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Opening.
DevoorzittervanhetI.V.T.deeldemede,datditjaarinSeptemberooknog
eenveredelingsdagvoorfruitgewassenkomt.
Uit zijnopeningswoord citerenwij, datdetuinvanhetI.V.T.met 3hais
uitgebreid.InEistwerden2isolatiekassengebouwdvoorhetvirusonderzoekbij
aardbeien*
InnavolgingvanAmerikahadmenin 1952gezochtnaarmanlijke sterieleplantenbijuien.Menhader26gevondenenoverkunnenhoudenvoorverderkruisingswerk.
Bijkropslawordtgewerktaanrandresistentie,kortedagrassenenmozaiekonderzoek.
Bijbloemkoolkunnendoorzelfbestuivingenkruisingenmetbrooolinoggoede
uitkomstenverwachtworden.

Redevandr0.Bangaover:Veredelingindepractijk.
Sprekerlegdedenadrukophercombinatiesvan.eigenschappen.Menwilhierdoorbereiken:
1.Ziekteresistentie,
2. Beterebewaar-enconserveereigenschappen,
3*Aanpassingaandeklimaatzoneenz.doorgebruiktemakenvanklimaatkassen.
DeexportvantuinbouwzadenbedraagtF« 14»000.000.Ditbedragkannogverhoogd
worden.
Deveredelingstechniekkanop 'togenblikin3fasenonderscheidenworden:
1.Hetselectierijpmakenuitpopulaties.
2.Deinteelt.
3«Hetkwekenvanheterosisrassen.
Bijhetkruisenvaningeteelde lijnenishetgewenstvanzeerverschillend
materiaaluittegaan.Gewenstisb.v.,dat«r10verschillende eigenschappen
voorkomen«
Bijdef2isersprakevanuitsplitsen.Dezeisnognietklaarvoorselectie. Aanvankelijkmoetmendeongewenste recessieve plantenverwijderen (neg.
massaselectie)indelateregeneratiespositievemassaselectiestoepassen.

2.

Doordemethodevandeherhaalde terugkruisingenkanmen"bepaaldegewenste
eigenschappenweerinderasseninkruisen.Hierbijheeftmentemakenmet
dominanteenrecessievefactoren.Hetgemakvandemethode ishierbijeenvoordeel.
Bijmassaselectie krijgtmengeenverzwakking.Bitgeeftduseenbarrière.
Sprekergaftenslotte alsrésumé:
1.Scherpeinteeltvan4-8stammen.
2.Proefkruisingenomdegewenstecombinaties telerenkennen.
3«Opcommerciëleschaal.

BedevanirSneeptPerspectievenvanrecentveredelingswerkbijblad-enkoolgewaasen.
Zelfbevruchtingbijkruisbestuivers.Bijbloemkoo^tszelfbevruentingheel
goedmogelijk.Doorzelfbestuivingkandeinteeltgemakkelijkerwordeningeleid.Bijbloemkoolwerd doorinteeltgeeninteeltverzwakkingwaargenomen.Wel
wasereenuitsplitsenindiverse typen.Bijspruitkoolwasookzelfbevruchtiiig
toegepast,zonderdatinteeltverzwakkingoptrad.BijzelfbestuivingbijRood-,
nerfwarendiverse "rare"lijnenuitgesplitst.Devorstresistentie endekwaliteitvandespruitenvan zelfbevruchte plantenvielnietmee.Bijdezelfbestuivingmaaktmengebruikvanisolatiekooienenhommels.Deopzetisnazelfbevruchtingweerkruisingen tegaanmaken.Bijdezelfbevruchtingvanbieten
speeltdetemperatuureengroterol.
Knopbestuivinggeefteenveelgrotersucces.
2à3dagenvoordebloeibereiktemenbij zelfbestuivingeenpercentagevan
40$,1dagvó*6rdebloeiwasditslechts7#ibij2-4dagenoudebloemenwarendepercentagesweerinstijgende lijnn.1.resp.10en25$•
Bijandijviewerdtotinde3©generatie geeninteeltverzwakkingwaargenomen.De zelfbestuivingwordtweergeregeldd.m.v.hommels.Menbereikte 60
a70^d.m.v. zelfbestuiving.Bijwitlofwerdendezelfde resultatenbereikt.
Slechtekropvormbleekerfelijktezijnevenalsgoedekropvorm.
Bijspinaziewerd zelfsbijde8einteeltgeneratiegeen inteeltverzwakking
waargenomen.BijaspergeswasbijdeF4geeninteeltverzwakking.
Menbezitvande aspergesreedseengrootaantalmanlijkeplanten,dienog
ietszelfbevruchtendzijn.
Door zelfbevruchtingtegaantoepassenwordtdevegetatieve vermeerdering
overbodig.
Bijslazoektmennaarvalsemeeldauwresistentie.Bijeenserieplanten
vaneenbepaaldekruisingbleek,datopdeopengrondgeenBremiaoptrad,bij
eenlatereglasteeltechterwel.InNederland zijnerreeds4physio'svan
Bremiabekend,indeU.S.Areeds5.

Bemoaaiekziekte bijAttractie iseengrootbezwaarvoordezomerteelt.De
aantastingiasomszeerverschillend.Menvindtsoms35 $> zieke/klanten»De
ziektegaatmethetzaadover.Waardplantenvoordezevirusziekte zijnkruiskruidenwilde sla*InAziëiseensoortslagevondendieresistentis.Deze
staatechternogzeervervanonzecultuurrassenaf.
Wolfresistentespinaziekomtbinnenkortindehandel.EijkZwaanheeftook
hieringewerkt (v.S.).
KnolvoetresistentèkoolisuitdeU.S.A.meegebracht.Hetmateriaalisniet
homogeen,evenalsontvangenmateriaaluitDuitsland.Aangezienknolvoetverbandhoudtmet3recessieve factorenisdeverwachting,datindetoekomst
knolvoetresistentmateriaalbeschikbaar zalkomen.

N.m.excursieophetI.V.T.-terrein.
Vanslahadmen361nummersstaanopdeopengrond.Alle typen,vanvroeg
totzeerlaat,warenvertegenwoordigd.DeAmerikaanse ijsslarassenwarenook
aanwezig.Dezewarennuongeveeroogstbaar (erwas5Februarigezaaidenvan
20t/m 22Aprilgeplant).De zeervroegeenvroege rassenenselectieswaren
vanwegehetdoorschietennietmeertebeoordelen.
Alhoewel allesineenvlugtempomoestgebeuren,vielenmijbijdezeteelt
devolgendenummers op:68.no 11-44;86en88.resp.PrimaVeraenno390.
Beidenummerswarengrootenlaatdoorschietend;no 117»ReuzenMeikoningin.
145t/m 147«Blonde deChatelet,randvrij,geenanthocyaan.156AllSeasons;
190Koningskrop;244©n249resp.BlondevanLaekenenBautzenerDauer,beide
haddeneengoedekropenkleur,terwijlderesistentie tegenrandvrijgoed
was;267Dq/bonjardinier,groteomvang,matigkroppend,nietzo'nmooiekleur.
(OokopdetuinvandeN.A.K.G.wasditeenopvallend type,deKleinehader
belangstellingvoor).BijdeAmerikaanse ijsslavielen op315Holborn (goede
omvang),325A1en 328SummerStandwell;330Progresswasbelangrijk groener
danHolborn.

Bi^ dekruidenteeltgafirBlzengaeentoelichting.Menneemt cultuurproeven
bijAngelica,Belladonna,Pepermuntenenige anderegewassen.Doormiddelvan
coöperaties trachtmendeteelt,verwerkingenafzetopeenhogerplantebrengen.
Vruchtvuurresistentiebijkomkommerskanwaarschijnlijkverwezenlijktworden.
BijdeP1'svaneenkruisingtussenSminentenHighMoorewarendevruchten
resistent.Dezewarenechtergedoomd enhaddennognietdejuistevorm (n.1.
tedik).BijdeP2was+50$ ziek.De anderekomkommershaddeneengoedevorm
enwarenniet (gedeeltelijk)nietgedoomd.Devormenkleurwasgoed.Het

vruchtvleeswasm.i.nogtehard.
Metbijen,hommelsenvliegenkanmendoorbepaaldemethodendezelfbestuivingbijkruisbestuivendegewassenbevorderen (bijbietengaatditechterniet).
Voordebijenenvliegenwarenspeciale werkmethodenuitgewerktomdebestuivinginkleine isolatieruimten teverwezenlijken.
Klimaatkassenkunnenwordengebruiktomdeinvloedenvantemperatuur,vochtigheid,daglengteenbelichtingnategaan.DemogelijkhedenvanhetI.V.T.zijn
hierdoorbelangrijkvergroot.

RedevandrG.deBakken Betaalde opdrachtenvandepracttjkaanhetInstituut.
Deredewerdvoorgelezendoordevoorzitteri.v.m.afwezigheidvandrde
Bakker.
Devoorzitterdeeldemede,dat"hetgeenbezonkenoordeelvandrdeBakker
was,docheenvoorlopigebeschouwing".
Uitderede endediscussiekwamendevolgende puntennaarvoren.EetI.V«T.
isdoorhetEijktoegerustenontvangt subsidie.Eenverdereuitbreidingmet
overheidsgeld isnietverantwoord.HetI»V.T,moetbijhaarwerkeenkeuzedoen
welke problemenheteerstopgelostmoetenworden.De zaadhandelverlangtechter
meeri.v.m.
1.concurrentie,
2.specialisatie.
Debelangen liggendusverschillend.Voorgesteldwordt,datb.v. (een)zaadhandeldus (een)opdracht(en)aanhetI.V.T»geeftenhiervoorbetaalt.Nadat
deopdrachtisuitgevoerd,krijgtdeopdrachtgeverenige jarendegelegenheid
omuitsluitendoverhet"nieuwe"productdebeschikkingtehebben,daarnawordt
hetgeheim openbaargemaakt.
Devolgendemogelijkhedenkunnenzichhierbijvoordoenj
1.Eenbepaaldefirmageefteenopdracht,
2.Enigebedrijvengeveneengelijkgerichteopdracht,
3.Collectieve opdrachtdooreenbepaaldevereniging,
4.Mahetwinnenvaneenbepaald "beter"raskunnendekwekers,dievooreen
bepaaldprojectgeldgestorthebben,hetrasinlicentienatelenvanê*én
ofenkelehandelaren,diehetprojectgefinanciëerdhebben.
Eenmoeilijkheidis,datsuccesnietvooruittevoorppellenis«Na 1jaarzou
eenprognosemoetenwordengegeven.
Indienheteenalgemeenbelangis,b.v.virusresistentie bijbonenofindien
erreedsdoorhetI.V.T.aaneenbepaaldprojectgewerktwordt,kanhiervoor
geenopdrachtworden aanvaard.

Uitdebesprekingbleek,datdegehele zaadhandeltegendevoorgesteldeme-8»
dewas* Deonderstaande puntenkwamennaarvoren:
1.Hetvertrouwenwordtbedreigd alsergeheimenkomen.
2*Personeelenoutillagewordenbelastmet andereprojecten.
3«Deproblemenmoetengerangschiktwordenenalnaarhaarbelangrijkheidwordenafgewerkt.
4.De stimulerendewerkingvanhetI.7.T.zalverlorengaan.
5.Deontwikkelingstaatpasindekinderschoenen,dezemoetverdergaan.
6.Nu profiteertieder.VoorhetI.V.T.isiedergelijk.
7.HetI.V.T.zalgeenhulpensteunmeerkunnengeven,omdatzezelfmetbepaalde projectenbezigis.
8.De gehelebevolkingismeteenbeterproductgebaat.Hetbehoeftdusniet
alleendoordezaadhandelgefinancieerd teworden.
9»Een tussenwegzoumogelijk zijn zoals .methetbonenrasServus,datdoor
hetI.V.T.tegeneenbepaaldbedragaandehandelterbeschikkingirerdgesteld
10.Eenproductisnietgauw"klaar"i.v.m.klimaatendergelijke.
11.LaathetI.V.T.hetgrondleggendwerkverrichtenengeefdanaandezaadhandelhetproductomditverderaftewerken.
12.WerkalshetI.T.T.,duszeghoeergewerktmoetwordenomietstebereiken.
13«Deonderlinge samenwerkingzalverminderen.
HetbestuurhadbijmondevandeheerJ.v.d.Bergzijntegenlatenhoren,terwijlRijkZwaanenenige anderenvangelijke gedachtewaren.DrBangawas zelf
ooktegenindividuele opdrachten aanhetI.V»T»,omdathetvertrouwendangaat
verminderen.Collectieve opdrachten zoudenzijninzienswelkunnenwordeningediend.Bijdeveredeling zoumensteedshetwerkafmaken,dussteedstotgoede
eindproducten trachtentegeraken.
D.v.Staalduine.
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