0,29

Het toetsenvanfamiliesofrassen incombinatiemet anderegrassenofklavers
(project5-ï»ïïT
Waarnemingen aanfamilies,die invoorgaande jarenonderverschillende vormen
van concurrentie getoetstwaren,leerden,dat ergeen zichtbareverschuivingen indefamiliesplaatsgevondenhadden.Zowelbijagressieve alsbijweinig
agressieve familieskonden geen verschillenworden aangetoond tussenplanten,
diezonder concurrentie opgekweekt waren enplanten,die enkele jarenintensieveconcurrentie inEngels raaigras overleefd hadden.Het isdusnietzo,
datwatvan defamiliesonder concurrentie overblijft,eenbepaalde duidelijk
onderscheidbare fractieis.
Alsnieuwevariant bijdemengteeltproevenwerdhet toetsenvantimotheeklonen
ineengrasmatvanEngelsraaigras enin één vanbeemdlangbloem beproefd.De
timotheeklonenwerdeninhetnajaarvani960geplant,terwijlhetdaaropvolgend voorjaarhetgrastussendeklonengezaaid werd.Hetdoenvandegewone
waarnemingen aandeklonenblijktnauwelijksmoeilijker tezijndanwanneer
er geen gras tussengezaaid is.Wèlvraagt dezemethodewatmeergrond,daar
deklonenwatruimer geplantmoeten worden,maardaartegenover staat,dat
degronabewerking tussendepollenvervalt.Deenigeverzorgingsmaatregelen,
dieoverblijven, zijnhetmaaien enhetkunstmest strooien.Deklonenkunnen
gelijkmet het tussengroeiendegraswordengemaaid.
Hetblijkt dusmogelijk,deklonenbeoordeling endefamilietoetsing, althans
gedeeltelijk,onder eenvormvanintensieve concurrentiemet andere soorten
uit tevoeren.Hetbegeleidende grasmoetuiteraard vandetetoetsensoort
duidelijk onderscheidbaar zijn;eengeschikte combinatie isechter altijd
wel tevinden.
Aandeproefvelden teEde,waarverschillende proefselectiesliggeninmengselsoppraktijkpercelen,werdendenormalewaarnemingenuitgevoerd.Tergelekenmethetgeeninvorige jaarverslagen vermeldwerd,kwamengeennieuwe
gezichtspuntennaarvoren.
Veredelingsonderzoek bijkropaar (project5-l•9)
Een 24-talklonen,dat invoorgaande jarengeselecteerd wasopgrond vanresistentie tegenbladvlekkenziekte (Mastigosporium rubricosum),werd ditjaar
nogeensnauwlettend opgezondheid beoordeeld.Omdat het optredenvandeziekte doorgrotere luchtvochtigheid bevorderd wordt,vonddezetoetsingplaats
op eenvochthoudende grond.Vannegenklonenmet eenhogegraadvanresisten-
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tiewerd zaadgewonnen.
Onderdeinteeltlijnenwerd eenI-lijngevonden,dieinhetnajaarvrijwel
geheelvrijvanbladvlekkenwas,temiddenvanduidelijk aangetaste planten
vananderefamilies.Demooiste plantenuitdeze inteeltlijnwerdenaangehouden.
Drieënzestig familieswerden onderzocht opsnelheidvanontwikkelingnahet
zaaien.Deze familiesdankenhunontstaan aanbastaarden tussenklonenen
buitenlandse planten,welke teruggekruistwerden opdeklonen.Het doelhierbijwas,deeigenschapvansnellejeugdontwikkelinguitdebuitenlandseherkomsten teverenigenmet dekwaliteit van deklonen.Degezochte eigenschap
bleeknogwelineenaantal terugkruisingsfamilies aanwezig te zijn,maar
wasblijkbaarniet zosterkvertegenwoordigd alsindevorigegeneratie.Het
gevaar dat met het toenemenvandekwaliteit ofmet schieten opeenlater
tijdstip,de eigenschapweerverdwijnt,isniet denkbeeldig.
Inhet bovenstaandekwamen aldeinteeltlijnen ter sprake.Naast degenoemde
resistente lijnsplitsenook,entalrijker, sterk ziektegevoelige lijnenaf.
Dit jaarwas ereenfraaivoorbeeld vaneenfamilie,dievolledig ensterk
doorRhynchosporium spec,werdaangetast.
Deproduktiviteitvandeingeteelde families loopt sterkuiteen.Hoewelaanvankelijk hetinteeltprogrammaalleenopgezet isomnaarzachtbladige planten
te zoeken,wordtnugetracht,dezefamiliesookvoor andere experimentenin
te schakelen.Daaromwerden ditjaar plantenuitdemeest productieve inteeltfamiliesuitgezocht om zehetvolgend jaartekruisen.
Zachtbladige_kropaar (project5-1.12)
Inhet praktijkproefveld teEdekoninhet tweede jaarna zaaiengeenduidelijkevoorkeurvanhetveevoor zachtbladigekropaarwordenvastgesteld.Doordathetgebruikte zachtbladigemateriaalnognietvrijvan inteeltdepressie
was endooronregelmatighedenindeveldjes,dieindepraktijk bijhetgebruikvangrotewerktuigen gemakkelijkkunnenontstaan,zijndeproefomstandighedennogniet geschikt omfijnereverschillen aan tetonen.
Opdeandereproefveldenwerd doorgegaanmethetverbredenvan degenetische
basisvanhet gladbladigemateriaal enmethetmakenvanproefkruisingenom
denakomelingschapvandeaanwezige planten tebeoordelen.
Parallelhiermeeverloopt hetonderzoeknaardeoverervingvandeeigenschap.
Dit jaarrichttehet onderzoekvan zaailingen indekas zichvooral oppopulaties,dieinhetvorige jaarmoeilijkverklaarbare splitsingsverhoudingen
opgeleverd hebben.Indekruisingskasjeswerden aanvullende kruisingengemaakt.
Een ander facetvanhetvraagstuk verschaft hetmateriaal,dat afkomstigis
uitkruisingenmetPortugeso planten,dievannaturegladdebladerenhebben.
Planten,diemogelijk beide typengladbladigheid -Portugees enNederlands inzichhebben,werden zoveelmogelijkmet Portugeese enNederlandse planten
teruggekruist.
Dehybriden tussenNederlandse enPortugese planten zijnniet alleenvanbelangvoorde zachtbladigheid.Doordezekruisingenontstaat eenheel ander
typekropaar danmeninNederland kent,enhet lijkthetwaarschijnlijkst,
dathiervoor zodevorming enkwaliteitwinst tebehalenvalt.Hethybridekarakterblijkt vrij stabiel tezijn,want zelfbestuivingvan bastaardplanten
resulteerde infamiliesmet verminderde algemene groeikracht,maar zonderoptredenvandeoorspronkelijkevormen.
Ten behoevevanhetgenetisch onderzoekwerden indertijd enkelekruisingengemaakt tussen zachtbladige (enautotetraploïde)kropaar enruwbladige diploïde
kropaarplanten.Debedoeling isviatriploïdentekomen tothexaploïden en
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pentaploïdenmet eenbekendeverhouding tussengenenvoor"glad" en"ruw",
omhet bijbehorende fenotypevast testellen.Volgensde literatuur ishet
ontstaanvanplantenmet dergelijke chromosoomgetallenopdezev/ijzemogelijk.
De diploïdevorm isinNederland zeer zeldzaam,endeenkele planten,diewij
verzameld hebben,blijken weinig fertiel te zijn.Nietteminwerdenuitde
kruisingen 67triploïdenverkregen,waarvan 36ruw-en31gladbladigeplanten.
Dit zoueropkunnenwijzen,datdediploïdeplantenvoordeonderzochte eigenschappen eenheterozygote constitutie hebben.Ditkomt echterniet overeen
methetfeit,datindediploïdefamilies,dieoverigensvangeringe omvang
waren,nooit zachtbladige plantenvoorkwamen.Dekruisingen tussen triploïden
entetraploïden gavengeenresultaat.
Diversen
Verschillende buitenlandseherkomstenwerdenophet proefveld geobserveerd.
Hoeweldemeestepopulaties alleenbotanisch interessant zijnensomsnauwelijksinlevenblijveninhetNederlandse klimaat,maakte eenherkomstuit
Chili dit jaareengoedeindruk.Dezeherkomstwerd indertijdviadeF.A.O.
ontvangen.
VeredelingvanEngels raaigras (project5-l«2)
Dit proj-ectwerd inhetnajaarovergenomenvanDr.Wit.Hetovergenomenmateriaalomvatteonder andere eenaantalfamilies,die oproest-enkouderesistentiegeselecteerd waren.Met behulpvandebijbehorende aantekeningen enop
grondvaneenvisuelebeoordelingwerdenhieruit plantengekozen,diequa
roestresistentie aanhogeeisenvoldeden.Deze selectie leverde 106lateen
110halflateklonenop.
Veredelingvanrietzwenkgras (project5-1»6)
Ditprojectwerd eveneensovergenomenvanDr.Wit.Daarrietzwenkgras inde
Nederlandseweidebouwvrijwelonbekend is,kwam devraagop,ofhet zinheeft
metditgrasverder tegaan enofhetniet devoorkeur zouverdienen debeschikbare tijd aanbelangrijker grassen tebesteden.
Deoverweging, datrietzwenkgras opdrogegronden enindrogeperioden zeer
hogeopbrengstengeeft,hetgeenopdeS.V.P.-proefveldenindedroge zomer
van 1959ookduidelijk totuitingkwam, isvan doorslaggevende betekenisgeweest bijhet nemenvanhet besluit,hetvrijomvangrijkemateriaalniet zonder
meeropteruimen.Hetprobleemis deslechtekwaliteit,endaarom zalde
selectie eropgericht ïijndezesoort,met behoud vandroogteresistentie en
fertiliteit,vanrietnaargrastedoen zwenken,
Eenselectie opmalsheid inde aanwezigeklonen enfamiliesverschafte 82
klonen alsbasisvoorhetveredelingsprogramma.
De_methodiek dergrassenveredeling (project5-1.l)
Eengedeeltevandewerkzaamheden,die tot ditproject behoren,zoalshet
toetsen inmengteelt enhet bestuderenvanproefkruisingenmet inteeltlijnen,
isOperonenbijdebetreffendegewassen.
Eenanderonderzoek betreffende demethodiek iseenvervolgop eenpolycrosstoetsmet timothee-klonen.Naeenonderzoekvan denakomelingschappenvan18
klonenuit éénmassaleproefkruisingwerden 2groepengemaaktvan dedrie
beste endedrieminst productieve families.Hetverschil inopbrengstwas
significant.
Debijbehorendeklonenhebbendaarna,napergroep samenafgebloeid tezijn,
opnieuw zaad gegeven.Vanaldusverkregen familieswerd dit jaar deopbrengst
bepaald.Inheteerste jaarbestond er eenbelangrijk verschil inproductie
van groenemassa.Denakomelingschappenvan debesteklonen leverden gemiddeld
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20^omeeropdande"bestefamilieuit deanderegroep.
Als deopbrengstenvandevolgende jarenindezelfdeverhoudingblijven,heeft
de indertijd uitgevoerdemassaleproefkruisingdusbetrouwbare gegevensversohaft,opgrondwaarvanmendeklonenmetminder goedekruisingswaarde kan
uitsluiten.
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Deveredelingvanrodeklaveropresistentie tegen stengelaaltjes (project5In i960werd vandiploïde aaltjesresistente rodeklaver zaad gewonnen.Deopbrengstwasechterlaagendaaromwerd dit jaarvan dezelfde plantennogeens
zaadgewonnen.
Uithetonderzoeknaar deaaltjesresistentie bleek,datbij18diploïde familieshetpercentagevatbareplantenvarieerdevan9"tot20enbij24.tetraploïdefamiliesvan7tot 19.Hetdiploïdemateriaal stamt afvanoorspronkelijk 18moederplanten,terwijl datvande tetraploïdenvan6aaltjesresistente
diploïdemoederplanten afkomstigis.
Deveredelingvanrodeklaverogresistentie tegenklaverkanker (project5~
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Develdinfectiemetmycelium enascosporenvan Sclerotiniatrifoliorumheeft
indewintervani960op '61slechtsweinigrottingveroorzaakt.Hierdoorwas
inhetvoorjaar geenbepalingvanderesistentie tegenklaverkankermogelijk.
Deinfectieluktedaarentegen goedindeplattebak,waardeplantenopdezelfdewijzewerden geïnoculeerd alsophetveld.Hierbijwerden deplanten
bovendiennog aanverschillendevriestemperaturenblootgesteld.Geheelin0vereenstemmingmet eenproefvanhet jaartevorenbevorderdeverzwakkingvan
deplanten doorvriezenderottingvan ascosporeninfectie.Ook ditjaarbleek
weer,datdeascosporeninfectiegeenbeterewaarderingvanderesistentievan
rodeklavermogelijkmaakt.
Myceliuminfectieisgemakkelijkeruit tevoeren danascosporeninfectie.Daarom
werd ditjaaruitsluitend deeerstgenoemdeinfectietoegepast.Inhetvoorjaar
I962zalmoetenblijkenofvoldoenderesistentie bijde selecties aanwezigis.
Beproevingvanreciprocalrecurrent selectioneninteelt-heterosisteelt bij
rodeklaver (project5-2.5)
Rassenkruisingen
Voordereciprocalrecurrent selectionishetvanbelangom tweepopulatieste
vinden,diemet elkaar eenuitstekendktuisingsprodukt geven. Omdit teonderzoekerwerdeninI959verschillende rassenenselectiesgekruistmet Groningerrode
klaver enmet Leisi (eenZwitsersras).Detoetsingvandenakomelingschappen
vond plaats teneerste indicht gezaaiderijtjesop 25cminveldjesvan4 ^
enveldjesvan1m^,ententweedealsafzonderlijkeplanten op eenafstandvan
50bij25cminveldjesvan4m ^ enop25bij12,5 cminveldjesvan1m.
Voorelkeproefwerden 25Objektenin4herhalingenuitgezaaid.Devolgende
tabelgeeftderesultatenvan deallereerst genoemdeproef.
Uitdetabelvalt aftelezen,datopde zandgrond Vroege(StofteResistentgekruistmet Groningerrodeklaverhethoogst inopbrengst is.Hetverschilmet
dehoogst opbrengenderassenVroege(ZitofteResistent,KuhnenLembkeisechter
niet significant.Opdekleigrond zijndeverschillen tussendehoogstopbrengendekruisingen (selectieRoosendaalsex Groningerrodeklaver enVroege
ptofteResistentxGroningerrodeklaver)enhetbesteras (Violetta)noggeringer.
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Tabel 1.De totaleopbrengst aandrogestofoveri960 (lsnede)en196I(3
sneden)vankruisingen enrassenvanrodeklaver teEde enHeteren.
Opbrengstvaninrijengezaaideveldjesvan4ni,gesommeerd overde
4 herhalingen.Relatieve opbrengsten tenopzichtevanRodeMaasklaver.
!

Ede
zandgrond
Object

1
2
3.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Kruisingofras

Opbrengst
Opbrengst
RelaRelaover
over
tief
tief
I96O+196I
I96O+I96I

SelectieRoosendaalse x Leisi
Aaltjesresistente fam .x »
SelectieW
x "
Violetta
x "
Lembke
x »
VroegeO'tofteRes.
x "
Essi
x "
Groninger
x "
SelectieRoosendaalse x Groninger
Aaltjesres.fam.
x "
x
"
Selectie M
Violetta
x "
Lembke
x "
Vroege0tofteRes.
x "
X "
Essi
X
RodeklaverCB
_

_

_

_

_

_

_

Heteren
kleigrond

92
97
102
102
92
101
97
100
94
101
97
105
96
108
ÏÖÏ
103
-

_

-

35,88
34,15
36,83
36,94
34,78
34,07
34,98
36,84

IO3
98
105
106
99
97
100
105

27,08
29,23
26,28
26,46
27,10
27,57
28,52
27,98

95
103
92
93
95
97
100
96

_ _ _ _

Leisi
Violetta
Lembke
Vroege0tofteRes.
Essi
RodeklaverCB
RodeMaas
RodeklaverKuhn

Aantast ingdoorstengelaaltjesinhetras
eengoe deopbrengstbepaling onmogelijkgei

92
98
95
95
94
89
95
94
103
101
91
99
100
103
98
102

32,31
33,82
35,59
35,67
32,31
35,51
33,97
34,93
32,88
35,39
34,09
36,71
33,72
37,94
35,51
36,22

26,33
28,00
27,12
27,19
26,79

25,30
26,98
26,84

29,44
28,75

25,95
28,31
28,50
29,28
27,85
28,97

Groninger rodek :laver(no
naakt.

17)heeft

Doorhet afwijkend karaktervanLeisirodeklaverwasdemogelijkheid niet
uitgesloten,dat juisthiermede in sommigekruisingen heterosisverschijnselen
vanbetekenis zoudenoptreden.Ditbleekniethetgevaltezijn.Devolgende
tabelgeeft decijfersvandemeest opbrengendekruisingmet Leisiopdezandgrondnaast dievandebetreffendeouders.
Tabel2.
Leisi
ViolettaxLeisi
Violetta

35,88
36,71
34,15

Deopbrengstverschillen zijnnietsignificant.

Op dekleigrond ligtbijdezelfdeobjectendeopbrengstvandekruisingtussendievandebeideoudersin.
Dekruisingenmet Groningerrodeklaverindichtgewas enals afzonderlijke
planthebbenoverhet algemeen eenietshogereopbrengstdandiemetLeisi.Dit
wordtvooralveroorzaakt doorhetverschil inopbrengst indeIe snedevanI96I.
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Inde3desnede zijnhet juist dekruisingen vanLeisi dieietshogerliggen,
maar deze laatste snedeheeft nietveelinvloed ophet totaal.Het relatief
meer opbrengenvandeLeisi-kruisingen inde laatste snedeis eentypische
eigenschapvanhetrasLeisi.Dit terugvindenvandeLeisi-eigenschappen in
defamilieswijst er sterkop,dat dekruisingen inhetveld goed geslaagd
zijn.
Bij eenvergelijkingvandeopbrengsten aandrogestofvandicht gewas enafzonderlijke planten (50bij25cm)valtop,dat laatstgenoemde indeIesnede
vanI96Iduidelijkmeer opbrengen danhet eerstgenoemde.BijderassenLeisi
enLembkebestond ditverschilniet.HetrasViolettablijkthet,alsafzonderlijkeplanten,zeergoed tedoeninde3snedenvan 196I.Leisidaarentegengeeft,alsdeplanten zowijd zijngeplaatst,een zeerslechte opbrengst
inde 2een3esnede.
Devolgende correlatiecoëfficiënten zijnberekend:
Corr.
coëff.
Zandgrond
r

Veldjesvan4m^
M

M

11

1 m£

R i j t j e s op 25 cm-Veldjes van 4 m . A f z . p l a n t e n 50/25cm 0 , 4 5
11
1 m 2 . R i j t j e s op 25cm
0,38
"
"
Afz . p l a n t e n 25/42,5cm 0 , 38
Afz.planten
"
"
"
"
"
"
0,75xx
R i j t j e s op 25 cm"
"
"
"
"
"
0,41x

Zandgrond

Kleigrond
2

V e l d j e s van 4 m . R i j t j e s op 25 cm-Veldjes van 4 m 2 , R i j t j e s op 25cm
x = significant

xx=zeer significant

Uit dezegegevensisoptemaken,datbijhet beoordelenvanafzonderlijke
plantengebruikgemaaktkanwordenvankleineveldjes,terwijldit daarentegen
zeerriskant isbijdebeoordelingvanhet gewasindichtbestand.Deobjecten
blijken zichover het algemeenopzand enkleigelijk tegedragen.
Van deobjectenwerd nog stand,massaenbloei ophet ooggeschat.Degegevens,diehiermedeverkregen zijn,moetennogvoordenverwerkt.
Paarsgewijzekruisingen
Voor dereciprocalrecurrent selectionkunnenklonen enfamilieswordengebruikt.Het laatstgenoemdemateriaalwerd gekozen,omdathetbijrodeklaver
niet eenvoudig isomnaenkele jarenopplanten terugtegrijpen.Degrootste
variatie infamiliesisteverwachten,wanneer dezeverkregen zijnuitpaarkruisingen (zelfbestuivinggeeftgeenzaad bijrodeklaver).Hetmakenvan
eengroot aantalpaarkruisingen,watvoor dereciprocalrecurrent selection
gewenst is,vormtnog eenprobleem.Erwerd onderzochthoedithet bestuitvoerbaar is.Daartoewerdenkruisingenmet dehand enmethommelsuitgevoerd.
Bestuivingvanrodeklaverplanten doorhommelsineenkruisingskas ofkooi
Met eennest akker-hommels werdenindekasbestuivingenuitgevoerd opafzonderlijkeplanten enopparenplanten.Perdag?;erdentweemaalbloeiendeplantenindekasgeplaatst.Omtevoorkomen,dathet stuifmeelvan eenbepaalde
bestuiving invloed uitoefent opeenvolgende,werdentussentijds bloemengeplaatstvan eenandere soort.Aande zaadopbrengst van eenalleenstaande klaverplant kanmennudirect zienoferinvloed isvanhet stuifmeelvaneen
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andereklaverplant,want deze soort is zelf incompatibel.Depaarkruisingen
werdenuitgevoerd metplanten zonderbladvlek.Voordebestuivingvaneen
paar toetsplantenwerd steeds eenplantmetbladvlek doorhommelsbevlogen.
Aangezien hetkenmerkbladvlekvolgens deliteratuurwaarschijnlijk dominant
is (doorons zelfwordtdit ooknognagegaan), zaldeinvloed vanvreemd
stuifmeel inhetmengselvandekruisingmoetenopvallen.Deuitsplitsingen
vandekruisingen zullenin1962wordenbeoordeeld.Intabel 3isdeinvloed
van stuifmeelvan eenplantop eenvolgende zelfbestuivingaftelezen.
Tabel3«Bestuivingvan een serieklaverplanten doorhommels ineenkruisingskasje.Invloedvan stuifmeelvanklaver opeenvolgende zelfbestuiving.
Bloemendoorhommels
bevlogen evenvóór
deklaverbestuiving
9 aug. 'smorgens
9 aug.. 'smiddags
10aug.
smorgens
10aug.
smiddags
11aug.
smorgens
11aug.
smiddags
12aug.
smorgens
12aug.
smiddags
24aug.
24aug.
25aug.
25aug.
28aug.
28aug.

smorgens
smiddags
smorgens
smiddags
smorgens
smiddags

Plantnummei

geenverse bloemen
Afrikanenx

17

4
5

11

n

13
16

H

Lupine

2x10

zelfbest.
it
11

kruising
zelfbest.

n

9

11

11

13

11

M

2x14

11

6x10

M
11

x Van9
aug. 'smi ddagsafwerdensteedsdebes 3tuivingen vandeklaver geplaats

5
11x15

kruising
H

23

3
2
0,5
0

7
5

11

12

1

12
12
10

11

H

11

Gemiddelde
hoeveelh.
zaad per
hoofdje

Zelfbestui- Aantal
vingof
hoofdjes
kruising

20

44

9
5

22
1
0

14
48
11

11

43

zelfbest.
kruising

10
19

versebloementussende0

56
0
25
0
22
peenvolgen-

t.

Van elkeklaverplantwerden tweehoofdjesmetdehand zelfbestoven.Bijalle
hiergebruikte plantenwerd geenzaadverkregen.Dezev/arendus inderdaad
zelf-incompatibel.
Uitdemeestalgeringehoeveelheid zaad,diebijzelfbestuivingnaverseAfrikanen enlupinen gevormd werd,blijkt,datdeinvloedvanhet stuifmeelvande
vorigeklaverplant teverwaarlozenwas.Eenuitzonderingopderegelvormthet
gevalop12aug. 'smorgens,toen erweleengrotebesmettingmetvreemdstuifmeelisgeweest.Misschien ishierbij eenvergissing gemaaktmethet plaatsen
vanversebloemen.Deproeven zullen in1962nog eenswordenherhaald.
Ommet éénhommelnest zoveelmogelijk kruisingen tekunnenuitvoeren,werd
noggetracht enigehommelsuit éénnestoververschillendekooienmetklaverplantenteverdelen,hetgeenop eenvoudigewijzekongeschieden.Dezeverdelinghad 'smorgensplaats.Indevroegenamiddagwerdendehommelsweer vrijgelatenomzegelegenheid tegeveninhuneigennest,datindebuurtwas,
terugtekeren enditverder teverzorgen.Debestuivingvandeplanteninde
kooihadnietof zeerweinig plaats,omdat dehommels steeds tegenhetgaas
vlogen.
Handkruisingen
Voor hetbepalenvandeoverervingvandebladvlekbijrodeklaverwerden
diallelekruisingenverricht ineengroepvan 13 eneengroep van 12planten.
In 1962zalhet aantalplantenmet enzonderbladvlek inde nakomelingschappen
wordenbepaald.
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Veredeling_yanwittejclaver (project5-2#i)
Veertienfamiliesvanwitteklaver,welke"bestgroeideningrasvanhetmaaiproefveld opdeBorn enhetweideproefveld teEde,enzes slecht-groeiende
familiesvan dezevelden,werden ineennieu?/maaiproefveld tussenEngels
raaigrasuitgeplant.Ditkeerwerden strookjesmonocultuurklaver ingras
gezet omdeklaver steeds eengoed centrum tegevenvanwaaruithetinhet
graskangroeien.InWolfhezewerd eensoortgelijk nieuwproefveld aangelegd
inEngelsraaigras,beemdlangbloemenkropaar.
Uit 8Ladinoklonenwerden er4uitgezocht,die eenhooggewasgaven.Deze
plantenworden in 1$62 bijelkaargezet omer zaadvan tewinnen.Mogelijk
kan
uitdedanverkregenhoogopgroeiendepopulatie planten gevondenworden,
welke goed"blijvengroeien ineengrasmat.
Een"beginwerd gemaaktmethetonderzoek naarwitteklaver,welke goed groeit
bijweinig licht.Eenzeereenvoudige proefmetwitteklaver enenkele andere
klaverswerd indekoestalvanhetI.V.P,verricht.Deplantenhebbendaar3
wekenbijweinig licht gestaan.NadeIebloeibleekhet enigegebruikterode
klaverras (Roosendaalse)opvallend groener tezijndandewitteklaverrassen.
Nadezebeoordelingwerd alles afgesneden,omdatrottinginhet gewasoptrad.
Ongeveereenmaand,nadat deplanten inhetvolleliobtwerdengezet,ishet
aantaloverlevende plantengeteld.Moerasrolklaver had duidelijkmeeroverlevendeplanten danwitte enrodeklaver.Van tweewitteklaverrassenwaren
nogenkele planten inleven.Vanderestwasalles dood,dusookderodeklaver.
C^stenaaltjes-resistentewitteklaver (project5-2.6)
Onderde63nakomelingschappenvanpaarkruisingenbleken er5voor tekomen,
waarvanhet percentage planten,datmatig tot zwaarwasaangetast,beneden
30fobleef.Met deouderklonen enmetresistente plantenuit deze families
wordtverdergewerkt.Vandegenoemdepaarkruisingenwaren er57dieuit diallelekruisingenvanvatbare enresistente klonenkwamen.Deoverervingvande
resistentiekonnietwordenbepaald,omdat deinfectienietoveralgeslaagd
was.Bovendienwarendenakomelingen ineen anderemetaaltjesbesmettegrond
getoetst dandeouders,??aarbijverschil inphysionietuitgesloten is.Inmiddelsiseenherinfectie toegepast endit jaar zullendeouderklonenindezelfdebesmette grond wordengetoetst alsdenakomelingen.
Hommelkastjes
Inhetvoorjaarwerden159kastjesin15tuinenuitgezet.Eind juniwasin
8kastjes eengoed nestvande akkerhommel aanwezig.Erwerdennog 3kastjes
aangetroffen,waarinhetnestverlatenwas.
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Lupine (Project6.1)

9°*

door
R.J,Heringa

Ophetmet fusariumoxysporum besmetteperceel teHeer,werd eenzaadopbrengst'
proef aangelegd vanlijnen,dieinvoorgaande jaren zichresistent haddengetoond tegen aantasting door deschimmel.Als standaardrassenwerden derassen
Martini enBipalgebruiktommet zekerheid overdebesmettingsgraad tekunnen
oordelen.
Deontwikkelingwasgoed,de aantastingdoorfusarium inde standaardrassen
100$.Bijdelijnenkwam ineen zeerlaat stadium (vlakvoor deoogst)in
enkelenummers sporadisch aantastingvoor.Vaniederobjectwerden enkele
planteningehuld voorverderelijnselectie Deopbrengstvan eenaantallijnen
bleek zeergoed tezijn.
Ophetselectieveld inVageningenwerd geselecteerd opzaadzetting,vroegheid,
vertakking, afrijping,groenemassa. Vandebestenummerswerden eenaantal
planteningehuld enaangehouden.Tegendeafrijping tradnog eenmeeldauwaantasting.op,waaropgeselecteerd konworden.Eenkleinaantalnummersvertoonde geenaantasting,terwijl eengroter aantal inlichtematewasaangetast.
De resultatenbijdebeoordelingvandespringproef,waarbijgeletwordtop
het alofniet afbrekenvandepeulenenhet alofnietopenspringenvan
deze,waren zeerbevredigend.Deinhetvorige jaarverslagvermelde groepen»
indelingwerd ooknuaangehouden.Deini960indezegroepen ingedeelde
nummers,kwamenpraktisch alleindezelfderubriek terug.Het blijkt,dat
denugevolgde selectiemethode betrouwbaaris.
Opverzoekvan eenPoolseonderzoekerwerden2opbrengstproeven aangelegd met
uit ditlandverkregen zaad.De eersteproefbestonduit 14rassenblauwe
lupine,waarvan7bitter en7zoet.Deontwikkelingvanhetgewaswaszeer
fraai5 dezaadzetting echter zeerslecht.
De tweedeproefbestonduit8rassengelelupine,diekondenwordenvergelekenmetPalvo,ïïeikoIII,Martini enSulfa.3ijdeopbrengst aan zaadkwamenPalvo,Martini enïïeikoIIIresp.opde4e,6een11eplaats.Onderde
Poolsenummerswarengoedebladrijketypen.
Dein1958begonneninkrimpingvanhetgewonekweekmateriaalwerd in1961
voortgezet.Ookhetresistentieproefveld teNeerwerdvoor delaatstekeer
gehuurd.Voorhetkomende jaar staatophetprogramma,de zgn.springproef,
meeldauwresistentie,vorstresistentie enin zeerbeperkteomvangnogopbrengstverhoging en soortskruisingmetL.Rothmalerie.
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VLnj;DMBLO0JIGM_M=VOEDEfiGEWASSEN
door
Dr.F.Wit
Veredelingvan stoggelknollen (project6-J.l)
Het veredelingsonderzoek bijstoppelknollenwerd in1961uitgevoerd volgens
eenwerkprogramma,datnog inhoofdtrekkenwasopgesteld doorIr.Hoenvóór
zijnvertreknaarAustralië.Hethadvooral betrekkingopbestuderingvande
volgendepunten:
1.Demogelijkhedenvan synthetische rassen enhybridenrassen;
2.Demogelijkhedenvanreciprokerécurrenteselectie;
3.Deresistentie tegenknolvoet;
4.Deveredeling op tetraploïd niveau.
1.Synthetischerassen enhybridenrassen
Voorde selectievanlijnenmet eenhogealgemene combinatiewaarde (general
combiningability)werd indeherfst deopbrengst bepaaldvanmassaleproefkruisingsfamilies van 33inteeltlijnen.Daaronder bevonden zich22lijnen,
die ineenovereenkomstige proefin i960 meer haddengeproduceerd danJobe.
Indeproefwerdentevensdrie synthetische rassen endriekwekersrassenopgenomen.
De totaleopbrengstvanhet proefveld was zeerhoog (77"tonvers gewichtper
ha); 32familiesproduceerdenmeer drogestof danJobe;13kwamenboven Civasto
uit.Hetgemiddelde der families lag10$hogerdan datvanJobe;hetbeste
nummerovertrof Jobemet 22$enCivastomet 10$.Dezeresultaten bevestigen
de conclusievanhetvorige jaar:inteelt,gevolgd doorkruisingvangeselecteerdeinteeltstammenkan leidentotverhogingvanhet opbrengstvermogen.
De eenvoudigstemanier omditverhoogdeopbrengstvermogenindepraktijkte
benutten,ishet samenstellenvan synthetischerassenuit demeestbelovende
inteeltstammen.Drie dergelijkerassen,opgebouwd uit resp.de22beste,de
12beste ende6allerbeste proefkruisingsfamiliesvan i960,produceerdenin
I96Iresp.3> 8en14$meer drogestofdanJobe.Alleendelaatste combinatie
kwam boven Civastouit.
Opgrond van deprodukties derfamilies ini960werdenhogere opbrengstenvan
desynthetischerassen verviacht. Hetverschil tussen deverwachte endegevondenopbrengstenkan althans tendelevrordenverklaard door degeringecorrelatie tussen deprodukties vandezelfde familiesini960en1961«Opbrengstcijfersvanéénjaarvormenkennelijk eenteonbetrouwbaar criteriumvoorde
selectievaninteeltlijnen opcombinatiegeschiktheid.Nietteminwijzende
verkregenresultatenopdemogelijkheid, synthetische rassenmet eenverhoogd
produktieniveau tekv/eken.Dezemogelijkheid zalin1962naderwordenonderzocht,onder anderedoorvermeerdering entoetsingvandeoude,endoorsamenstellingvanverschillendenieuwe synthetischerassen.
Van echtehybridenrassenwerdendit jaardeeerste dubbelekruisingengetoetst.Zeproduceerdengemiddeld evenveeldrogestof alsJobe enCivasto,die
indezeproefvrijweldezelfdeopbrengstengaven.Vande75F2-hybridenovertroffen 12Civastomet 10$; daaronder bevonden zichdrieparenreciprokekruisingen.Demeestproduktievecombinatiekwam15$bovenCivastouit.
Uitdeverkregengegevensblijkt,dat sommige inteeltlijnen inallerleiFp~
combinatieshogeopbrengsten hebben gegeven,terwijl andere ditzeldenof
nooithebbengepresteerd.Metde eerstbedoelde lijnen enmet demeestbelovende
lijnenuitdebeidemassaleproefkruisingsproeven zullen diallelekruisingen
worden gemaaktom degunstigsteF2-combinatiesop tesporen.Daarna zalwordenonderzochthoedergelijke combinatiesoppraktijkschaalkunnenwordengereproduceerd.
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2.Reciprokerécurrenteselectie
Inhetvoorjaarvan 1961werden ca100knollenvanMeetjeslander ('bladtype)
uitgezet ineenveld Jobe (knoltype).Y
anelkeMeetjeslanderplantwerd vrij
bestovenzaad (topcross-zaad)enzomogelijk zelfbestoven zaad geoogst.In
een anderveld werden ca100Jobe-knollenuitgezet tussenMeetjeslander-knollen,waarnavrijbestoven enzelfbestovenJobe-zaad werdgeoogst.
Met het topcross-zaad werden indeherfst tweeopbrengstproevengenomen.In
beideproeven»met de zuivereouderrassen alsvergelijkingsobjecten,bracht
JobemeeropdanMeetjeslander.Vande76topcross-Jobe-familiesproduceerden67meer drogestof danJobe (gemiddeld T/a)•"Vande 84topcrcss-Meetjeslander-families overtroffen 82Jobe (gemiddeld met lifo). Demeest produktieve familiesinbeidegroepenbrachtenresp. 2&foen 2$fomeeropdanJobe.De
resultatenvandetweeproevenwijzen indezelfderichting:Jobe enMeetjeslandervormen samengoede combinaties enzijndus zeerbruikbaarvoorbeproevingvandemethode derreciprokerécurrenteselectie.
Deknollen,opgekweektuit zelfbestuivingszaad vande15meestbelovendemoederplantenvanbeiderassen,zijnaangehoudenvoor hetvormenvantweevernauwdepopulatiesJienMj. Met dezepopulaties,dieonderling eenhoger
combinatievermogenmoeten vertonendandeuitgangsrassen, zalin1963een
tweede selectiecycluswordenbegonnen.Uiteindelijk zullen devernauwdepopulatiesv/ordengebruiktvoordeproductievan synthetische rassen envoor
de scheppingvangoed combinerende inteeltlijnen.
^i_?fËïË-®SÎiË_^eienknolvoet
Erwerdenknolvoetproefveldenaangelegd inDidam,Nijbroek enHarreveld(zaaidataresp.26juli,26juli en10 aug.). InDidam enNijbroekwerd alsvoorgewas een zeervatbaarrasvan Chinesekool geteeld,datkorte tijdvóórde
knollenzaaiwerd ondergeploegd.Depercentages ziekeplantenvan destandaardrassen zijnweergegeven indevolgende tabel.Daarin zijntervergelijkingtevensde ziektepercentages opgenomenvan deovereenkomstige rassenin
deknolvoetproefveldenvande zomer (z)endeherfst (il)van i960.
Harreveld

Ras

I96I

Mjbroek-B
I960

Z
Gelria
Jobe
Civasto
Mommersteeg
Waaslander
Novitas

81
74
67
58
8
1

99
98
52
14

1961

H

gem.
72 F 92

61
17
6

Didam

86
54
43
23
5

vóór

100
92
76
62
33
6

I960

1961

Z

H

96
92

94
81

8
7

6
2

f 94

81
21
11
19
2

Zoalsuit dezecijfersblijkt,werd deJobe-groep opalle drieproefvelden
zwaar ziek.DeMommersteeg-groepwerd inHarreveld enMjbroek sterk,maar
inDidam slechtsbetrekkelijk zwak aangetast.Ditwijstopde aanwezigheid
vanhet "gewone"fysio inDidam envano.a.het "Mommersteeg-fysio" inde
beide andereproefvelden.
Eenvergelijkingvande ziektecijfersvanI96Imet dievani960toontaan,
datinNijbroek enDidam het rasWaaslander in1961veel zwaarderwerdaangetast danini960.Opdezepercelen schijnt zicheen"Waaslanderfysio" teontwikkelenofuit tebreiden.Dit fysio komtdan inHarreveld (nog)nietof
vrijwelnietvoor.Deverschillen binnenhet perceel inNijbroekbehoevenniet
teberusten opeenverschil infysio's; zekunnenT/ordenverklaard dooreen
verschil inbesmettingsgraad.
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Een indrukvandematevanresistentievanhetselectiemateriaalvande
S.V.P. geeft devolgende tabel.Hierin zijndeziektepercentages weergegeven
vandeObjekten,dieopalledrieproefveldenvoorkwamen.
Aardvanhet
materiaal

Herkomst

Iej.inteelt
vrijbestoven

N-B
D

si-blijnen

D
N-K
N-K
N-K
N-K
N-T
D
N-B

it

oudeinteelt
vrijbestoven
ii

H
ii

H

Selectiein
Z ofH

Z
Z
H
H
H
H
H
H
H
H

Aant.
stammen

11

4
72
27
26
26
38
17
84

43

geh.gezondes tammen

Jo Z iekeplanten

Harr.

Nijbr.

Did.

6

7
5
51
18
62

73
27
25

7

8

9
5

72

23

49
50
45
53
48

5

27
19

8

26
17
22
20
20
14

Harr.

Nijbr.

9

5

3

1
2
14
1
0

0
0
2
1
0
0
0
1
2

0

4
0

34
22

Uit dewaarnemingenvallen devolgende conclusies tetrekken:
a.Hetmateriaal,geselecteerd nazomerzaai (z),bleefoveralhetmeestgezond enbezatkennelijkresistentie tegenverschillende fysio's.Opnieuwis
hier dusde'grote efficiëntievan selectiena zomerzaaigebleken.
b.Hetmateriaal,geselecteerd naherfstzaai (H),vertoonde inhet algemeen
alleen eenvrijhogeresistentie tegenhetgewone fysio (Didam).NakomelingschappenvandeteNijbroek-B (N-B)geselecteerdeherfstknollenwerdenechter,behalve inDidam,ookinNijbroekenHarreveld slechtsweinigaangetast.
c.Vrijwelalle siblijnen enoudere inteeltlijnen,dieinNijbroekvrijgezond
bleven,bleven ditinhogemate inDidam,eninderegelook inHarreveld.
Resistentie tegendeinNijbroek-Bvoorkomende fysio's schijnt tevensinte
houdenresistentie tegenhet (de)fysio('s)inHarreveld.Ditpleitervoor,
dehoofdselectie opresistentie tegenknolvoetuit tevoereninNijbroek-B.
Deze selectie zouzelfsnaherfstzaaikunnengeschieden.
d.Uitdetoetsingenvan inteeltlijnen envanhunkruisingenkondennoggeen
conclusieswordengetrokkenoverde erfelijkegrondslagvan deresistentie.
Hetonderzoekwordtbemoeilijkt doorhetvoorkomenvanverschillendefysio's
endoordevariatie inbesmettingsgrond binnendeproefvelden.
Ditonderzoek dientbijvoorkeur tegeschieden ondergestandaardiseerde omstandigheden.Terverkrijgingvandegewenste ervaringwerd gedurende dewintereeninfectieproefuitgevoerd ineentabletindekas.Gestoomdegrond
werd inde zaaivoorgeëntmet eensuspensie,bereiduit fijngemaakteknolvoetgezwellen,grond enwater.De ziekeknollenwaren afkomstigvanderassen
Gelria,Mommersteeg enV/aaslandervanhetproefveld teDidam.Het tablet
werd in4blokkenverdeeld:onbesmet enbesmetmet suspensiesvan dedrie
verschillende rassen.Inelkblokwerd zaadvandezerassenuitgezaaid in3
herhalingen.De aantastingwerd 6wekennahet zaaienbepaald.Depercentages ziekeplanten zijnindevolgende tabelweergegeven.
Suspensie
0
Gelria
Mommersteeg
Waaslander

Gelria
6
90
90
86

°Jo ziekeplanten
Waaslander
Mommersteeg
0
17

0
0

43
23

55
47

Did.

4
11

6
2
0
0
2
1
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Uitdezeresultaten zijndevolgende conclusies tetrekken:
a.DeGelria-suspensie bevattevrijweluitsluitend het"gewone"fysio,waartegenMommersteeg goed resistent enWaaslander geheelresistentis.
b.DeMommersteeg- endeWaaslander-suspensieshaddenopGelriahetzelfde
effect alsdeGelria-suspensie; zebevattendusófnaast andere fysio'sook
het "gewone"fysio,offysio's,dietenopzichtevan Gelriaevenvirulent
waren alshet "gewone"fysio.Inhet laatstegeval zouzichdesituatievoordoen,datdezeanderefysio'sGelriawelvoor JCf/okunnen aantasten,maaruit
het tevelde aangetastemateriaalniet zijnteisoleren.Ofschoonditniet
uitgeslotenis,lijktdeeerste veronderstelling aannemelijker.
c.Waaslanderwerd sterker aangetast danMommersteeg,zoweldoor deWaaslander-alsdoordeMommersteeg-suspensie.Dit geeft deindruk,dat indelaatste
suspensiegeenecht"Mommersteeg"-fysio aanwezig is,maar een"Waaslander"fysio,waarvoordanMommersteegookvrijvatbaar zouzijn.
Eenovereenkomstige proefals debovenvermelde,isingezetmetmateriaal
vandezelfderassenuitMjbroek-B.Het laat zichaanzien,dat dergelijke
proeveninzicht zullenverschaffenoverdespecialisatievanverschillende
fysio'sopdeverschillende rassen.Voorhet genetisch onderzoek isditinzicht onontbeerlijk.
4»_Yeredelingogtetragloïdniveau
Een twintigtal tetraploïdéfamilies eninteeltstammenwerd ineenveldproef
getoetst opopbrengstvermogen.Verschillende familieskwamen inverse opbrengst
bovendediploïdeuitgangsrassenuit,zonder evenwelJobe teovertreffen.Het
tetraploïdémateriaal werddit jaaruitgebreid met ca90families,afkomstig
van8rassen.
5*Verderebijzonderheden
DoordeCytologische afdelingwerd eenonderzoek ingesteld naar deverspreidingvanknollenstuifmeeldoordewind.Deresultaten zijnvermeld inhet
verslagvandeheerSpeekman.
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door
R.J.Heringa

Landbouwstambonen (project 6.4-1,6.4-2,6.4-3)
Op 14aprilwerden269lijnenuitgelegd, omdeinvloedvan eenlagekiemingstemperatuuropdeontwikkelingvanhetgewasnategaan.Het isnl.vanbelangi.v.m.eenbetereoogstspreiding,de zaaiperiode tekunnenvervroegen.
Daartoemoetmendusovergéniteursbeschikken,dieookbijeenlagebodemtemperatuurnogvolledig ensnelkiemen.De temperatuurin-enbovendegrond
bleefechterditvoorjaar zohoog,datgeenjuistbeeldkonwordenverkregen,
overdemogelijkheid vankiemingbijlagetemperatuur bijdezelijnen.De
opkomstwas,hoewelvertraagd, zeergelijkmatig.Alleentijdens eenenkele
koudenacht,toenhetgewasreeds+10omhoogwas,trad eensterkegeelkleuring
op, dieindevolgendeperiodemethogere temperaturenweerverdween.
Ophet selectieveld vielenenkelelijnenopwatbetreftpeulzetting,peulplaatsing, stevige stam,etc.Vooralindewittebonen zijngoede typenaanwezig,bijdegekleurdzadige bonenisdesituatieoverhet algemeenminder
gunstig.Doorkruisingmetwittegéniteurswordt getracht hierinwijziging
tebrengen.
Ziektenkwamen,behalve een aantasting doorvirus,praktischnietvoor.
Het proefveld opdeBornsesteeg, datdient omresistentie teverkrijgen tegen
virus,is zeergoedgeslaagd.Deaantastingvan de standaardswashiervolledig.Rond hetperceelwarengladiolenuitgeplant alsbesmettingsbronvoor
virus 2.Vande348uitgezaaide lijnen,bleven 94-geheelvrijvanhetvirus,
terwijlnog+50op eenenkeleplantna,gezond bleven.Eendeelvandeze
lijnenbezitnaast dezeresistentie ookhetgewensteplanttype.
Op eendrietalproefveldenwerden een aantal lijnenophun zaadproduktievergeleken.
ProefA
Deze bestonduit 16nummerswitzadigmateriaal,waaronderhet standaardras
I.V.T. «Aldelijnen zijninvoorgaande jarenopplanttypegeselecteerd.3
hiervankomeninhun zaadproduktie bovenhet standaardrasuit,terwijldeze
lijnenbetrouwbaar (5$)verschillenvan13anderelijnen.
ProefE
Deze bestond uit 18witzadige lijnen,dieinvoorga.andejarenopkleur envorm
vanhet zaad zijngeselecteerd.Hetgroot (betrouwbaar)verschilkomthier
eenlijnuit dekruising 304xïïalchersewitte bovende standaardrassen
KaboonenI.V.T.''uit. Dit laatste raskomt indezeproefopde5©plaats.
ProefC

Deze bestond u i t 16 l i j n e n van gekleurdzadig m a t e r i a a l (Bruin, s t r o g e e l en
kievitkleurig).
Als standaaardrassen veerden gebruikt Bataaf, Berno,Gron. s t r o g e l e en k i e v i t
koekoek.
Het rasBataafhad dehoogste opbrengst,gevolgd door eeneigenselectieuit
deGron.strogele.
Gron. strogele,Bemoenkievietkoekoekkomenindezeproefresp.opde5©>
11e en17eplaats.
Mutatie
Erwerd eenbegingemaaktmethetopwekkenvanmutaties inbonen,d.m.v.een
behandelingmetEthylmethaansulfonaat (E.I.ï.S.).Indeconcentraties 1s200en

1:300 werd ditmutagens,gedurende 7auurbij+20Caandebonen toegevoegd.
Debonenwerden daartoe direct indeoplossinggelegd. 300zadenwerdengedurende 24uur aandeinwerkingvanE.M.S.blootgesteld.De standaardzaden
werdengedurende Tvjuurondergedompeld inwater.Daarbonenineenovermaat
aanvloeistof eenslechtekiemingvertonen,werd bijdebehandelingmeteen
oplossingvanE.M.S.bijdehelftvanhet aantal zaden,lucht doorgevoerd.
Deopkomstvan debehandelde zadenwasvrijnormaal;dievande24uurbehandelingvertoonden eenzeer grotekiemvertraging.Deinvloedvandedoorluchtingwasmerkbaarmet eenietsversnelde groei (zietabel 1), behalve-bij
de 24'uurbehandeling.Deplanten (M.)vertoonden allerlei afwijkingen,zoals
bladdeformaties,chlorophyldefecten, samengroeivanpeulenetc.
Tijdensdegroeiwerdenhoogtemetingenverricht;indeliteratuur wordt n.1.
de stellingnaarvorengebracht,dat eengroteregroeivertraging indeM
gepaard zougaanmet eenverhoogde frequentie aanmutanten indeML.
Tabel 1:Lengtemeting (gem./cm)vanmetE.M.S.behandelde bonen
Behandeld op24/7.
Behandeling

Datum

E . M . S . 1:200 7£ u u r
1!

II

II

+ lucht

1:300 72 u u r
11

H

Standaard

11

u u r

Tîj

H

H

+ lucht
+ lucht

E.M.S. 1:300 24 u u r
n

M

n

Standaard

24 u u r

11

11

+ lucht
+ lucht

4/8

9/8

H/8

18/8

6.2
7.5
6.6
7.4
7.1
7-4
6.2
5.8
6.3
7-3

9.9
10.2
9.3
IO.4
10.0
12.0
9.6
9-7
9.0
9.3

11.7
12.0
11 .9
13.2
19.1
19.9
10.8
IO.9
12.5
14.5

13.9
17.4
16.3
17.2
25.I
25.9
I3.O
12.9
17.8
17.4

Deverschillenindelengtegroei zijnzeerklein,eengunstige reactieophet
doorleidenvanlucht ismerkbaar.De standaard blijft tot9/8 (16dagenna
debehandeling)praktisch gelijkmethetbehandeldemateriaal,schiet daarna
pasdoor.
Op 13oktoberwerd eenbehandelingmet E.M.S.toegepast,nubijzaadvan8,7%
en 18,5%vocht.Debedoeling isom deinvloed vanhetvochtpercentagevanhet
zaadnategaanindemutatiefrequentie.
Tervergelijkingwerd ooknietmetE.M.S.behandeld zaadvandebeidevochtpercentagesuitgezaaid, alsmedeonbehandeld zaad,datgedurendeTauurin
waterhadgelegen.Dit laatste object werd toegevoegd omnatekunnengaan
of erinvloed vandeovermaatvloeistof (alsopossing)merkbaaris.
Ooknuweerwerd gewerktmet deconcentraties 1+200en1:300, gedurende7a"
uurbij23C.Gedurende enkelewekenwerdenhoogtemetingen gedaan (tabel2 ) .
T a b e l 2'.
Behandeling
Onbehandeld
"
"
E.M.S. 1:300
"
"
" 1:200
"

Gem. l e n g t e i n cm op
2 5 / 1 0 3/11
10/11
1 8 , 5/0 v o c h t
8,7%
"
i n w a t e r T^u,
18,57o v o c h t
8,7% "
18,57> "
8,7% "

8.9 "I Y3.3"
12.2
8.3
8.6
11.6
8.8
11.2
9-9
7.9
7.0
9.0
5.6
7.3

18.5
16.6
14.3
12.8
11.7
9.8
8.0

H/Il

25/11

24.I
21 .5
I6.7
15.1
14.4
11 .4
9.2

28.1
25.6
19.6
18.1
16.8
13.2
11.5

97.
Uit detabel"blijkt,datdegroeibijdezadenmet laagvochtgehaltesterk
vertraagd ist.o.v.diemethoogvocht.Deze achterstandwordt ooknietmeer
ingehaald.
Verdervalt ereen zeergrotegroeiremming teconstateren doorE.M.S.-behandeling;terwijlookhetgedurende Tt"uuronderdompelenvanzaden sterkgroeiremmend werkt.("Vgl.onbehandeld inwatermetonbeh.,hoogoflaag vocht).
Hetkomende seizoen zalmoetenblijkenofdezeuitkomstenvaninvloed zijn
op deontwikkelingvandenateelt endaarnaindemutatiefrequentie.
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Landbouwerwten (Project6.5-1» 6.5-2, 6.5-3
Hetveredelingsonderzoek aanerwtenkanworden ingedeeld indevolgenderubrieken:
a.Onderzoek omtrentkwaliteit,produktiviteit enoogstzekerheid.
b.Bestuderingvanderesistentie tegen erwtenziekten endierlijkeparasieten.
c.Mutatieonderzoek endepraktischetoepassingvanmutaties.
Kwaliteit
Denakomelingschapvandeindekasvermeerderdekruisingentussenrassen
met eengoede endiemeteen slechtekwaliteit (smaak,stukkoken,hardheid
vandeschil etc.)werdvermeerderd.BijhetI.3.S. (Afd.Hej.Veenbaas)
zijnthans_+500monsters inonderzoek omdeoverervingvandeeigenschap
kwaliteitnategaan.Deresultatenvanditonderzoek zijnnognjebbekend.
Produktiviteit
Hierbijwordtvooralgeletopeengoed planttype,wato.m.inhoudt eenbeoordelingop stevigheid:,vertakking,peulzetting enhoeveelheid peulenper
plant.Overhet algemeeniseen aantal lijnenaanwezig,dieaaneenvan
deze eisenvoldoet.Hetis echtermoeilijk dezekwaliteiteninconcrete cijfersuit tedrukken.Eénonderdeel,ni.de abortievanzadenwerd uitvoerig
bestudeerd.Van een11-talrassenwerden 150plantenop abortiebeoordeeld,
waarbijhetpercentage geaborteerde zaadknoppenwerdvastgesteld aande
plantinhaargeheel,aandepeulenvandehoofdstengel enaandievande
zijstengels.Uitdeverkregen cijfersblijkt,dat eraanmerkelijke rasverschillen zijn (zietabel1 ) .
Tabel1:Abortievan zaadknoppenbijeenaantalrassenin °)o

Ras
Kortstro schokker
Rondo
Celsior
Doubleone
Rovar
M 2008
Pride
R.I.31
Vares
Pauli
Fertila

ioabortie aanplant
51.1
43.1
36.3
36.2
33.3
32.9
28.4
27.6
26.0

23.3
17.0

foabortieaan
hoofdstengel

°/a abortie aan
zijstengel

5O.9

4L?
36.2
36.1

33.4
34.4
28.3
27.5
25.6
22.9
16.0

BehalvebijhetrasM 2008ligthetgemiddelde percentagegeaborteerde zaden
bijde zijstengels dushogerofongeveergelijk aandatvan dehoofdstengel.
Bij decijfersvoorhetpercentage abortie aandezijstengels isuiteraard
rekening tehoudenmethet sterkverschillende aantalhiervan.
Oogstzekerheid
Dezewordt inbelangrijkematebepaald doorde eigenschap bijuiteenlopende
klimatologische omstandigheden eengoedeoogst tekunnengeven.Erwordt
naargéniteursgezocht,dieindezekwaliteituitmunten.Eenkortegelijk-

55.1
49.1
38.3
39.2
32.O
19.2
29.4
27.4

35-3
28.1
25.O
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matige bloei,eenkorte afrijpingsperiode,resistent tegeneenlangdurige
vochtperiode enoftegeneenlangdurige droogte,kunnentengunstevanoogstzekerheid werken.Met zulkefaktorenwordt bijdebeoordelingvanhetgewas
rekeninggehouden.
Deverderebestuderingvandeoogstzekerheid ligtinhoofdzaak indebepalingvanderesistentie tegenziekten.
Vroegeverbruining.Dezevirusziekte,dieineenvroeg stadium destengelsen
in eenlater stadiumookdepeulen aantast,blijft indegrond over.Op2met
ditvirusbesmetteperceleninMiddenmeer enSlootdorp werdnaastgéniteurs
eengroot aantal lijnenuitF n enF,materiaal bekekenophunresistentie.
2
3
De aantastingwasopbeideveldengoed,hoewelhetperceelinSlootdorp
watminderregelmatigbesmet leek tezijn.Geblekenis,dat enkelegéniteurs
eneenaantal lijnenresistent zijnofeenzeerhogegraadvanresistentie
vertonen. Uit tellingscijfersvanF enF_materiaal (datvoordiverse
doeleinden isgecreëerd envoortoetsingopresistentieophetbesmette
proefveld werduitgezaaid)werd deindrukverkregen,dat-deresistentie als
dominante eigenschapoptreedt.
De S.V.P. beschikt thansoverresistentegéniteurs.
Togvergeling.Daarini960eenhevige aantasting door topvergeling inde
ïîoordOostPolderwerd geconstateerd,werd opdeProf.Broekemahoeveeen
proefveld aangelegd voorbepalingvanresistentie tegenditvirus.Helaas
wasdit jaar deaantastingvrijwelnihil.
éï®£i^a§2Se"Vaatziekte.OphetmetFusarium oxysporumbesmetteperceelte
ZoetermeerwerdenÏ48lijnenuitF,materiaal en61géniteursin3-vouduitgezaaid.De aantastingwasniet zobetrouwbaar alsinvoorgaandejaren.
Van éénherhalingwerdendegezonde plantengeoogst.Dezeplantenworden
nunagetest indeWisconsin tanks.Hetblijkt,dat dewaarnemingen tevelde
overeenkomen met dievandetoetsingindetanks.
?:!:êEiiJke_parasieten.^ e ^z o u v a n belangzijnresistentie tevinden tegen
aantasting dooreencomplexvanindegrondvoorkomendewortelaaltjes.Het
is evenwelnognietmogelijk gebleken eenhomogeen zwaarbesmet terreinte
vinden.
Mutatie
Dit jaarwerdbegonnenmethehandelingvan zaadvanhetrasPauli d.m.v.
straling (X, Y enneutronen)enmethet chemischemutagensEthylmethaansulfonaat (E.M.S.).Debestralingenwerdenuitgevoerd inBrookhaven (ü.S.A.)(X,

middelingvanhetI.T.A.L. inWageningenkleinere zaadhoeveelheden bestraald
indedoseringen15K.R.Xen18IC.R.X.
Inhet eigenlaboratoriumwerd eenbehandelingmetE.M.S.toegepast inde
concentraties1:200 en1:300.
Debehandelde zadenwerden inkistjesuitgelegd. Tepassender tijdwerdende
plantenovergepoot inzgn.Jiffypots.Dezewerden lateringegraven ophet
veld.Eengedeeltevanopiederdezermethodenbehandelde zadenwerduitgeplantmet eentussenruimtevan 20cm,derestop 30cm,omna tekunnengaan
ofhetplantverband invloed heeft opdemutatiefrequentie.Degroeiwas
aanvankelijk traagdoordatnadeuitplant tevelde eendroogteperiodevolgde.
Door gietenTireradeze tragegroeigedeeltelijkweeropgeheven.
Tijdensdegroeiwerdenhoogtemetingengedaan (zietabel2 ) .
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Tabel2:Hoogtemetingenvanbestraald enmetE.H.S,behandeldmateriaal,
21 dagennauitplant tevelde.
gem.lengte incm

15 K.R.X Brookhaven
18 "
"
18 K.R.jf
6 k r . neutronen
15 K.R.X Wageningen
18
"
"
E.M.S. 1:300
"
1:200

19.1
18.8
18.0
13.6

H.?
12.8
8.4
7.O

22dagenlater
behandeld

Eenhogere doseringgeeft eenreductieindegroei.
De plantenwerden alleafzonderlijk geoogst (1244st.)enlatermet dehand
gedopt,waarbijhet steriliteits-enhet abortiepercentagewerd bepaald.
Daartoewerd vaniedereplanthetaantalpeulen geteld (metvastleggingop
papiervandeplaatsvandepeul aande plant),het aantalgevormde enhet
aantalgeaborteerde zaden.
Inonderstaande tabel (3)volgt eenoverzichtvanhetverkregeneijferirateriaal.
Tabel 3 : Analysevanmetmutagentiabehandelde erwtenplantennaar steriliteit
enabortie.

Behandeling
15 K.R.X (Brookhaven)
18 K.R.X
"
18 K.R.Y
"
6 k r s neutronen (Brookhaven)
15 K.R.X (ïïageningen)
18 K.R.X
"
E.H.S. 1:300
"
1:200

i

s t e r i e l e planten

i

geaborteerde zaden

5.4
2.3
5.1

10.8

3.1
5.O

6.7
7.2
8.4
7.9
8.3

83.2
73.0

24.4
21.8

24.5

Opvallend indezeproefishethogepercentage steriele plantenbijde
behandelingmetE.H.S.
Diversen
Buiten deinde1e alineavermelde indeling zijn ernog eenaantalonderwerpeninstudie,dieniet speciaaltot eenvandezerubriekenbehoren.
Gele_erwt.Daardevraagnaargele erwtenvoor exportbelangrijk isennaar
algemeneverwachting erookvraagnaardit type zalblijvenbestaan,werd
voortgegaanmethetonderzoeknaar dekleurvastheid.
Kruisingen, speciaalvoor ditdoelgemaakt,gevenhopenlijk indekomende
generaties eenduidelijkbeeldvandeoverervingvandekleur enoverde
kleurvastheid.
Ogbrengstgroef
Van 30kruisingsnakomelingschappen werd eenproefindrievoud aangelegd ter
bepalingvande zaadopbrengst.Als standaardrassenwerdengebruikt derassen
Rondo,Rovar,Vares enPauli,HetrasPauli gafdehoogste opbrengst en11
vandeeigenlijnenblekennietbetrouwbaar lagertezijn.
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ALGMEEN=0NLERZ0EK
door
Dr.F.Wit
Onderzoekvanvastzadigekarwij (project 3-4)
Het ini960verzamelde zaadwerd eind juliindeplattebakuitgelegd.Op12
en13decembervond hetuitplantenvanca1.500 wortelsindevollegrond
plaats.Vrijwel alle plantenkwamen tussen l6april en6meiinbloei.
Het zaadvan 6vastzadige plantenuit Zeeland leverde 196vastzadige en175
loszadige individuenop.Van 28families,afkomstigvan loszadigeplanten,
dieophetveld devastzadige omringden,bevatten er10eengering aantalvast»
zadige exemplaren.Intotaalkwamendaarinonder 554planten25vastzadige
voor (=4.5$).Deze zullen zijnontstaandoorbestuivingvande loszadige
moederplantenmet stuifmeelvandeaangrenzendevastzadige plant.Debeschikbaregegevenswijzendusopdominantievanhetkenmerkvastzadigheid.
Binnen demeeste splitsende familieskwamendevastzadige plantengemiddeld
enkeledagenlater inbloei dandeloszadige.Inforsheidvangewas enin
grofheidvan zaad dedenzeechtervoordezenietonder.Goed afgerijptevastzadigeplantengavenbijhet dorsengeenmoeilijkheden.Volgens dehuidige
ervaringenhoeftvastzadigheid niet samentegaanmetminder gewensteeigenschappen.
Alsgrondslagvoordeveredeling enalsaanvullingvanhet eertijds doorDr.
K.Zijlstraverrichte botanische onderzoekwerd enige studiegemaaktvande
bloembiologie endekruisingstechniek.Dedaarbijverkregenresultatenkunnenalsvolgtwordensamengevat.
1.Bijisolatievanindividuele schermentreedt inderegel geen vruchtzettingop,daar destempelsderbloempjes eerstontvankelijk worden alsde
meeldradenvanallebloempjesvanhet scherm alzijnafgevallen.Voorhet
makenvankruisingen inhetpraktischeveredelingswerk hoeft daarom geen
castratie teworden toegepast.Voorkritisch genetischonderzoek is castratie
wel aantebevelen.
2.Nakunstmatige zelfbestuivingisde zaadzetting endekiemkrachtvanhet
zaad gemiddeld evenhoog alsnakunstmatige kruisbestuiving.Ditvereenvoudigthet selectieschema.Degewenstegenotypenkunnen inhomozygotevormverkregenworden doorinteelt toetepassen.
3.Hetbloeiverloopaandeplant iszodanig,dat eenschermvan den^ e orde
kanwordenbestovendooreen schermvan deorden+1.Gezamenlijke inhulling
van schermenvanverschillende orde leidt daardoor tot spontane zelfbestuiving.Isolatievan5tot7schermenineenpergaminezakgafgemiddeld 150
zadenperinhulling.
4.Doorisolatie inhoezeneninsluitenvanvliegenkonde zaadzettingdoor
middelvanzelfbestuivingmet ca300$wordenverhoogd.
5.Hetgunstigste tijdstipvoordekunstmatigebestuivingvandebloemenvan
eenheelschermvarieerde bijverschillende plantenvandevierde totde
achtste dagnahet opengaanvande eerstebloemen.
HetinI96Iverkregenkruisings-eninteeltzaad werd indetweedehelftvan
juliinplattebakkenuitgelegd.Erwerden ca4.000plantenopgekweektuit
paarsgewijzekruisingen enca3.000verkregen doorinteeltvandekruisingsouders.
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Chemische inductievanmanlijke ster-iliteit (project 0-1)
;leurde engroenebieten
Vandrie geisoleerdeveldjesmet afwisselenderijen
werden degroene bietenopverschillende tijdstippen bespotenmet eenoplossing
van0,4$FW-45O (lïa-nichloorisobutvraat).Eenovereenkomstig veldje bleefonbehandeld.Indevolgende tabel isvoor debehandelde veldjeshet aantalbloeiendeplantenweergegeven,waarbijop
vermeldewaarnemingsdagengeen,weini;
ofmatigveel stuifmeelvrijkwam.Het totale aantalgroene planten
per
veldje bedroeg 32.Hetveldje Jwerd gesplitst inJ1 enJ2.
Veld- Spuitje.„
data
G
B
J1
J2

Stuifmeel 27/6
geemweiiii mat.
30/5 l/f> 10 1
30/5 16/
.
6 5
6/6 16/6
7 !3
6/6
5 I3

wem
20
24
12
6

D

1
2
5

mat.
5
3
2

Stuifmeel 16/7
ge_en weiru uiajj_._
G
8
16
4
5
23
1
1
12
3
3

Uit de tabelblijkt,dat door tweemaalbespuiten eenbevredigendematevan
manlijke steriliteit gedurendehetgrootste deelvandebloeiperiodekanwordenverkregen (Ben J1). Degroteverschillen inomvang eninbloeitijd tussen
deproefplanten-de eerstekwamop19/6inbloei,delaatsteop16/7-bemoeilijkte echter eenzuiver-einterpretatie derwaarnemingen,Domeesteplantenwarengedurende dehele bloeiperiodemanlijk steriel;sommigewarendit
alleen aanhetbeginofaanhet eind.
Een analysevan alleverzamelde gegevens toonde aan,dat de lengtevande
periode tussendelaatstebespuiting enhetbeginvandebloeivangroteinvloed isgeweest opdereactievandeplanten.Bijeenlengtevan dezeperiodevanresp.<C15>15-21 en ^>21 dagenwashet percentagevrijwelvolledigmanlijk steriele planten resp,26,54en68enhet percentage zwakmanlijk steriele plantenresp.26,10en7»De11 plantenvanveldje 3diena
1 juliinbloeikwamen (>15dagenna l6/6),warengedurendehunhelebloeiperiodemanlijk steriel.Hetgunstigste tijdstipvoor delaatste bespuiting
was bijhet behandeldemateriaal dusca3wekenvóórhetbeginvan debloei.
MetuitzonderingvanJ2vertoonden alleobjecten enige spuitschade2 vergeling
enverbrandingvanjongblad engroeitoppen.De sterkste beschadiging trad
op alsdelaatstebespuiting ca15dagenvóórhetbeginvan debloeihad
plaats gevonden.Van eennadelig effectvano.ezespuitschade op dezaadopbrengstvielniets tebespeuren.
Debepalingvan dekieakrachtvanhet zaad endebepalingvanLet percentage
kruising tussen degekleurde endegroene bietenheeftnognietplaatsgevonden
Stoppelknollenwerden inverschillende ontwikkelingsstadiabespotenmetoplossingenvan0,1%,0,2%,0,4$,0,8%en1,2$.Enkeleplantenproduceerden 10
tot 24dagennadebehandelingmet0,4'z-5vrijveel abnormaal stuifmeel.Het
hoogstwaargenomenpercentagewas 37$ (opde14edag).Habehandelingmet
sterkere concentraties (tweemaal 0,8fo) vormde eendeelderplantengedurende
eenkorte tijd bloemenwaarvandemeeldradenniet opensprongen« Ditging
echter dikwijls gepaardmet afvallenvandeknoppen enmet een sterkverminderdevruchtzetting.
Bijwitteklaverkon evenmin alsbijstoppelknollen eenbruikbare graadvan
manlijke steriliteit w-ordenverkregen.Ca12-21 dagenna debespuitingmet
0,2%en0,4$werd totgemiddeld 75$slecht stuifmeelwaargenomen.Dezaadzettingvanhoofdjes dieeendergelijke graadvanmanlijke steriliteitvertoonden,was echter zeergering.
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CYTOLOGIE
door
G.J. SBeckmann

Behandelingmetmutagentia (Project7.1)
Voorhetverkrijgenvanpolyploid kweekmateriaalwerd in1061 colchicinebehandeling toegepast bijbieten enbijgrassen.
Suikerbieten
Aan suikerbietenmateriaal vanAmerikaanseherkomst (manlijk sterielen
O-type)werd colchicinebehandeling toegepast.Gekiemd zaadwerd gedurende5
uren ineen0,1^colchicineoplossing gedompeld bij28G.
Vóór debloeiwerd aanhetC-o.materiaal doorcytologische controle een
voorselectieuitgevoerd.Planten,waarindiploid weefsel\verdaangetroffen,
werdenverwijderd.
Uit deC-1werden doorcytologischonderzoek aankiemplantende tetraploiden
geselecteerd.Inhetm.s.materiaalwerd 147°>i-nne"tO-typemateriaal 34^
tetraploidengevonden.Het effectvan selectieopbasisvancytologischonderzoek indeC-0wordtwelbetwijfeld omdat C-0 plantenmeestalmixoploid zijn.
Cytologischewaarnemingen aan eenkleinplantgedeelte zoudaaromkunnen leidentot eenindeling,dieminofmeeroptoevalberust.
Uithet aandeeltetraploiden indeC-1,gezien tegendeachtergrond vande
cytologische analysevandeC-0blijkt echter,datdoor eendergelijkonderzoekhet aandeel tetraploiden indevolgende generatiebelangrijk kanworden
verhoogd.
Bijhetcytologischonderzoek aandeze C-0werd onderscheid gemaakt tussen
"4n","4n+2n"en"mixo",alnaargelanginhetonderzochteweefselmeer
ofminder tetraploide cellenwerdenaangetroffen. Het effectvandezeindeling spreektuithetvolgendeschema.
Analyse
i n C-0

% 4^ f a m i l i e s
i n C-1

4n

100 io

4n + 2n

65 °/ó

mixo

40 i

Wilde 1 Dieten
Demeestewildebietensoorten,welke aandeS.V.P.inonderzoek zijn,hebben
eenzeerlagekiemkrachtalsgevolgvanhardschaligheid enbovendieneen
uiterst tragebeginontwikkeling.Een enandermaakt datdegebruikelijkemethodiekvancolchicinebehandeling faalt.Dekiemingverloopt zeerongelijkmatig endekiemplanten zijnergevoeligvoor colchicine.Gepoogd werd
daaromPolyploidie tebewerkstelligen doorplantenineenlater stadiumvan
ontwikkeling tebehandelen (zieook jaarverslag i960).
Enigresultaatwerd bereiktmethet injecterenvanbloeistengelsmetcolchicine.Debehandelde stenjelsbloeidendeelsvrijafenwerdenvoorhetoverige
paarsgewijs ofindividueelingehuld.Inenkelenakomelingschappenuitvrije
bestuiving eninéénuit eenpaarskruisingwerden enkelepolyploidengevonden.
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Geblekenisdus,datopdezemanierdoorinwerkingvancolchicine opde
premeiotische delingenverdubbeldegametenkunnenontstaan.Het aantalgevondenpolyplidenindeC-1was echter tegeringvoorhetbeoogde doel.Op
slechts220C-1 plantenwerden/4polyploiden aangetroffen.
Uitvroegereproevenbleekreeds,dathetbedekkenvan spruitende bieten
met eencolchicine bevattend medium tetraploide scheutenoplevert,dieechter steedsdooruit diepergelegencellagenontspruitend diploid weefsel
wordenovergroeid (jaarverslag i960).
Om dezediplontische selectieuit te sluitenwerdenvan spruitende bieten
(Betaintermedia)stekjesgesneden,diegedurende eenaantalurenineen
colchicine oplossingwerdengeplaatst.Nadezebehandelingwerdendestekken doormiddelvan spleet entenopBetavulgaris onderstam gezet.Hetentenwerd door deAfdelingBietenverzorgd enslaagde zeergoed.Degebruikte
colchicine-concentratiesvarieerdentussen0,01 en0,05/6}detijdsduurvan
behandeling tussen6en48uren.Debehandelingen betroffen ca.tienstekken
perobject.
Bij cytologische analyse,dienaverloopvantijdwerduitgevoerd,bleken
tweeplantenoverwegenduit tetraploid weefsel tebestaan.Zestamdenuit
behandelingen met0,05$colchicine gedurende 24uur en0,01/o-46uur.Indien
dezeplantenooknadoordgroeien tetraploid blijven,leent dezemethodiek
zichvoortoepassingopgroteschaal.
Grassen
Voorhetverkrijgenvanfertiele amphidiploidenuitFestulolium hybriden
werd colchicinebehandeling toegepast aankruisingszaden.Aangeziendebeschikbarehoeveelheid zaadvandergelijkekruisingenbeperkt is,werd een
aan dezeomstandigheid aangepastemethodegevolgd.Dezemethodiek isdoor
Schuhmannin"DerZüchter"no.50gepubliceerd.Hetkomt eropneer,dat
kiemplantenvanhet.zaadwordenontdaan,waarvoor indeplaats eendruppel
colchicinehoudend mediumwordt toegevoegd.Hetplantje zuigt zocolchicine
op zonderdathetwortelstelselwordt beschadigd.
Colchicine concentratiesvan0,1 -0,570werdenbepioefd.Habehandeling
met 0,1/0colchicine tradengeen symptomenop.Aanbehandelingmet0,2 en
0,5f°colchicine gaat ca50/6vandeplanten tenonder,dochbeideconcentratiesleverden éénverdubbelde plantper27behandelde op.In1962wordt
debehandelingmet0,2$colchicine herhaald.
Bonen
Devermeerderingvanhettetraploide bonenmateriaal beweegt zichin stijgende lijn.ïïerddestijdsvan tienC-1 planten twaalf zadengeoogst,vijf
C-2 planten leverdenditjaar50zadenop.
Het ligt indebedoeling,wanneervoldoende zaadbeschikbaar zalzijn,het
materiaal eenmutagenebehandeling telatenondergaan.Het doelisdeels
omgeïnformeerd terakenomtrentverschillen inincasseringsvermogen tussen
diploid entetraploid materiaal endeelsom teonderzoeken ofdeferiliteit
bij autotetraploideningunstige zintebeïnvloeden isdoormutatie.
Cytologisch routine onderzoek
Tenbehoevevanhetbietenveredelingsonderzoek werdendegebruikelijke
contrôlebepalingengedaan.
Vanhetvergelingsziekte-tolerante tetraploidemateriaalwerden ca800
plantenonderzocht,deels alsvolledige,deels als steekproefgewijze analyse
van C-2materiaal.
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Het onderzoek aanhetouderepolyploidemateriaal betrofdit jaarongeveer
700planten.Aangezienveelvanditmateriaal isbedoeldvoor afgifteaan
dekwekers,werden dezeplanten alledoorchromosomenaantalanalysesgecontroleerd.
Inverbandmetonderzoeknaar deoverervingvan zachtbladigheid bijkropaar,
werd voorde afdelingGrassen onderzoek gedaannaarhet chromosomenaantal
vannakomelingenuitkruisingenopverschillend ploidieniveau.Ca350nakomelingenuit 32kruisingen eninteeltlijnenwerdencytologischonderzocht.
Uit stoppelknollenmateriaalwerd doorpollenmetingenindeC-0 enplastidenaantal analyses indeC-1 detetraploide plantengeisoleerd.Vaststellen
van pollengrootte indeC-0 enbepalingvanhet plastidenaantalindehuidmondjescellenindeC-1 plantenblijkt ookbij stoppelknollen eenbruikbare
methode tezijnvoorhetvaststellenvandeploidie.
Erwerdenca500pollenanalyses en1500plastidenbepalingen uitgevoerd.
Tenbehoevevanhetklaververedelingsonderzoek werden aanklavermateriaal
pollenfertiliteit analyses gedaanom eeneventueelverband aantetonen
tussen zaadzetting enpollenfertiliteit.Erwerd geenverband gevondenin
ditmateriaal.Defertiliteitbepalingengebeurden doorkleuringvandepollen
met lactofenolzurefuchsine.
Fundamenteelonderzoek (Project7.1-2)
Stoppelknollen
Aard enomvangvanhet beschikbare C-0knollenmateriaalmaaktenhetmogelijk
debetrouwbaarheid vanpollenmetingen indeC-0 enplastidentellingen inde
C-1 alsselectiebasisvoorPolyploidie tetoetsen.
Bevruchtingvantetraploide doordiploideindividuenindeC-0leidttot
abortie endustotverliesvan tetraploid materiaal.Vooralwanneerhetuitgangsmateriaalgeringvanomvangis (inteeltlijnen,paarkruisingen__,ishet
vanbelangdatdiploideC-0plantenvóórof tijdens debloeikunnenworden
verwijderd.
De bruikbaarheid vanpollengrootte alscriteriumvoorhetvaststellenvan
deploidieiswatwisselvallig omdatpollengrootte varieert bijverschillend
tempovanafrijping.wiskundigeverwerkingvangegevenshieroover toont
danook eengrote spreiding aan.Niettemin zijntochduidelijk globalever*
schillenteherkennen,die eenzekerematevannuttig effectvan selectieop
dezebasisindeC-0waarschijnlijkmaken.
Het plastidenaantal instomatablijktvolgens Butterfass goede aanduiding
te geven overhet chromosomenaantal bijbieten.Devoordelenvan deze analyse
bovenhet tellenvanchromosomen zijn,datmenonafhankelijk isvanhetgroeistadiumvan deplant,dathet geenvoorafgaande oefeningvergt endatde
analysemindervermoeiend enminderbewerkelijkis.
Aangezienbijstoppelknollen geentriploidenontstaan,washetwaarschijnlijk,datbijdit gewaseborplastidenaantal bepaling eenzeerbetrouwbareselectiemogelijkis.
Materiaal,datini960volgens eendruppelmethode (0,3ï^>colch.gedurende2
dagen)werd behandeld,werd doorvernalisatie totbloeigebracht.Gedurende
debloeiwerdvan alleplanten eenpollenmonster geanaliseerd doorvantien
korrels degemiddelde grootte endeafwijkingvanditgemiddelde tebepalen.
Als standaard dienden tetraploidmateriaalvanoudereherkomst endiploide
planten.Degemiddeldenvanhet standaardmateriaal waren 2n=10.8+,0.7 en
4-n= 14'7± 1 . 2 m.e. (micro eenheden).Het C-0materiaalwerd ingroepennaar
pollengrootte geoogst.DeC-1 nakomelingschappen werdencytologischonder-

106.

z o c h t aan zaad en v o l g e n s p l a s t i d e n t e l l i n g e n aan v o l w a s s e n p l a n t e n op h e t
veld geanaliseerd.
O n d e r s t a a n d e t a b e l g e e f t de u i t k o m s t e n van h e t c y t o l o g i s c h o n d e r z o e k aan de
v e r s c h i l l e n d e pollen grootte groepen.
Pollengrootte
10 12 1314 -

12
13
14
15

m.e.
m.e.
m.e.
m.e.

Onderzocht
200
180
200
150

pi. uit
pi. "
pi. "
pi. "

20
19
20
15

1o4n
C-0
C-0
C-0
C-0

pi.
pi.
pi.
pi.

18
42
61

Vandegroepmetdekleinste,resp.degrootstepollenmetingeniseenonderverdelingnaarspreidinggemaakt.
PollengrootteinC-0 Afwijkingenvangemiddelde
10-12
1.0
<±
10-12
1.0
>+
H -15
1.5
<±
H -15
1.5
>±

c

/o4ninC-1
5
13
85
45

Uit bovenstaande tabellenblijkt demogelijkheid,het aantaltetraploidenin
deC-1 belangrijk tedoen stijgen door selectieoppollengrootte inde C»0.
Het blijkt bovendienmogelijk, doorookde spreidingingrootte inaanmerking
tenemen,minoploidenuit te schakelen enzodoendehetteonderzoeken C-1
materiaalnogmeer inteperken.
Aannakomelingenvandezelfde C-0plantenwerdenplastidenaàntalleninde
stomatabepaald.Erbleek groteovereenstemming tussendeuitkomstenvan
het cytologischonderzoek endeplastiden analyse»Nakomelingschappendie
blijkenshet cytologischonderzoekvoormeer dan 5Cf/ouit tetraploidenbestonden,gavenin JCf/ovandegevallen dezelfdeuitkomstnaplastidenanalyse.
Als slotsomvanbovengenoemd onderzoekkanwordengesteld,dat doormeting
vanpollenkorrels indeC-0vrijnauwkeurig deplantenwelke tetraploide
nakomelingen zullengeven,kunnenwordenherkend.Dat despreidinginpollengroottebinnen deC-0 plant eengoedeaanwijzinggeeft tenaanzienvan
hetgehalte tever?;achtentetraploidenindeC-1.Entenslotte,dataan
het aantalplastiden indehuidmondjesvanC-1 plantenfeilloos detetraploidenkunnenwordenherkend.
Aan eenbloeiend stoppelknollenveld werd nagegaan inhoeverre bijknollen
metwindbestuivingrekeningmoetwordengehouden.
Op eenveld van25x 15meterwerden 12vangglaasjes (objectglaasjesmet
glycerine)geplaatstmet devangzijde indewindrichting.Uitgeteld werd
hoeveelpollenkorrels perdagper0.5 cm2werdenaangetroffen.
Deglaasjeswerdenopgelijkehoogtemet debloeiwijzenopgesteld;drieer
vanwerdenhorizontaalbovendebloeiwijzengeplaatst omdeverticalepollenbeweging tekunnenmeten.
Windkracht enluchtvochtigheid spelenbegrijpelijkerwijs eenbelangrijke
rolbijdeverspreiding doorwind.
Windkracht
- 2mp.sec.
2 -4mp.sec.
4 -6mp.sec.

Verticalevangstrip
pollenper0.5 cm^
52
195
438

Horizontale vangstrip
p o l l e n p e r 0 . 5 cm2
68
252
311
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De luchtvochtigheid wasgedurende debloeiperiodevrijwel constant.Behalve
inhorizontale richtingvindtook ingelijkemate stuifmeelbeweginginverticalerichtingplaats.
2

Op 5iaaande lijzijdevanhetveldwerdennog 81 pollenkorrels2per0.5 cm
gevangen,op25m,2enop100m, 5stuifmeelkorrels per0.5 cm.
Erwten
Voorhetverkrijgenvanmeer inzicht inhet effectvanbehandelingmetmutagentiawerd onderzoek gedaannaardeinvloed vanbehandeling perethylmethaansulfonaat enröntgeenbestralingbijerwten.
Zweedseonderzoekershebbengewezenophetverband tussengenetischeconstitutie enreactie opröntgenbestraling bijerwten.Dominantievanveelgenen
en speciaalvanhet genR (rond zaad)bleekinhetZweedse onderzoek geringere
radiogevoeligheid op televerendanwanneer ditgeninrecessievevormoptrad.
Omnategaanofdergelijke genotypische reactieverschillen ookna e.m.s.behandelingoptreden,werd eenras,dominantvoor zes genen, waaronderhetgen
R enhet zaadvan eenrasrecessiefvoordezegenen,behandeldmetröntgen
stralen (4en8K.fi.)enmet e.m.s. (1:750en1:500).
DeinvloedvanmutagenebehandelingkomtindeM-1 totuitdrukking ingroeiremmingvandejongeplanten,invlekkigheid, groeiafwijkingeneninstoringenindemitose alsgevolgvan chromosomenbreuk.
Naarresultatenuit onderzoek aangerst enViciawordt e.m.s.beschouwd alseen
agens,datzeer'weinigchromosomenbreuk veroorzaakt.Dezeopvatting strookt
echternietmethetverschijnsel,datnae.m.s.behandeling eenzeer sterke
matevansteriliteit optreedt.Inditonderzoekwerd danookophet optreden
van afwijkingeninhetnormalemitoseprocesgelet.
In devolgende tabelisvoordeverschillende doseshetpercentage opgekomen
plantentotuitdrukkinggebracht.
Elfjespeiil
KK94$
recessiefv.d.volgende
faktoren
r, a,i,f, Ie,bt

1°

Capucijner

_J JPL3JÈ

.

dominantv.d.volgende
faktoren
R.A.I.F. Le.Bt

*

*

opk.

uitpl.

opk.

uitpl.

Standaard
4 K.R.X
8K.R.X

92
98
88

86
80
86

100
100
100

100
100

Standaard water
1:750e.m.s.
1:500e.m.s.

72
44
60

72
40

100
98

54

99

100
98
98

Groteregevoeligheid vanhet recessieve rasvoorröntgenstralenkomtnauwe?
lijkstotuitdrukking.Hae.m.s.behandeling treedtwel eenduidelijk groteregevoeligheid.'vanderecessieve Elfjespeul aandedag.Opmerkelijk is
hierbijoverigens,datalleenal24uur zwelleninwater alsstandaardvoor
dee.m.s.behandeling aanleiding istotkiembelemmeringbijdeElfjespeul,
terwijldeCapucijner eendergelijke behandeling zonder schadedoorstaat.
Waarschijnlijk speelthier eengistingsproces,dat alsgevolgvandevrij
hoge temperatuur tijdens debehandeling (24C)enhethogere suikergehalte
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van de kreukerwt optrad.
Fanneer het percentage plantverlies na röntgen en na e.m.s. behandeling voor
de beide rassen wordt vergeleken, dan blijkt, dat alleen behandeling van de
Elfjespeul met e.m.s. tot belangrijk grotere sterfte leidt.
% verlies aan planten na behandeling
Elfjespeul

Capucijner

2

3

20

2

röntgen
e."m.s.

De vraag rijst of mogelijk het hogere suikergehalte van de Elfjespeul tot
sterkere vergiftiging leidt.
Door meting van de planthoogte werd de remming in lengtegroei vastgesteld.
De volgende tabel geeft een overzicht van de reductie in planthoogte in
relatieve getallen (standaard = 100 = •+10c m ) .

Behandeling

Elfjespeul

.Capucijner

4 K.R. X
8 K.R. X

90
75

83
64

1:750 e.m.s.
1:500 e.m.s.

49
30

57
37

In tegenstelling tot de verwachtingen enmet wat Zweeds onderzoek opleverde,
treedt na röntgenbehandeling bij de dominante Capucijner een sterkere remming
in hoogtegroei op dan bij de recessieve Elfjespeul.Bij e.m.s. behandeling
blijkt echter de Elfjespeul sterker geremd.
In overeenstemming met deverwachting neemt de hoogtereductie toe naarmate
de dosis stijgt enwel voor beide rassen in gelijke mate.
Het behandelde materiaal werd geanaliseerd op storingen in de celdeling in
worteltoppen. Door breuk en weer hechten van chromosomen fragmenten treden
in de anaphase complicaties op, die gichtbaar worden in de vorm van bruggen,
fragmenten en andere vreemde figuraties.
Percentage storingen in de anaphase in wortelmeristeem (1600 delingen per
object)
Behandeling
Standaard

Elfjespeul

Capucijner

0,9

0,5

4 K.R. X
8 K.R.

6,5
22,4

6,8
13,0

1:750 e.m.s.
1:500 e.m.s.

9,3
13,7

11,6

9,4

Behalve het verschil tussen Elfjespeul en Capucijner na 8K.R. X, zijn
de aantallen gevonden storingen gelijk. Ook hier blijkt dus geen verschil
in gevoeligheid tussen de beide rassen.
Behandeling met e.m.s.veroorzaakt bij erwten wel chromosomenbreuk. Ook hier
neemt de storingsfrequentie toe bij stijgende doses.
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Tenaanzienvan eventueleverschillenintypevan chromosomenstructuurveranderingenna e.m.s. enröntgenbehandelingwordtnogonderzoek gedaan.
HetM -materiaal,waarop deze gegevens betrekking hebben,wordt indekas
opgekweekt.Onderzoek aanpollenfertiliteit enonderzoeknaarmutatieirequentieindeM zalaandegegevensverderperspectiefmoeten geven.
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SERVI2?_AFDELINGEN
CHEÖE_ENjraSigNDIGE=VERWERKING
door

Routine_begalingen (Project7*2-1)
Inonderstaande tabeliseenoverzicht gegevenvandein1961 uitgevoerde
routinebepalingen.
Bepaling

Gewas

Aantal

Drogestof

Bieten
Gras
Klaver
Granen
Aardappelloof

4.85O
120
1.134
306
318

Suiker

Bieten

2.74O

Fosfaat

Aardappelmeel

Peroxidase

Aardappelloof

804
318

Korrelgrootte

Aardappelmeel

73

Ruweiwit

Tarwe

2.156

Sedimentatiewaarde

Tarwe

2.016

pH

Grond

103

Chemisch_onderzoek (Project7.2-2)
Bij defosfaatbepalinginaardappelmeelgafhet quantitatief overbrengen
van de 100mg zetmeelindedesturctiekolf dikwijlsmoeilijkheden.Hetmeel
bleefdanindehalsvandekolfkleven enwas slechtmet de1mldestructievloeistof omlaag tespoelen.
Diteuvelkonwordenuitgeschakeld doorgebruik temakenvancigarettenvloeitjes.Het zetmeelwerdhierinafgewogen eningevouwen,waarnahet
overbrengen indekolf geen moeilijkhedenmeeropleverde.Bijgebruikvan
gegomdevloeitjes bleek echter,dat dezeeen tehoogfosfaatgehalte gaven.
Bovendienoefenden zij,doordat debreedtevan degomrandenverschilden,
stukvoor stukverschillende invloeduit.Doornuongegomde (zgn.rijstvlooitjes)tegebruiken, zijndezeverschillengeëlimineerd, zoalsuit
volgend tabelletjeblijkt:
zondervloei

gegomdevloei

ongegomdevloei

0,20 -0,20
0,20 - 0,20
0,20 -0,21
0,21 - 0,20

0,22 -0,23
0,22 -0,24
0,22 -0,24
0,22 -0,25

0,20 -0,20
0,20 - 0,20
0,20 -0,21
0,20 - 0,20

Gem.0,20

0,23

0,20
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De toenamevanhet aantalruw-eiwitbepalingen inverbandmethetbakkwaliteitsonderzoek, doet debehoeftevoelen een snellereruweiwitmethodevoorhandentehebben dandeKjeldahl-methode.
Eenvandemethoden,beschreven doorL.Feinstein enJ.R. Hart, Cereal
Chemistry, 1959» vol.36,werd op zijnbruikbaarheid getoetst.Dezemethode
berust opdefotometrische bepalingvandetroebeling,dieontstaatnatoevoegingvan sulfosalicylzuuraaneenzwak alkalisch extractvangemalentarwe.
Correlatieberekeningen vandezewaardemet demicro-Kjeldahlmethode leverde
eencorrela/fciecoëfficientvan0,89, diebetrouwbaar wasvoorhetI/opunt.
Erwarenechterrassen,dieplusminus 37°i nKjeldahl eiwitverschilden,
maargelijkewaardenvolgensbovengenoemdemethodegaven.InAmerikawordt
demethodevanUdy (D.C.Udy, Cereal Chemistry,1956» vol 3J)sterkgepropageerd.Hiervoor iszelfs eencompleet instrumentarium indehandelgebrachtonderdenaam"UdyProteinAnalyzer",Dezemethodeberust ophetkleurstofbindendvermogenvandeeiwitten.Volgens literatuuropgavenzoudeze
methodebetere correlatie gevenmet deKjeldahlmethode.
Het ligt daarom indebedoelingkomend jaaraantarwerassen,waarvan zowel
Kjeldahl-eiwit alsbroodvolumenbekend zijn,dezemethodeopbruikbaarheid
bijhet tarwebakkwaliteitsonderzoek tetoetsen.
Uitvlaswerdhet enzyme linamarase geisoleerd.Dit enzymewordt gebruikt
bijdetoetsingophetvoorkomenvanblauwzuurglucosiden.
Hiskundige_verwerking (Project 7.3-1)
Voor diverse afdelingenwerden proefveldschema's ontworpen enverwerkt.
Standaardafwijkingen werdenberekend aancijfermateriaalafkomstigvande
cytologischeafdeling.
Correlatie-enregressieberekeningen werdenuitgevoerd aangegevens betreffende
dediverse eigenschappen,die eenindicatiekunnen zijnvoor debakkwaliteit
vantarwe.
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PR0EFBEDRIJP=DE=50RSKAMP=EN=ELST(U]
door
J^Holman
Inleiding
De bedrijfsgroottevanhet proefbedrijfwasongeveer dezelfde alsdieini960.
Eén perceelkleigrond van75are,bestemd voorbietenproefveld, iserbijgehuurd.
De beideklaverproefveldjes,gelegen inEde eninHeteren, zijndezeherfstopgeheven.
OpdeProf.BroekemaHoeve lagenproefveldenmetgraan,blauwmaan,vlas,erwten enaardappelen.InGroningen lageenvlasproefveld eninlïoordBrabant
eenblauwmaanproefveld.
De afdelingbietenhadverscheidene isolatieveldjes inAchterberg,deBetuwe
enin',/ageningen..
BehalveinY/ageningenhad deafdelingvoedergewassen proefvelden inDidam,
Heerde,
ïïijhe
enNijbroek,terwijlernogverscheideneknolleninsolatieslagen
indeomgevingvanAssen.
De afdelingvlinderbloemige gewassenhad proefvelden inZoetermeer,ï/ieringermeer eninHeer.
Bijdereedsbestaande beweidingsproef inEde isditjaargeennieuwperceel
ingezaaid.
Achtereenvolgens zalnuwordennagegaan,wat eropdeverschillende percelen
isverbouwd,metvermeldingvandebewerking,debemesting,enz.
De Dorskamp
PerceelI
Grootte 75 are,voorvruchtmaisproefveld (IVP).De stengelsvandemaiszijn
inhetnajaar teveldegehakseld en deze massa
isgedurende dewinter
blijvenliggen.
Ditvoorjaar ishet land eerst gecultivaterd enge'égd,daarnabemestmet 30
ton stalmest,450kg super en600kgpatentkali.
Op ditperceelhebbendeonderzoekersDr.Huijsman enIr.Wiersemaeenaardappelproefveld gehad.Nahetploegen zijnermachinaal geulengetrokken enhierin
zijndeaardappelengelegd.Daarnais eenpaarkeer aangeaard.Het schoonhoudennamweinig tijdinbeslag.Eenmooi proefveld.
Hetrooienismet dehandgeschied.Demassaisverkocht alsveevoer.Daarhet
allemaalverschillende kruisinger waren,wasdehoudbaarheid van dezeaardappelen zeer slecht;zijzijndanookvoor 1cent/kgverkocht.
De
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-bemestingwas225kgkas.

Kahetrooien ishet landweerbewerkt enbemestmet 375kg slakkenmeel,450
kgpatentkali en1000kgdolokal.Daarna ishet geploegd enis erroggeingezaaid alspraktijkgewas.
PerceelII
Grootte 75are,voorvrucht roggeproefveld (IVP). Indeherfstvan196Oisin
dit perceelopnieuwroggegezaaid,bestemd alsgroenbemesting. Dezerogge
stond inhetvoorjaarontzettend mooi,weshalve aanvankelijkwerdbesloten,
het a,lspraktijkgewastelaten staan.Het IVPhad echterop eennaastgelegen
perceel eenroggeproefveld enmethetoogopdebestuivingv/erdverzochtom
onze rogge onder teploegen,hetgeen isgeschied.
Nahetploegenisdirect lupinegezaaidvoorgroenbemesting; eengoedgewas.
Op 28september isdezelupine eerstgehakseld endaarnaondergeploegd.
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Ditperceel isinz'n geheel ingebruik genomendoorlietIVPvoor eenroggeenmaisproefveld.
Bemesting'najaar 196l:375kg slakkenmeelen450kgpatentkali.DoorhetIVP
isnog30ton stalmestgegeven.
Het gedeelte,waaropin1962hetmaisproefveld zalkomen,isingezaaidmet
roggevoorgroenbemesting.Deinzaaivanhetproefveld isdoorhet IVPverzorgd.
PerceelIII
Grootte75are.,voorvrucht zomergerst(praktijkgewas).
Dit perceel isinhetnajaar i960bemest eningezaaid met roggevoorgroenbemesting.Inhetvoorjaarvan1961 isdeze erweerondergeploegd,waarnahet
land isklaargemaaktvoor eenmaisproefveld (IVP).
Het zaaiklaarmaken isdoordeS.V.P. gedaan,verder ishet land machinaal
gemarkeerd enlaternoggeschoffeld. Er is eenchemischeonkruidbestryding
toegepast.Deinzaai,deverzorging enhet oogsten zijndoorhetIVPbehartigd.
Eengoed proefveld.Hadeoogst zijndemaisstengelsgehakseld.
PerceelIV
Grootte9~Öare,voorvrucht aardappelen.
Eengedeeltevanditperceel,65are,isalsroggeproefveld bijhet IVPingebruik geweest.DeII.isdoorhet IVP gegeven; ook.deverzorgingkwamvoorrekeningvanditinstituut.Eengoed proefveld.
De restvanhet perceel (23are)isgebruiktvoor deteeltvan zomergerst
(praktijkgewas);tevenslagenhiernogeenpaarisolaties,nl.vanstoppelknollen,vanbieten envangras.
DeII.giftvoorde zomergerst was 70kgkas.Deoogst isnaarEistvervoerd
endaaropgetast.
Nadeoogst ishet land bewerkt endaarnabemestmet450kg slakkenmeel en
540kgpatentkali;daarnaishet
.geploegd eningezaaidmetroggevoor
groenbemesting.
PerceelV,Eng
Dit perceel isverdeeld in3kleineakkers.
A.23are.
Dit gedeelteisin 196Oingezaaid eningeplantmet gras,bestemd alsproefveld.
Alsbemestingheefthetdit jaargehad 120kgslakkenmeel,140kgpatentkali
en120kgkas. Ditproefveld komt inhetvoorjaar 1962tevervallen.
B._20are.
Voorvrucht aardappelen enbonen.
Heeft alsbemestinggehad 140kg slakkenmeel en120kgpatentkali.
5 arevanditperceel isalsgrasproefveld ingebruik geweest,terwijlophet
overigegedeelte zomergerst isgeteelt alspraktijkgewas.
DeNgiftvoorhet graswas25kg envoor degerst 50kgkas.
Degerstoogst isnaarEistvervoerd enaldaaropgetast.
C;_1_8_are.
Voorvrûcht mais,klaver,bieten enknollen.
Bemesting 125kg super en100kgpatentkali.
15areisingebruik geweest bijIr...iersemavoor aardappelproefveld. Deaardappelen zijningeulengepoot endaarnaaangeaard. Jengoed proefveld.
DeNgiftwas50kgkas. Hetrooienismet dehand gebeurd.
Opderesterende 3arehebben stoppelknollen gestaanvoor zaadwinning.Deze
hebben15kgkas alsoverbemestinggehad.
Nadeoogst zijndeperceeltjesB enCenigemalen gecultivaterd enge'égden
daarnaondiep geploegd.
Mierenbos.
PerceelI
Grootte Toare,voorvrucht zomergerst alspraktijkgewas.
Najaar i960ishierinroggegezaaid,bestemd alsgroenbemesting.Deroggeis
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blijvenstaanalspraktijkgewas.
Bemesting: 60kg super,60kgpatentkali en40kgkas.
Opditperceeltje lagooi:nog eenisolatieveldje stoppelknollenvoor zaadwinning.
Derogge isopgetast opdeDorskampenlatergedorst.Kadeoogst isnogeens
roggegezaaid voor groenbemesting.
PerceelII.
Grööttë~2Ö are,voorvruchtbonen.
Bemesting: 120kg super,120kgpatentkali,7tonstalmest en90kgkas. De
N isgegeven alsoverbemesting.
Het geheleperceelisgebruiktvoordeteeltvanaardappelen,behalve deoppervlakte aanplattebakkeneneenproefveld vanDr.Huijsman,totaal9are.
Ditproefveld ismetdehandgespit.
Perceel III
Grootte~2Ö are,voorvrucht bonen enaardappelen.
Bemesting: 120kg super,120kgpatentkali en8tonstalmest.
10areisgebruiktvoor aardappelen ende andere10arevoor stambonen.
DeKgiftvoorde aardappelenwas50kgkas envoordebonen25kgkas.
De aardappelenvandezebeidepercelen zijnmet dehand gerooid.Een zeerkleineopbrengst,daar dezepercelenbesmet zijnmethetaardappelcystenaaltje.
Opdit terreinworden jaaropjaar aardappelengeteeld.
Nahet rooienishet land geploegd enisrogge ingezaaid voor groenbemesting.
Opditperceel zijnindeherfst eenpaarisolatieveldjes aangelegd,nl. één
voorrogge (IVP)enéénvoor gras.
PerceelIV
Gröötti~TÖ are.Dit perceelisdit jaarweerbijhetIPO ingebruikgeweest.
Wolfheze
PerceelI
Grööttê~T700ha.
Behalve enkeleopvullingenmet stambonen (plm.10are)en eenpaarstoppelknollenisolatiesvoor zaadwinning, isditgehele perceelhet afgelopen jaargebruikt voor gras- enklaverproefveld.
Bemesting: 600kg slakkenmeelen500kgpatentkali.
Daaropditperceelverschillende proeven liggen,wasdeNgiftniet overal
gelijk.Eengoed proefveld.Eengedeelte,plm.60are,wordt inhetvoorjaar
van 1962opgeheven.
PerceelII
Grööt:Eë~T750ha.
Dit perceelisinnovember i960ingezaaid metroggealspraktijkgewas.Deontwikkelingwas eerstgoed,maar inhetvoorjaarkwam ervreterijin (smalle
graanvlieg).
.Beslotenwerd
het geheleperceelomteploegen enerlupine intezaaienvoorgroenbemesting.
Bemestingvoorjaar 1961 750kg slakkenmeel,600kgpatentkali en150kgkas.
De lupineiseengoedgewasgeworden.Voorhetploegenishetgewas eerstgehakseld omdemassaergoed onder tekunnenkrijgen.Inoktoberisopnieuw
roggegezaaid voorgroenbemesting,daarditperceelin 1962gebruiktmoet
wordenvoorgras- enklaverproefveld envoor een aardappelproefveld.
Bemestingnajaar 1961:700kg slakkenmeel en700kgpatentkali.
JansenlandBornsesteeg.
PerceelI
Gróótte56are,voorvrucht rogge (praktijkgewas)enalsnateelt eenproefveld
stoppelknollen.
Dit perceelisgeheelgebruikt als oenaardappelproefveld, t.w.20arevoor
Ir.WiersemaenderestvoorDr.Toxo'oeusenIr.Maris.
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Dezegrond is ergvochthoudend enheeft "bijeennatte zomer gauw lastvanf/ater.
Het land isgeploegd indecember i960. Ditvoorjaar ishet alleenbewerkt
met cultivator eneg.
Bemesting: 300kg super,300kgpatentkali endeNgiftwas170kgkas.
Debedoelingwasom eerstmachinaalgeulen tetrekken ,waarindeaardappelengelegdkondenworden.Laterkondanworden aangeaard.De aardappels
kwamen danopruggentestaan,wat ineennatte zomerwelvanbelangzou
zijn.Ookvoorhet schoonhouden,voorhetverrichtenvanwaarnemingen envoor
hetrooien zouditbeter zijn.Eenpaaronderzoekershaddenbezwaar tegen
dezebewerking enwilden lieverdeoudemethodeweertoepassen,dusmetde
handmarkeren,gatenboren enpoten.
Hetwasdit jaar somswel ergnatopditproefveld enhierdoor iswelenig
materiaalverloren gegaan.Ookhet schoonhoudenwas eenprobleem,mededoordat ziekeplantenwerdengerooid,wathet ontstaanvangrote openplekken
inditveld veroorzaakte.
Hetproefveld zag erdanooknietbepaald fraaiuit.
Het gedeelte,datIr.ïïiersemaingebruik heeftgehadvoor zijnzaailingenis
goed geslaagd.Deze zaailingen zijnnahet plantenaangeaard.Het schoonhoudengafhiergeenmoeilijkhsien.
Het zougoed zijnnogeensteoverwegenofniet alleaardappelproefvelden in
hetvervolg aangeaard zoudenkunnenworden.
Hetrooienvandezeaardappelenismetdehand geschied endemassaisverkocht alsveevoer.Deaardappelswaren slechthoudbaar.
Radeoogst ishet land bewerktmetdecultivator endeegenzoudaarna
wordengeploegd,maarvanwegehetnatteweerkonditnietgebeuren.
PerceelII
Grootte 55are,voorvrucht bietenproefveld.
Op 22december i960isopditperceelroggegezaaid alspraktijkgewas.
Bemesting: 350kg super,300kgpatentkali en60kgkas.
Dit iseengoedperceelroggegeworden enhet isop stamverkochtvoorƒ.370,Nadeoogst ishet landklaargemaaktvoor eenproefveld stoppelknollen.
Bemesting:225kg super,225kgpatentkali en33okgkas.DeNisintwee
keer gegeven. Deinzaaivandeknollenvond plaatsop 15en16augustus.
Het iseengoedproefveld geworden.Het oogstenisgebeurd vanaf 10november t/m 1december.
Doorhet slechteweertijdensennahetoogstenkonditperceelnietmeerv/ordengeploegd.
PerceelIII
Grootte 50are,voorvrucht proefveld aardappelen.
Dit perceel isgebruiktvoor eenbietenproefveld (vergelingsziekte).
Bemesting: 300kg super,200kgkali40en36Okgkas.Indeherfsti960
wasreeds24ton stalmestgegeven.
Debieten zijnhalfmeigepoot inplastic potten.Hetklaarmakenvanhet land
enhetpoten zijnvlotverlopen.Plaatselijkisditperceel ergnat,zodatde
opbrengst nietgrootwas.
Het schoonhouden gafnogalveelwerk.Hetrooienisgebeurd indeperiode
van 19tot25oktober enisvlotverlopen. De totalehoeveelheid bemonsterdebietenwas17247kg.
Het landkonnadeoogst,vanwegehetweer,nietmeerwordenbewerkt.
Engelsmaoud (Bornsesteeg).
PerceelI
Grootte 23are,voorvrucht gras- enklaverproefveld.
Ditvoorjaar is ereerst geschijvenegd omdegraspollen stuk tekrijgen.Ditis
tendelegelukt.Deaprilmaand wasnogaldroog endoor herhaaldelijkebewerkingmet cultivator eneg,konnogheelwatworden stukgemaakt.
NadebewBrkingis9200kg stalmest gegeven endezeisdirect ondergeploegd.
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Deverderebemestingv/as?140kg.super,140kgpatantkali en140kag.kas.
Halfmei ishier eenbietenproefveld opaangelegd.Dezebieten zijninplastic pottengeplant.Hetv/aseengoed proefveld.
Hetrooienisgebeurd indeperiodevan19t/m 25okteber.Detotalehoeveelheid bemonsterde bietenwas 5012kg.Demassaisverkochtvoorƒ. 20perton.
Hetbietenblad isondergeploegd.Erisgeenbemestinggegeven.
PerceelII
Grootte21 are,voorvrucht bieten-enbonenproefveld.
3 areisgebruiktvoor eenproefveldje stoppelknollen (zaadwinning).Opde
overige 18are zijnmassaaardappelengeteeld (Surprise)
Bemesting: 125kg super,110kgpatentkali.Alsoverbemesting iseerst 65kg
kas gegeven,daarnanog75kgA.S.F.
Deaardappelen zijnop25 aprilgepoot ingeulen,dievoorafmachinaalgetrokkenwaren.Lateris eenpaarkeer aangeaard.Het iseengoed gewasgeworden
endeaardappelen zijnop stamverkochtvoorƒ. 350,-.Dekopermoest zelf
zorgenvoorhet rooienenz.
Nahetrooienishetland bewerkt enhet isgeploegd op29november.
Bemesting: 100kgslakkenmeelen100kgpatentkali.Opdeze 18are zoueen
i
karwijproefveldkomenv/elkeindecemberuitgeplant zou
.7orden.Doorde
slechteweersgesteldheid indezemaand konditnietgebeuren. De directie
wasvanmening dat,methet oogopeventuelevorst,hetbeterwas,dekarwij
inhetvroegevoorjaaroverteplanten.
PerceelIII
Grootte21 are,voorvrucht bieten (18are)engras (3are).
De bemestingwas:125kg super,110kgpatentkali.
Op ditperceelhebben drieproefveldjes gelegen,nl.gras enklaver (8are),
bonen (10are)enstoppelknollenvoor zaadwinning (3are).Hetgeheelzager
goeduit.Het gras-enklaverproefveld isblijvenliggen,derest isnahet
oogstengeploegd.
DeHgiftwasresp.20,10en10kgkas.
Engelsmanieuw (Bornsesteeg).
PerceelI
GrootteT4are,voorvrucht gras- enklaverproefveld.
Als proefveld had ditperceeltje geenbestemming,zodathierop2meinog
aardappelen zijngepoot.(Surprise enLibertas).
Bemesting: 85kg super en70kgpatentkali.Alsoverbemestingisgegeven
eerst45kgkas enlaternog50kgA.S.P.
Het iseengoed gewasgeworden enhetgeheleperceeltje isverkochtvoor
ƒ. 250,-.Hetrooien etc.wasvoorrekeningvandekoper.
Op 29november ishet land geploegd.Eris geen bemestinggegeven.
PerceelII
Grootte T5are,voorvrucht bieten.
Hetgehele perceelisgebruiktvoorgras- enklaverproefveld. Hetklaverproäveld van 2^arewordt inhetvoorjaar 1962opgeheven.
Bemestingwas100kg super,80kgpatentkali en50kgkas.DeITisalsoverbemesting gegevenopverschillende data.
Perceel_III
Grootte T9are.Voorv-ruchtklaver,bieten,eenisolatierogge eneenisolatie
stoppelknollen.
Bemesting: 60kg superen50kgpatentkali.
Op ditperceeltjehebben diverseproefjesgelegent.w. 5areklaver,4are
aardappelen,-£aregras en ^ &re bonen (massa).DeHgiftvandeaardappelen
was10kgkas.
In augustusisophet aardappelland enop eengedeeltevandeklaver eenkoolzaadproefveldje aangelegd van5are. Het grasveldjeblijftin1962liggen,terwijlhetklaverveldvrijkomt.
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Klinkenterg (WageningseEng).
PerceelI
Grootte 33are,voorvrucht rogge en stoppelknollenproefveld.
Het gehele perceel isalslupineproefveld ingebruikgeweest.Eengoed proefveld.
Bemesting:200kg super,130kg.patentkali.
Nadethetveredelingsmateriaal eruitwas,isderestgeschijvenegd endaarne
geploegd,waarnaroggeisgezaaid voorgroorbemesting. Deherfstbemestingv/as
165kg slakkenmeelen200kgpatentkali.
PerceelII
Grootte 32-g-are.Voorvrucht lupineproefveld en2arebonen.
In deherfst i960isroggegezaaidvoorgroenbemesting.Inditvoorjaaris
nog13ton stalmestgegeven.Daarnaisgeploegd enhet land isklaargemaakt
voor eenaardappelproefveld (bladrol).Er zijnmachinaal geulengetrokken,
waarinde aardappelen zijngelegd;vervolgens is eenpaarmaal aangeaard.Het
schoonhouden gafhieidoorweinigwerk.Hetgehele proefveld ismetdehandgerooid.Demassaisverkocht alsveevoer.Dekwaliteit was slecht. DeNgift
was100kgkas.Hetwas eengoed proefveld.
Nadeoogst ishet landbewerkt enbemestmet 160kg slakkenmeel en200kg
patentkali.
Daarnaisroggegezaaid alspraktijkgewas.
PerceelIII
Grootte 34are,voorvrucht aardappelproefveld.
Inhetvoorjaar iseenmaalgespotenmetgoeistofvoorbestrijdingvandekorenbloem.Tevensiser85kgkasgegevenintweegiften.
Hetwas eengoed gewasrogge. Het isdoorons zelfgeoogst enlatergedorst.
Derogge isverkochtvoorƒ.24,-per100kg.,enhet strovoorƒ.70,-per
ton.
Nadeoogst ishet land direct klaargemaaktvoor een stoppelknollenproefveld.
Bemesting:200kgA.S.F;laterisnogeenoverbemesting gegevenvan100kg.
kas.
Deknollen zijngezaaid op8augustus.Deopkomst endeeersteontwikkeling
warengoed.Later trad erenigeverslechtering op.Eristoennog viat Ngegeven,waarnahetgewas zichv/eerheefthersteld. Eengoed proefveld;deknollenzijnop 16en17novembergeoogst.Demassaknollenwerd erondergeploegd.
Nude_(klei)1
Doorde aanlegvaneennieuweverkeerswegmoest deS.V.P. vandit proefterrein
eenbelangrijk stukbouwgrond afstaan.De juisteoppervlaktevandeze7percelenisnognietbekend.Inhetvoorjaar 1962zalhetgeheleveld opnieuwworden
opgemeten.
PerceelI enII
Grootteresp.56en83are,voorvrucht resp.tarwe,wintergast enblauwmaan.
Dezebeidepercelen zijnalsbietenproefveld ingebruik geweest (vergelingsziekte).
Het land isklaargemaakt op27 en28maart,debieten zijnop29maart gelegd.
De lengterijenzijnmachinaal gemarkeerd, terwijlhetoverlangsmarkerenmetde
hand isgeschied.DeNisvóórhetbieten leggenmet dekunstmeststrooiergestrooid,resp.365 en460kgkas.
Deopkomst derbieten\vasgoed.Eriseenpaarmaalmachinaal geschoffeld en
inderijzijndebietenmet dehand gehakt.Hetopenzettenisindetweede
weekvanmeigebeurd.Eengoed proefveld.
Op2oktober isbegonnenmethetrooien enbemonsteren.Ditisvlotverlopen.
De totalehoeveelheid bemonsterde bietenvandezebeidepercelenwas 64597kg«
Het land isdezeherfst nietkapot gereden.Debietenschijven zijnverkocht
voorƒ.10,-perton.Eengedeeltevandemassabietenmoestgeleverd worden
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aandeeigenaarvan eenperceelkleigrond,hetwelkdoordeS.V.P. alsbietenproefveld wasgepacht.Dehoeveelheid massabietens ni. derandrijeneneengedeeltevandereserve's bedroegplm. 37ton.Hiervanis25tonverkochtvoor
ƒ.17,50perton.
Dereservebieten zijnnahalfnovembergerooid,daarnaishetbietenbladverspreid.
Debemestinginditnajaar wasopperceelI300kg slakkenmeelen175kgkali
40enopperceelII425kg slakkenmeel en250kgkali40.
Het land isdelaatsteweekvannovember geploegd.
PerceelIII
Grootte9*5~are,voorvrucht vlas,bonen enerwten.
Opditperceel lagentweeproefvelden,nl. 66are zomergraan en30arewintergraan.Doorhetnatteweerindeherfst i960konhet zomergraan landniet
wordenbemest;ditisinditvoorjaargebeurd,nl.350kg super en200kg
kali40.
Het zaaiklaarmakenvanditproefveld isop13maartgebeurd.Eristoendi:rectbegonnenmet deinzaai. Eris geen Ngegeven.Eengoed proefveld.
Hetmateriaal,dataangehoudenmoestworden,isdeelsmet dehand,deelsmachinaalgeoogst. DemassaisgebrachtnaardeschuurinElst(u).
Ookhetresterendegedeelte (30are),alwaareengedeeltewintertarweproefveld lag,isniettegenstaande deverschillendeuiteenlopende zaaidata,goed
gelukt.
Debemestinginhetnajaarwas 500kg slakkenmeel,300kgkali40en29ton
stalmest. Het land isnadeoogstherhaaldelijkbewerkt enhetisinhet laatst
vanoktobergeploegd.
PerceelIV
Sröötte84are,voorvrucht erwten.
Hier laghetwintergraanproefveld,nl.80aretarween4aregerst.Vanwege
het slechtev/eerini960konhet geheleproefveld niet achter elkaarworden
ingezaaid.Erisopverschillende datagezaaid indeperiodevanaf25oktober
tot enmet beginfebruari.Omhet zaaibed nietkapot telopeniseengroot
gedeeltevanditveld ingezaaid metbehulpvanplanteen. Niettegenstaande de
late zaaiwashetproefveld nogbehoorlijkgoed.
Het gewasheeft geen Ngehad.Hetproefveldmateriaalismet dehand enmachinaalgeoogst.Demassaisopgetast enindecembergedorst.Dekorrel isverkochtvoorƒ. 30,-per100kg enhet strovoorƒ. 60,-perton.
Na deoogstishet landbewerkt enbemestmet425kg slakkenmeel,250 l:gkali
40en25tonstalmest.Eind oktoberishetgeploegd.
PerceelV
Grootte87are,voorvrucht zomergraan.
Opditperceel lageenblauwmaanproefveld,groot 57are.Op20maart isdit
land zaaiklaargemaakt enop24maart ingezaaid.Dehoeveelheid zaaizaad was
ruimvoldoende,zodat erlatergedundmoestworden.Eengoed proefveld.
DeNgiftwas225kgkas.
Zowelproefveld alsmassaismetdehand geplukt.Allesisdirect gedroogd en
injanuari isdemassagedorst.Het zaad isnognietverkocht.
Opderestvanditperceel (30are)zijnerwten (Fertila)verbouwd alspraktijkgewas.Deze zijngezaaid op13maart.
Nadeoogstvandezeerwtenishetland flinkgeculti.vaterdengeëgd endaarna
zaaiklaargemaaktvoor eenkoolzaadproefveld. Deze 30areisniet geploegd;de
restis eind oktobergeploegd. Debemestingvanhetgeheleperceelwasdit
najaar450kg slakkenmeel en265kg.kali40.
Perceel_VI
Grootte9~Öare,voorvruchtbieten.
Inhetnajaar 196Okongeenbemestingwordengegeven. Ditvoorjaarisbemest
met45Okgsuper en270kgkali 40.
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65arevanditperceelisgebruiktvoordeteeltvanmassa erwten (Fertila),
gezaaid op13maart.Het iseenmooigewas erwtengeworden. Zezijneen
paarkeergespotentegenbladrandkever enpeulboorder.
Door eenpaarflinkeregenbuien ,welkeweinjulikregen,ishetgewas,dat
te strorijkwas,tegendegrond gegaan,watvoor deloyaliteitvandeerwten
funestwerd.Op24juli zijn ze metdehand gezicht eneenpaardagenlater
opruitersgezet.Op28augustus.zijnzeopgeladen endirectgedorst.Deopbraagst,4000kg/ha,isverkochtvoorƒ.27,-per100kg. Het stro isverkochtvoorƒ. 65,-perton.
Op25arevanditperceel lageenerwtenproefveld. Dezewarengelegd bij2km
gaas.Eengoed proefveld.
Nadeoogstishetgehele perceelbewerktmet cultivator eneg.Eriseenbemestinggegevenvan450kg slakkenmeelen270kgkali 40.Tevensis ernog
22y tonschuimaarde overgestrooid.
Opditperceelmoesthetwintergraanproefveld komen.Beslotenwerdomdeze
grondvoor deinzaainiet teploegen,ditmethet oogophetverkrijgenvan
eengoed zaaibed.
De inzaaiisvervolgensvlotverlopen*-Erisveel schade aangericht doorslakkenenom zoveelmogelijkdeze schade tebeperkeniseralenigekerenvergift
gestrooid.
Perceel_VII
Grootte92are,voorvruchtbieten.
Deibemestingwasditvoorjaar 400kg super en270kgkali40.
30areisgebruiktvoor eenvlasproefveld.Opderest zijnstambonengeteeld,
nl.40areproefveld en22aremassa.
Het vlasheeftnog eenNgift gehadvan30kgkas.Eengoed proefveld.
Hetbonenproefveld hadbetergekund.Oorzaakhiervanzoukunnen zijngeweest
de slechte structuur,welkeverkregenisdoorhet afrijdenvandebietenin
deherfstvanhetvoorgaandejaar.
Nadeoogstvanvlasenbonenishet land bewerkt enbemestmet46Okgslakkenmeel en270kgkali40;het isinhet laatstvanoktobergeploegd.
Haarweg
Grootte 75are,kleigrond.
Dit perceel isvoor éénjaargepacht,bestemd vooreenobservatiebietenproefveld.Deopbrengst zouvoordeeigenaar zijn,metdienverstande,dathij
van allebieten,diebemonsterd werden,helebietenmoest terugontvangen.De
bemesting, debewerking enhetrooienwarenvoorrekeningvandeS.U.P.De
massabietenmoestendoordeboer erzelf afgeredenworden.
Detotalebemestingwas375kgsuper,225kgkali40en425kgkas.
Hetwas eenperceel scheurgrond ennietdiepgeploegd.Erisdanook enkele
kerengeschijvenegd om eengoed zaaibed teverkrijgen.
Op 12april zijndebietengelegd.Deopkomst?/aszeerregelmatig.Ookdelatereontwikkelingwasgoed.Eengoed proefveld.
Het grootste gedeeltevandezebieten zijnbemonsterd.Totaal29118kg. Verwachtwerd,dat ervoorvergoeding,opons eigenbedrijfnietgenoegbieten
aanwezig zoudenzijn.Erisruim 23tonbijgekocht.Laterbleek,datbijhet
rooienvanrandrijenenreserve's ervoldoendemassaaanwezig zou zijngeweest
om aanonzeverplichting tekunnenvoldoen.
Ede^28are,zandgrond
Hier lageenkïaverproefveld,datini960wasingezaaid.Debemestingwas
170kgsuper en170kgpatentkali.Eengoed proefveld.
Er isdriemaalgemaaid,opbrengstbepaald enbemonsterd,nl.op 5en6juni
17 en18juli en19en20september.Ditproefveldwordtnietverderaangehouden.
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Heteren,6are (kleigrond)
Öök~dIt"përcëëïtjë~ïs~ïn~Ï960ingezaaid,(klaverproefveld).
Bemesting: 35kg super en35kgpatentkali.Eengoed proefveld,hetwelkook
driemaalisgemaaid,gewogen enbemonsterd,nl.op12juni,op27juli enop
25september.
Ookditperceeltje isopgeheven.
B.G.D., 1ha. (zandgrond).
By~de"bedrijfsïëïdër~JÖchëmsenvandeproefboerderijDroevendaalkonde S.V.P.
1ha.land krijgenvoor eenproefveld stoppelknollen. Opditperceelhadden
conserven erwtengestaan.
Behalve deITisdegehelebemestinggegevendoor envoorrekeningvandeproefboerderij,nl.super,kali enstalmest.Ookhet land isdoordebedrijfsleider
zaaiklaar opgeleverd.
Op 2en3augustus is eengedeeltevanhetproefveld gezaaid;vanwegederegen
op4augustusmoest derestop7augustuswordengezaaid.
Deopkomstvandeeerste zaaiwasbeter dandievandetweede.Hetwaseen
goed proefveld, alhoewel erenkeleveldjesbijwarenmet eentedunnestand.
Op 6oktoberismetdeoogstbegonnen,welke eindigdeop15oktober.
Deopbrengstwasvoordeproefboerderij.
Eist(ü)i(zandgrond).
PerceelI
Grootte2ha.,voorvrucht aardappelen.
I.50haisinhetnajaar i960ingezaaidmet eenwintergerst proefveld.
Alsbemestingistoengegeven:900kg slakkenmeel,1100kgpatentkali en2000
kg dolokalophetgeheleperceel.
Inditvoorjaar isderest ingezaaid alsproefveld,nl.20are zomergerst,25
arehaver en5arezomertarwe.
DeNgiftwasvoorwintergerst 500kgkas,voor de zomergerst 50kgkas,voor
dehaver 65kg envoordetarwe15kg.Hetwas eengoed proefveld.Er zatnogal
veelwinterhalm in.Het schoonmakenheeft danookveeltijdgekost entweeman
hebbengedurende degehele zomeropditproefterreinvolopwerkgehad.
Deoogst isvlotverlopen enisinde schuurgedorst.Demassaiseerstopgetast indeschuur enin septembergedorst.
Nadeoogstisplm.1.70hadirectingezaaidmetbladkoolvoorgroenbemesting.
Inhetnajaar isdebladkool ondergeploegd; daarnaisophetgeheleperceel
roggegezaaid voor groenbemesting.
Debemestinginhetnajaarwas 1000kg slakkenmeel en2000kgdolokal.
De totalekorrelopbrengst vandemassavanditgraanproefveld eneengedeelte, afkomstiguitV/ageningen,bedroeg6383kg enisverkochtvoorƒ.26,-per
100kg. Het losse strovanhet proefveld Eist envanWageningen isopgehaald
enmethet overige stroverkocht voorƒ. 60,-perton.
PerceelII
Grootte 2.00ha.,voorvrucht graanproefveld.
Opditgeheleperceelisdit jaarniets andersverbouwd daneengroenbeinestingsgewas,t.w.rogge,lupine,bladkool enrogge.Inhetvoorjaaris12ookg
patentkaligegeven eneenIIgiftvan600kgkas.
De roggeisgeploegd op20april;delupineisop25aprilgezaaid.Eengoed
gewas lupine,datop19juliisondergeploegd.Eenweek laterisdebladkool
gezaaid.Deäaemestinghiervanw as800kgkas.Ditiseveneens eengoed gewas
geworden;hetisop5oktoberondergeploegd.Daarnaisnogbemestmet 1000kg
slakkenmeel en2000kgdolokal.Eristoennog eensroggegezaaid.Dezezal
inhetvoorjaar 1962wordenondergeploegd,waarna opditperceel aardappelen
zullenwordengeteeld.
PertzeelIII
Grootte2.Ö0ha,voorvrucht groenbemesting,nl.lupine,bladkool enrogge.
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Derogge isinoktoberi960gezaaidvoorgroenbemesting.Om tochnogeengoed
gewasgroenbemestingtekrijgen,isinhetvroegevoorjaarnog800kgkalksalpetergegeven.
Op 18april zijnhieraardappelengepootmet eenhalfautomatische pootmachine.
Alsrasisgebruikt Surprise 35/455 AenB,voorgekiemd.Beopkomstwasgoed.
Ookdeverderegroeiwasgoed.17aeenpaar extrahetedageninde zomer,vertoondehet gewasdroogteverschijnselen.Al spoedig ernakwam erflinkwatregen, zodat deopbrengst later ergismeegevallen.Erisdooi"eenloonwerker
gespoten tegencoloradokever entegenPhytophthora.Begin september ishet
loofdoodgespoten.Op13 en14september zijnde aardappelenmachinaalgerooid
met eenvoorraadrooier. Deaardappelen zijndezebeidedagennogopgeraapt en
inde schuurgebracht.Inoktober zijnzeafgeleverd. Daarerweinigkrielin
zat, zijndeaardappelenongesorteerdverkocht.Deopbrengst bedroegruim72ton.
Debemestingvandezeaardappelenwas1800kgpatentkali en600kgkas.Inhet
najaarwasreeds1000kg slakkenmeelgegeven.
Nadeoogst ishet land direct bewerkt engeploegd enklaargemaaktvoorhet
graanproefveld.Ditnajaar ishet bemestmet 1000kg slakkenmeel,1200kg
patentkali en2000kgdolokal.
Eris1.20haingezaaid metwintergerst en5aremetwintertarwe.
PerceelIV
Grootte 75are.Ditperceel isverdeeld indriekleinere perceeltjes,A,Ben
C,iedergroot25are.
Hetgeheel isditvoorjaar bemestmet 375kg super en225kg zwavelzurekali.
Iederperceeltje isbehandeld met zwavelom eenlagepHtekrijgen.
Ajvoorvrucht groenbemesting
Op ditperceeltje lag5arewintergerstproefveld en20are zomergerst,eveneensproefveld.Vanwege eenabnormale lagepH washetgewas zeer slecht.Als
proefveld ishetredelijkgeslaagd.De17giftwas75kg zwavelzure ammoniak.
B,voorvrucht wintertarwe proefveld.
Hier lageenhaverproefveldje.Debemestingwas75kgzwavelzure ammoniak en
35Okg zwavel.Eenmatigeopbrengst.
C,voorvrucht roggeIVP.
Op ditperceeltje iseerst lupinegezaaidvoorgroenbemesting.Deopkomstwas
goed,maardeverdereontwikkeling lietveeltewensenover. Nahetonderploegenvandelupineiserbladkoolgezaaid, eveneensvoor groenbemesting.
Hiervanisniets terechtgekomen? oorzaak telagepH.Erisopdit perceeltje
35Okg zwavelgestrooid.
Inhetnajaarishet landklaargemaaktvoor eengraanproefveld. Erisgezaaid
5 arewintergerst en5arerogge (IVP). Derestwordt ingezaaid met zomergraan.
Algemeen
Inditvoorjaar zijnnog enkeleproductenverkochtvanoogst 19^0,o.a.strogelebonen,koolzaad,lijnzaad,blauwmaanzaad,wintergerst,ontsmette tarween
eenpartijtjeoudebonen. Uitgezonderd destrogelebonenzijndezeproducten
afkomstigvandeproefvelden.
Er isvoorhetmakenvanpotgrond 200m? zwartegrond gekocht àƒ. A>~p.m5.
Voorgaande jarenwerd destalmestgekochtvandiverseboereninV/ageningenen
indeBetuwe.Teneindemeeruniformemest teverkrijgenisovergegaan demest
inFriesland aanteschaffen.Dit jaarisruim 300m5mest gekocht àƒ.13»25
per TO?., francoplaatsvanbestemming.
IndeschuurinEistisditvoorjaar eenbetonnenvloergelegd.Ditwerkis
door eigenpersoneeluitgevoerd
Inhetpersoneelvande buitenploegis enigeverandering gekomen.Eénarbeider
isbijdeafdelingvanDr.Huijsmangeplaatst,terwijleenandereper 1aprilontslagheeft genomen.Deze arbeiderheeftwelgedurendedegehele zomernog 3dagenperweekbijdeS.V.P. gewerkt enisop1novembervertrokken.Beidearbeiders zijninmiddels doornieuwekrachtenvervangen.
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De arbeidersvandediverse afdelingenkondendaarookdit jaarweerconstant
blijven.Eenenkelemaal?/erdeenberoepophengedaanom elderstewerken.Omgekeerdmoestendearbeidersvandebuitenploegdikwijlsdeafdelingentehulp
komen.Ditgafwel eensmoeilijkhedenbijdewerkverdeling temeer,daarenige
arbeiders door langdurig ziekteverlof afwezigmoesten zijn. Dochdoor eengoedesamenwerkingkonveel tot standwordengebracht.
Per 1juliisbegonnenmet de5-d.aagsewerkweek.
Op20juniheeft debuitenploegmetdearbeidersvandebietenafdelingeen
excursiegemaakt.
Tenslottemoetnogwordenvermeld,datde5.V.P. bijhet lossen enladenvan
stalmest,het ladenvanzwartegrond,van schuimaarde,bijhetomzettenvan
bladhopen e.d.regelmatiggebruikheeftkunnenmakenvaneenAtlaskraan,geleendvanhetI.L.R.Ookvoorhetverhakseienvanlupine enmaisstengelskon
vanditinstituut eenmaaikneuzerwordengeleend.

PROF4= BR0EKMA = H0EVE
door
A.J.Glerum

Inleiding
Zowelperceelsindeling alsvruchtopvolgingisongewijzigd gehandhaafd.Het
bedrijf,+46hagroot,isdusalsvolgt ingedeeld: 7percelenvan4ha,elk
metvruchtopvolging erwten,graanproefvelden,"bieten,gerst,vlas,aardappelen, tarwe;3percelen,resp.groot 2,50,2,80 en3,70hametvrijevruchtwisseling;4percelenvanelk2hametvastevruchtopvolging ten"behoevevan
het aardappelveredelingsbedrijf,nl. zaailingen,graan,vlas, lucerne,zaailingen,tarwe,erwten,gerst.
Deomstandigheden,waaronder dit jaardegewassen zichontwikkelden,kunnen
overhetalgemeengunstiggenoemdworden.Deverwachting,datdemindergoede
grondstructuur,nahetnatte jaar i960,zichzouwrekenopdegroei enuitkomstenis,behalvemisschien indetelagegraanopbrengsten,niet bewaarheid.
De lageopbrengstvandepootaardappelen iseengevolgvandezeer strenge
nachtvorst,welke indenachtvan27op28mei dereedsgoed ontwikkelde
plantenbijnatot aandegrond toedeed afvriezen.
De oogst enverwerkingvanallegewassenkonondernormale omstandigheden
plaatsvinden.Deverzorgingvergde,alsgevolgvandetoenemende onkruidbezetting,veeltijd.Opdegewassen,welke zichdaartoe leenden,werd chemischebestrijding toegepast.
Wintertarwekontengevolgevan dezeer slechteomstandigheden gedurendenajaar 19é0,nietwordengezaaid.
Beschrijvingvanelkdergewassen:
Zomertarwe:Peko
Carpo
Peko
Oppervlakte^,80ha,9maartgezaaidnaar eenhoeveelheid van150kgperha.
Het perceelwerd,in éénwerkgang,met dekromtand-enzwareonkruideg zaaiklaargemaakt.Debemestingbestonduit250kg super en220kgkasperha.
Voorvruchtwas suikerbietenmetondergeploegd blad.Hetgewas ontwikkelde
zichtot zeer zwaar enbleefmaarnauwelijks opdebeen.Erisvan éénkant
met dezelfbindergemaaid.Natweewekenindekhokken tehebbengestaan,
werd detarweinde schuurgereden.Deopbrengst4110kgwerdverkochtvoor
ƒ 31,--per100kg.De stroopbrengst_+5500kg isverkochtvoorƒ.57»50p.ton.
Cargo
Oppervlakte4ha;10maart gezaaid, eveneensnaar 150kgperha.Voorvrucht
aardappelen.Debewerkingevenals debemestingwas dezelfde alsbijPeko.
Deze tarweontwikkelde zichiet...minder snel,maarwerd tocheenmooi staand
gewas.Het isookgehinderd enindeschuurgereden.Deopbrengst4100kg/ha
bracht,wegenskwaliteitsverlies tengevolgevanbroei,voor dehelftƒ2 3 , —
per100kgop.Derestwerdverkocht voorƒ 3 1 > — Ver 100kg.De stroopbrengst
_+5OOOkg/haiseveneens verkochtvoorƒ.57550perton.
Zomergerst
RasDelta.Oppervlakte 8ha,verdeeld over 3percelen,nl.4bamet alsvoorvrucht bieten,2hamet alsvoorvrucht aardappelzaailingen,2ha aanvulling
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proefveldperceel metalsvoorvrucht erwten.De zaaidatumwas16maart.De
zaaizaadhoeveelheidbedroeg 115kg/ha.De"bewerkingbestonduit tweemaal
eggenmetdekromtandeg.Dekunstmestgiftwas 300kg superen175kgkasper
ha.Deontwikkeling was,vooralophet perceelmet alsvoorvruchtbieten,
zeermatig.Hetgewaswerdmet demaaidorser geoogst.Deopbrengst bedroeg
4114kgperha.Vande totalehoeveelheid van 31000kgwerd 1000kgverkochtvoorƒ25,85en21000kgvoorƒ 2 7 , — per100kg.Het strowerdvan
het land afgeperst enindeschuuropgeslageruïnfebruariverkocht,voor
ƒ. 50,-perton.
Graanproefvelden
Oppervlakte 1ha.Voorvrucht erwten.Bemesting 300kg super en100kgkas.
Het proefveld werd,behalve devoorbemesting,geheeldoor"Wageningen"verzorgd.Wintertarweproevenkonden,alsgevolgvandetenatte omstandigheden
inhetnajaar i960,nietwordenaangelegd.Dezomergranenkondenondernormaleweersgesteldheid gezaaid worden ineenvoor dit jaargoed zaaibed.De
opkomst,groei enstandwarenoverhetgeheelgenomen goed, zodat degraanproefveldengeslaagdmogenwordengenoemd.
Blauwmaanzaadproefvelden
Oppervlakte 1ha.Voorvrucht eveneens erwten.Het landwerdmetkromtand-en
sleepeg zofijnmogelijkklaargemaakt endoor"Wageningen" gezaaid.De fosfaatbemestingbestond uit 300kg superperha.De stikstofgiftwerd intwee
keer toegediend nl. 150kgkasvoorhet zaaien en200kgkalksalpetertijdens
degroei.
De stand endeontwikkelingvanditproefveld warenvanbeginafzeergoed
enhetheeft zeker aandeverwachtingenvoldaan.Deoogst endeverzorging
was, evenalsbijde zomergranen,inhandenvandebetreffende afdelingenuit
Wageningen.
Erwten
Ras Pauli.Oppervlakte 5»85ha,verdeeld overtweepercelennl.4hametals
voorvrucht tarwe en2hamet alsvoorvrucht eveneens tarwe.Dekunstmestgift
bestond uit400kg super.Zaaitijd 10en11maartnaareenhoeveelheid van
150kgperha.Ditgewaskwam goedop engoeideookwelegaaldoor,maar
had tochwatbetreft destro ontwikkeling enpeulzetting ietsgullerkunnen
zijn.Hetwerd tweemaalmet parathion tegendepeulboorderbespoten.Verderwerdveelvuldige behandelingmetwiedmachine enonkruideg toegepast ter
onderdrukkingvanhetonkruid.Het gewaswerdmet eigenmateriaalgemaaid,
daarnageruiterd enindeschuurgereden.Dehaopbrengstbedroeg4000kg.
Dekorrelkwaliteit was zeergoed.Deverkoopprijswasƒ 32,75per 100kg.
De stroopbrengstwas_+1500kgperha.Het strowerdverkochtvoorƒ6 5 , —
perton.
Vlas
RasWiera.Oppervlakte 5»35ha,verdeeld overtweepercelennl.3>25hamet
alsvoorvrucht gerst en1,85 hamet alsvoorvruchtkoolzaad. Zaaidata14
en15maart.Debemestingbestonduit400kg super en55 kgkasperha.
Het zaaibed werdverkregendooroverlangse enoverdwarsebewerkingenmet
kromtand- ensleepeg.Alsgevolgvan deminder goedegrondstructuurwashet
moeilijk eengoedeverkruimeling teverkrijgen.Door detegrove ligging
leek deopkomstwat onregelmatig.
Gedurende degroeiperiodeherstelde hetgewas zichechterprimaenhetbleek,
zich zelfstot 1eklaskwaliteitvlasteontwikkelen.
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Hetprobleem "bijditgewaswasdeonkruidbestrijding.Ertierdeweligkleinhoefblad,vooralophetperceelvan3,50ha.Dechemische bestrijdingvan
dit onkruid,hetvorigjaarinhetgewasgerst enlateropdestoppel,was
blijkbaarniet tot zijnrecht gekomenwegens detenatteomstandigheden.
Met behulpvanfijnehakjeswerdhethoefblad zogoedmogelijk kortgehouden.Kadeoogstwerd opditperceel eengrondigebestrijdingmet eenchemischmiddeltoegepast.
Hetgewaswerdmachinaalgetrokken engebonden.Hetwerduit deschelfin
de schuuropgeslagen.Hetvlaswerd inoktoberverkochtvoorƒ 0,23per
kg,maartlevering.Deopbrengst is7237kg/ha.
Vlasproefvelden
Oppervlakte0,50ha.Voorvruchtgerst.Bemesting400kg superen55kgkas
perha.Doormiddelvanegbewerkingenwerd getrachthet zaaibed zofijnmogelijk temaken,watnietgeheelgelukte.Devlasafdelinguit\7ageningen
heeft danooknogheelwatnawerk gehad ommetharken dezaaibanenberijdbaartemakenvoor dezaaimachientjes.15en16maart werd gezaaid.Deopkomst engroeiwarennaarwens.Het totaalbeeld vanditproefveld wasuitstekend.
Consumptieaardappelen
Rassen:Alpha
Bintje
IJsselster
Alpha.Voorvrucht wintertarwemet alsondervruchtklaver.Oppervlakte 2,80
ha.Bemesting500kg super en500kgkasperha.Devoorjaarsbewerkingbestonduitoverlangs enoverdwars eggenmetkromtand- ensleepeg.Gepootwerd
op 13 en14aprilmet dedrierijigehalfautomatischemachine.Het pootgoed
bestond uiteigenmateriaalvandeklasseE.Deopzetwashethieruitgroeiendegewasweervoorpootgoed tebestemmen.Denachtvorstvan27op28mei
belemmerde echterditplan.Hetgewas,dat ertoenreedsmooi enegaalvoor
stond,vroor,openkele stengeldelenna,totdegrond toeaf.De enorme
achterstand kononsinziensnietmeerwordeningehaald wordenvoorderooidatumvanditras.Bovendien zoude selectie grotemoeilijkhedenmetzich
brengen,alsgevolgvanhetonzuivere beeldwathetgewasinzijntweede
groei te ziengaf.Beslotenwerd dustotterugtrekkinguit dekeuring.
Bijhetopbouwenvanderuggen tijdens deverpleging,werd gebruik gemaakt
van derijenfrees,waarbijinéénwerkgangmetvoldoend lossegrondkon
wordenaangeaard.
Erwerdvijfmaalmetkopergespoten tervoorkomingvanphytophthora.Het
gewaswerdmet dezakkenrooiergerooid enopgeslagen indebewaarplaats.
Opbrengst_+40000kgbruto perha.30tonwerd injanuariverkocht
voorƒ0,11/kg,direct leveren.Derest?;erdeveneens injanuariverkocht
voorƒ0,13 perkaopmaartlevering.
Bintje.Oppervlakte 1ha.Voorvruchtvlasmetalsondervruchtklaver.Debemestingbestonduit 500kg super en600kgkasperha.Gepootwerd 20april
met pootgoed klasse Aafkomstiguit eigenoogst.Bewerking enverpleging
dezelfde alsbijdeAlpha's.Ditgewasheeft,doordathetietslaterwas,
niet indiematevandenachtvorst geleden alsdatvandeAlpha's.Hetwerd
na zijnherstel eengul,mooi gewasmet rijkontwikkeld loof.
Erwerd tot achtmaalomdeweekmetkopergespoten,zodatphytophthoraaantastinginhetblad toteenminimumbeperktbleef.18augustuswerdhetge-
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was doodgespoten.Bijhetrooienop 11 septemberbleek,dat develeregen,
welke inhet beginvan dezemaandviel,hetknolziek erghad doentoenemen.
Deze oogstwerd eveneens indebewaarplaats opgeslagen engedroogd.Het
netto produkt ± 28000kgwerd innovemberverkocht voorƒ0,11 perkg,decemberlevering.Hetvoer+11000kgwerdvoorƒ 0,03 perkg afgeleverd.
IJsselster.Oppervlakte 1ha.Voorvruchtvlasmet alsondervruchtklaver.
Bemesting eveneens500kg super en600kgkaßperha.Erwerd20aprilmet
aangekocht pootgoed klasseBgeplant.Hetgewasheeftniet zoveelvande
nachtvorst geledenalsdatvandeAlpha's.Hetgewasontwikkelde zichgoed
enregelmatig.Ery/erddriemaalgespoten tegendeaardappelziekte.Dezelfde
bewerkingenwerden toegepast alsbijdevoorgaanderassen.
De opbrengst was+41000kgbruto,waarvanhetnetto produkt_+33000kgin
novemberwerdverkocht voorƒ 0,09 perkg,decemberlevering.Hetuitschot
bracht alsvoeraardappelƒ0,03/kgop.
Pootaardappelen
Rassen:BintjeE
PuroreA
BintjeE.Oppervlakte 1ha.Voorvruchtwaswintertarwemet alsondervrucht
klaver.De kunstmestgiftbestonduit 500kg super en500kgkasperha.
Pootdatum 12april.Uitgangsmateriaal was aangekocht pootgoed van eerste
klaskwaliteit.Dit perceelwasgelegen tegendetocht,achteropdekavel
envermoedelijk doordeaanwezigheid vanwater indenabijheid,hetminst
door devorstgeschaad.Het gewaswas,voor debewustevriesnacht reeds
verontwikkeld engoed geselecteerd, zodathet zondermoeiteinzijnklasse
konwordengehandhaafd.Erwerdviermaalmetkoperbespoten.
Op 7augustusv;erdgerooid.Dezeoogstwerd eveneens opgeslagenindebewaarplaats.Deopbrengstbedroeg_+20000kgnetto,waarvan8000kgwerdbestemdvoorpootmateriaalvolgendeoogst.
De rest,t.w._+6000kg28/35werdverkochtvoorƒ 3 0 , —per100kgen
_+5500kg 35/45voorƒ 2 0 , —perkg,decemberlevering.Demaat 25/28werd
afgeleverdvoorƒ 0,10 perkg.
FuroreA.Oppervlakte 0,92 ha.Voorvrucht wasvlasaetalsondervruchtklaver. Debemestingbestonduit 500kg superen500kgkasperha.19april
werd gepootmet aangekocht pootgoed,klasseA.Deontwikkelingvanditras
•was tijdens denachtvorst reedsvandienaard,dathet behoorlijk werdbeschadigd.Een+10m brede strook,gelegenindeluwtevanhet aangrenzende
perceelgerst,had aanmerkelijkminder telijdendanderest,zodat deschade
tochnogbeperkt bleef.Delateregroei enontwikkeling deed deinstandhouding alspootgoed rechtvaardigen.Hetgewasvertoonde zeerweinig zieken
liet zichgemakkelijk selecteren.Erwerd 3maalbespotentegenphytophthora
envoor deA-datum doodgespoten.
Gerooid werd 24en25augustus.Deopbrengst bleefonderdemaat,nl._+
18000kg.750Okgindemaat 35/45werd inkiembakkenopgeslagen,bestemd
voor eigenpootgoed.Wegensdegeringevraag"naarditras alsplantgoed ,werd
46OOkg45/opverkocht als consumptieaardappel voorƒ. 12,- fokg. 1750kg/
Zaailingen
Oppervlakte 2,67ha,verdeeld over tweepercelen,nl.hetperceelgroot
1,87 havoor deafdelingaardappelveredelingvanIr.Thijneneenperceel
van 0,80hagelegen inhetpraktijkperceelvan4ha,gebruikt voorde
aardappelafdelinguit¥ageningen.
Debemestingbestonduit 500kg super en500kgkas.Voorvrucht vande 1,87
hawas erwten,vande0,80 havlasmet alsondervruchtklaver.
Devoorbewerkingenwerdendoorhetbedrijfuitgevoerd, deverpleging enoogst
doordebetreffende afdelingen.
/28/45werd afgeleverd voorƒ.17,-^kg.Deovergebleven,onverkoopbare 3000kg
28/35werdenovergenomen doorde Stopaenbrengenƒ.17,50^bkgop.Hetuitschot,
I65Okg.werd verkocht alsvoervoorƒ.0,03/kg.
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Hetvanbeide percelenafkomstigevoerwerdverkocht voorƒ0,05 perkg.
Suikerbieten
Oppervlakte 6,50 ha.Verdeeld overtweepercelennl.4ha en2,50ha.Ophet
4 ha perceelwerdentweerassengezaaid,Hilleshög Spoly enKleinY/anzleben
E.Gezaaidwerd op27maart ineengoedklaargemaakt zaaibed.Devoorvrucht
wasgraanmetklaver.Bemestingbestonduit 500kg super en700kgkasper
ha.Hetwerd eenprimagewasbieten,echtermet ietsteveelschieters.
Inhet2,50haperceelwerden derassenTriave en^olyKuhnplus eenproef
van0,10 hamet eenS.V.P.-nummer gezaaid. Zaaidatumwas 10april.Devoorvruchtwas aardappelen.Ditveld kreeg dezelfdebemesting alsdebovengenoemdebietenpercelen.Ergroeide eveneens eenzeergoed gewasbieten.
Allebieten,behalve dekopakkers,werdengerooidmet eengehuurdeVicon
steketeebietenrooier.Dezemethode isdermate goed bevallen,datdewens
isontstaan zomogelijk eenmachinevangenoemdmerk aanteschaffenvoor
devolgende oogst.Deheleoogstvanditgewaswerd geleverd aandeCentrale
Suiker Mij.
Degemiddelde opbrengst bedroeg 56097kgperhamet eengehaltevan15,27fo.
Het gemiddelde tarrapercentage was 19>5$« Hetbladwerd ondergeploegd.
Eenvergelijkende rooiproefvanhet S.V.P.-nummer metTrirave enPolyKuhn
gaf devolgendegegevens:
S.V.P. no.
Trirave
PclyKuhn

opbrengst 57850kg gehalte 15$
*)
"
6076Okg
"
15,4$
"
60880kg
"
16 $

*)DeHeerIr.Cleijlaathierbij aantekenen:
Het S.V.P.-materiaal bestaatuit eenmengselvanuitKWEverkregen stammen
metvergelingsziektetolerantie. Datditmateriaalnietgeheelophet
niveau ligtvandeinhetverkeer zijnderassenwasbekend.
Deproef is.genomenom eenindruk tekrijgenvandewaardevanhetmateriaalonder praktijkomstandigheden.
Groenbemesting
Op 7hawerd groenbemestingverkregen indevormvanvatteklaver alsondervruchtvanvlas entarwe.Op1,85 hawerdAlexandrijnseklavergezaaid na
vlas.De zaaidatumwas17augustus;gezienhet resultaatwasdit jaardeze
datum telaat.Deaanslagwasmatig endegroeitijd bekortvoorhetverkrijgenvanvoldoendemassa.
Personeel
De personeelsbezetting bestonduit devastekernvandrieman,aangevuld••=
in deverzorgings-enoogstperiodemet eenlossearbeider.
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