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VOORWOORD
Aangaande descheiding tussenS.V.P. enI.V.P.moetwordenvermeld, datook
1959o n s nietveelru?.dertothet doeldeze teverwerkelijkenheeftgebracht.
Denieuwewegdoor deNude aaleenaanmerkelijk stukvan dekleigrond,
waarover deStichting aldaarde"beschikkingheeft,opeisen. Reeds ishet
tracé van die weguitgezet eninI96Imoethet"bedrijf,voorzover datop
degrondenhijhet Instituut wordtuitgeoefend, zich"behelpenmet een
kleinere oppervlakte enopakkers,diewegens hetbeloopvan dev/egoponvoordelige wijze schuinzijnafgesneden.Dit enhetvooruitzicht, datbinnen
zeerweinig jaren devochthoudende zandgrond aandeBornsesteegvoorstadsuitbreiding zalworden opgeëist,hebben denoodzaakvan.eenvoorziening van
deStichtingmetgrond,dievooreengoedeuitoefeningvaneenveredelingsbedrijf nodigis,ineen scherplichtgeschoven.
Hetwerkvandeplantenveredelaarvordert slechts schredevoorschrede en
vaakkanineenverslag overhetwerkvaneen jaarslechtsnauwelijks op
duidelijkevooruitgang wordengewezen.
Alshier allemedewerkers gezamenlijk dankwordt gebrachtvoorde inspanning
endetoewijdingwaarmede zijdetaak,waarvoor zijwarengesteld hebben
vervuld,danwil aan dewaardevanhetwerk geen. hunner tekort zijngedaan
doorinhetbyzondertewijzen ophet resultaat,dat deheerWiersemaheeft
bereikt inzakehet creërenvanuitgangsmateriaalmet resistentie tegenhet
Y-virus envan deheerHuijsmanmetbetrekking tothetvindenvanwegen,
diemogelijkheid openenrassenvan aardappelen teverkrijgen, die ooktegen
het zogenaamde B-physio vanhet aardappelcystenaaltjeresistent zijn.
Voorzover nieuwe resultatenvan onderzoek inditverslag zijnvermeld,
dienendeze als internterkennis gebracht tewordenbeschouwd.
Wageningen,maart i960.
DEDIRECTEURVAK DESTICHTING
VOORPLANTENVEREDELING, S.V.P.,
E.E.NIJDAM.

ALGEMEEN
door
M.H.Agelink

Bestuur.
Het"bestuurvergaderdevijfmaal indit jaar.
Per31december 1959washetbestuur alsvolgtsamengesteld;
Ir.J.I.C.Butler teWageningen

voorzitter,
benoemd doordeMinister.

Dr.ir.J.P.DudokvanHeel teNaarden

vice-voorzitter,
als lidbenoemd opvoordracht
van deNederlandse Kwekersbond.

Prof.ir.M.L. 'tHart teWageningen

secretaris,
als lidbenoemd opvoordracht
vandeLandbouwhogeschool.

Ir.D.J.v.d.Have te Kapelle-Biezelinge

lid,
benoemd opvoordracht vande
Nederlandse Kwekersbond.

Ir.J.W.Lackamp teOttersum

lid,
benoemd opvoordracht vande
Nederlandse Kvekersbonden
hetLandbouwschap tesamen.

Ir.G.W.Meijer teLeeuwarden

lid,
benoemd opvoordracht vande
NederlandseAlgemeneKeuringsdienst.

A.Visser teDordrecht

lid,
benoemd opvoordrachtvanhet
Landbouwschap.

Prof.dr.ir.J.G.Dorst teWageningen

adviserendlid,
benoemd opvoordrachtvanhet
bestuurvan deS.V.P.

Ir.P.A. denEngelse te 's-Gravenhage

adviserend lid,
benoemd opvoordrachtvan
hetbestuurvan de S.V.P.

Commissies.
Devertrouwenscommissie inzake afgiftevan andere gewassendanaardappelen,
bestond per31december 1959uit:
Dr.ir.N.H.H.Addens teArnhem
Dr.ir.F.E.NijdamteWageningen
Dr.ir.W.Feekes te Groningen
Ir.C.Koopman teBennekom

lid
lid
lid
plv.lid

De advies-commissie inzake afgiftevanmateriaalvan aardappelenbestond per
31december 1959uit°Dr.ir.F.E.Nijdam teWageningen
Ir.J.A.HogenEschteBennekom
Ir.J.Trip teLeeuwarden
J.A.J.Poos teVeghel

lid
lid
lid
plv.lid
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Werkgroepen.
Hetaantalwerkgroepenbleefin1959ongewijzigd.
Personeel.
1.Directie
Dr.ir.P.E.Nijdam

directeur

2.Algemene Zaken
M.H.Agelink

administratief hoofdambtenaarA
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A.T.Hey
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assistent
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assistentA
assistent
adjunct-laborante
proefveldbediendeD

D.
Ir.G.A.Thijn
J.J. Schilt
L.Brink
D.R. Dijkstra
T. Grovenstein
S.J. Teunissen

hoofdingenieur
technisch ambtenaar
assistentA
assistentA
assistent A
assistentA
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Het personeel onderA.genoemdistoegevoegd aandeheerdr,H,J.Toxopeus,
wetenschappelijkhoofdambtenaar,verbondenaanhetInstituutvoorVeredeling
vanLandbouwgewassenenleidervanhetgemeenschappelijkI.V.P.-S.V.P.
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Ir.D,Kloen
G. Jochemsen
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Me j . M.A.E. Krecht i n g
G.v.d. Woerd

v/et e n schappelijk hoofdambtenaar
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I r . K . Hoon
R . J . Heringa
M.v.d. Weg
Tj.Boxem
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assistentA
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J.Post
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laborante
laborantA

IV
12. Proefbedrijf Dorskamp en E i s t .
J» Holman
G. van Aggelen
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proefveldbediende D
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bedrijfsleider A

14. Personeel t e r beschikking van het I . V . P .
H. Bouter

assistentA

Publicaties:
Dr.H.J.Toxopeus

Notesontheinheritance offieldresistance ofthe
foliage ofSolanum tuberosumtoPhytophthora
infestansEuphitica8,1959: p.117-124.
Problemenbijdeveredeling opresistentie.
Voordracht A-resistentiecursus 1959:p.80-87»
Deveredelingvandeaardappelendeplaatsvande
soort Solanum tuberosuminhet systeem.
Heterosis cursus "Plantenveredeling"II,1959/19^0t
p.63-7O.
Problems involvedinbreedingforresistance.
Euphitica8,1959:p.223-231.

dr.ir.C.A.Huijsman

Newdevelopment inthebreedingforresistanceto
potato-root eelworm.Inleiding 2eEucarpia
Congres1959»
Het gebruikvanwildeenprimitieve soorteninde
moderne aardappelveredeling,Heterosiscursus
"Plantenveredeling II",I959/196O;p.79-84,
Nature andinheritance oftheresistance tothe
potato-root eelvormHeteroderaRostochionsisWin
Solanum Kurtzianum,MededelingenvandeLandbouwhogeschoolendeOiideraoekingsstationsvande
StaatteGent,deel 24f 1959jno.3en4;p.6ll6I5.

Ir.H.T,Wierserna

Hetkwekenopvirusresistentie bijde
Mededelingen*N.A.K.16,1959- P.77-79.

Ir.G.A.Thijn

Virusbesraettingenknolopbrengstenbijverschillende poot-enrooidata.
Mededelingen N.A.K.15,1959sP.106.

rdappel,

V
ir.G.A.Ihijn

Afgiftevanardappelkweekmateriaal.
Zaadbelangen 13,1959: p.123-124.
Hoe ontstond onzeaardappel?
Pootaardappelhandel 12,1959:P.4-6>«
Snelle veranderingeninhetDuitseaardappelsortiment.
Mededelingen II.A.K.16,1959•p.6.
Tjeerdoorvas bijaardappelen
Landbode 9.7.1959.
Nogmaalsiets oversnelle rassenverschuivingin
Duitsland.
MededelingenII.A.K.16,1959» p.36.
Overaardappelveredeling ineenzonnige zomer.
Zaadbelangen 13,1959sp.369-371.
Above-ground tuberformation ofpotatoes
Euphitica 8,I959:p.95-97.
De oudeIndiaanenzijnaardappel.
Pootaardappelhandel 13,1959: P»36-39»
Ietsoverkringerigheid.
Zaadbelangen 13,1959;p.459.
Practischeuitvoeringvan de aardappelveredeling
Heterosiscursus "Plantenveredeling II",1959/l960î
p.71-78.

Ir.G. Gleij

Ir.D,Kloenen
G.J. Speckmann

Dr.F.Wit

Use ofplastic tubesinraisingbeetseedlings.
Euphitica 8,1959:p.89-92.
Mededeling no.24vande S.V.P.
Theyielding capacityoftetraploid sugarand
fodderbeets.
Euphitica 8,1959s p.29-36.
Mededeling no.22vandeS.Y,P.
BiedenkruisingentussenLoliumenPestucanieuwe
perspectievenvoor de grassenveredeling?
Inleiding T>OT deStudiekring voorPlantenveredeling I959:P.876-882.
Chromosome doubling andtheimprovement ofgrasses,
GeneticaAgrariaXI,1959;p.97-115.
Hybrids ofryegrasses andmeadowfescue and their
valuefor graésbreeding.
Euphitica8,1959; p.1-12.
Mededelingno,21vande S.Y.P.
Resistentie tegenabiotischefactoren.
Voordracht A-resistentiecursus1959sp.36-46.

Ir.G.E,vanDijk

Breeding for qualityin cocksfoot (Daotylis

glomerata L).
Euphitica 8, 1959s p . 5 8 - 6 8 .
Mededeling no.23 van de S.V.P.
D r . I r . H , Lamberts

Tien j a a r 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 ,
P l a t t e l a n d s Post 29.-1-1959.

VI
G.J.Speckmann

Sometechnicalaspects ofthe productionof
polyploids infodder cr'ops (turnips,grasses,
clover,"beets).
GeneticaAgrariaXI,1959:p.122-143.

Nieuwbouw enaanschaffingen,
De "beidelaboratoriavoordegraan-en"bietenveredeling, etdebouwwaarvan
in1957eenaanvang werd gemaaktzijnin1959ingebruikgenomen.
Inverbandmethettekort aaneengoedebergruimte voordewaardevolle
landbouwwerktuigenwerd opdeDorskampineigenbeheer eenwerktuigenloods
gebouwd.
Buitenlandse studiereizen.
Dr.F.E.Nijdam

Eutin.
Züchtertreffen.
MünchenenKeulen.
Bijeenkomst vanhetComité*techniqueConfé*rance
internationale pourlaProtectiondes Obtentions
végétales.
2eEuoarpiaCongres«

Ir.G. Cleij

Keulen.
2eEuoarpiaCongres.

Dr.Ir.G.Dantuma

Lethbridge,Canada.
Stipendium NationalResearch CouncilQ f Canada
I958/I959.
Giessen,
"VergaderingvandeArbeitsgemeinschaft für
Resistenzzüchtung und Krankheitsbekämpfungbei
GetreideundHülsenfrüchten.

Ir.J.Dijkstra

Keulen.
2e Euoarpia Congres,
Lemberge.
Rijksstationvoorveredeling vanLandbouwgewassen;
4e ContactdagvanNederlandse enBelgische Grasland onderzoekers.

R.J,Heringa

België.
Oriënterende reisnaar centravanpeulvruchtenonderzoek teLeuven,WezenbeekenGembloux.

Dr.Ir.C A . Huijsman

Gent,
11e SymposiumvoorPhytiatrie enPhytopharmacie.
Eeninleidingwerd gehouden,getiteld:
Nature andinheritance oftheresistance tothe
potato-root eelwormHeteroderaRostcchiensis W
inSolanumkurtzianum.
Keulen.

2e Eucarpia Congres.
Een i n l e i d i n g werd gehouden, g e t i t e l d :
New development i n the breeding for r e s i s t a n c e
to p©tato-root eelworm.

VII
I r . D . Kloen

Keulen,
2e E u c a r p i a C o n g r e s ,

D r . I r . H . Lamberts

Cambridge,
Cursus P l a n t B r e e d i n g and Crop Improvement,
g e o r g a n i s e e r d door The Britfeh C o u n c i l .
Giessen.
Vergaderingvan deArbeitsgruppe fürResistenzzüchtungund Krankheitsbekämpfung beiGetreideund
Hülsenfrüchten.

I r . J . Mesdag

Eutin,
Züchtertreffen.
BadHomburg,werkvergadering der Arbeitsgruppe
Physn'glogischeResistenzvande "Arbeitsgemeinschaftfür Krankheitsbekämpfung undResistenzzüohtung,
Stutfcgart-Hohenheim.
Jaarvergadering "Arbeitsgruppe Rost,Mehltauund
Septoriavande "ArbeitsgemeinschaftfürKrankheitsbekämpfungund Resistenzzüchtung,11
Keulen,
2eEucarpiaCongres,
Giessen,
Vergadering vandeArbeitsgemeinschaftfür
Resistenzzüchtung und Krankheitsbekämpfung bei
GetreideundHülsenfrüchten,

I r , H . T . Wiersema

GroszLttsewitzbijRostock.
SymposionüberFragenderZüchtungvonCruciferen.

D r . F . Wit

Parijs-Versailles.
Bestuursvergadering vande SectieGroenvoedergewassenvanEucarpia.
Keulen.
2e E u c a r p i a - C o n g r e s .
Lemberge,
RijksstationvoorveredelingvanLandbouwgewassen,
4e Contactdag vanNederlandse enBelgische Graslandonderzoekers.

Afgifte kweekmateriaal.
Devoorzieningvande Nederlandse KweekbedrijvenmetdoordeS.V.F,voorbewerkt kweekmateriaalwerdvoortgezet.
Door hetaardappelveredelingsbedrijfindeNoordoost-Polderwerdennaastde
jaarlijkse afgiftevanzadenenklonenvaneerste jaarszaailingen,tweedejaars zaailingen aankwekers,die langerdanvijf jaar alskwekerbijde
Commissie terBevordering vanhet Kweken enhet Onderzoekvannieuwe aardappelrassen.(C.O.A.)bekendwaren, afgegeven.Hiertoewasin1957doorhet
bestuurbesloten.
Omtrent de overige gebruikelijke afgiftenvanmateriaal zijngeenbijzonderheden tevermelden.

VIII
Bezoekvantuitenland.seonderzoekers enkwekers.
Evenals invoorgaande jarenwashet aantalbuitenlandse bezoekers groot.De
ontvangstvandeze bezoekersvraagtvandemedewerkers weliswaarveeltijd,
dochdooruitwisselingvangedachtenwordthetinzicht inde problemenveelal
vergroot,hetgeentot nieuweideeënkanleiden,
Bezoëc aanNederlandse Kweekbedrijvenensamenwerkingmet andereinstellingen.
Het bezcekaandeNederlandse kweekbedrijven nam toe.Hierbijwordtbeter
kennis genomenvandewerkwijzenvande kwekersdanvoorheen,hetgeende
samenwerking tussende S.V.P.ende particuliere kweekbedrijvenzeerten
goede komt.
Er us regelmatig contantensamenwerkingmetdeStichtingNederlands Graan
Centrum,deStichting Oliehoudende Zaden,deN.A.K.,hetI.V.R.O»,het
ProefstationvoorAardappelverwerking, hetProefstationAkker-enWeidett»ow,
hetI.P.O.,deStichting Maisteelt,deW.O.B.A.,deP.S.C,, dePlantenziektenkundigeDienstende Nederlandse Kwekersbond,
Financiën,
Evenalsinvoorgaande jarenkaninditverslaggeenmededelingwordengedaan
omtrent definanciële positie ophet eindevanhetverslagjaar.Devolgende
gegevens hebbenderhalve betrekking op1958«
Overdat jaarbedroeghetrijkssubsidierondf46O.000,—,Het subsidie van
de Stichting Oliehoudende Zadentenbehoevevanhet Koolzaad-,hetblauwmaanzaadenhet olievlasonderzoek bedroeg rond f 20.250,—.
De StichtingNederlands GraanCentrum droegvoor extrawerkzaamheden ten
behoeve vanhetgraanonderzoekbijmet rondf 39*800,—.
Debijdrage vandePeulvruchtenStudie Combinatie tenbehoevevanheterwtenonderzoek belieprond f 10.150,—,Hiervanwasf8.000,--bestemd voorde
bouwvanenwarenhuis voor deerwten-enlandbouwstambonenveredeling.
Debijdrage vande StichtingMaisteelt bedroegf1,050,—, hetwasde
laatste maal,datdeze bijdrage werdverstrekt.
OokdeM.S.A.-bijdragenwerdenper31december 1958 afgesloten.Tenbehoeve
van aanvullend onderzoekbijdevoederbieten-,devoederaardappelen-,de
mais- endegrassen-enklaververedeling werdnogrond f15.200,— verstrekt.
Het restant vandebeschikbareM.S.A.-geldentenbehoeve vanhet onderzoek
tolerantietegenvergelingsziektetijbieten,per1 januariproresto
groot f 232.I46,— werd deS.V.P. als fondsvoor dit onderzoekterbeschikking gesteld.Deuitgaventenbehoeve vandit onderzoekbedroegenin1958
rondf 26.6OO,—, zodat per31december I958nogrondf 205.500,— beschikbaar was.
Deaardappelveredelings-projecten,gefinancierd doorhetBintjefonds,
vroegenaanexploitatiekosten-inclusief afschrijvingen-rond f 115*000,—;
deinvesteringen beliependit jaar slechtsf 4 0 0 , — .
Deze uitgavenwerden gefinancierd doorhet Bintjefonds.Tenbehoevevan
het aardappelmoeheids-onderzoekwerd eenbijdragevanf8.000,—, zijnde
eenaandeelindekostenvandit project,vandewerkgroep Onderzoek en
Bestrijding Aardappelcystenaaltje T.N.O. (W.O.B.A.)ontvangen.DeProf.
BroekemaHoeve,geëxploiteerd djorhet Bintjefonds,leverde dit jaar eennetto
winstvanrondf13«600,— ep.Debeleggingenleverdeneenbatevan
f 31*300,— op.DebalansvanhetBintjefonds slootmet eenkapitaalvan
f I.OI5.800,—, gespecificeerd alsvolgts

IX
1» Boekwaarde onroerendeenroerende goederen f152.450,-2.Verstrektegeldleningen
f 347.400,—
3.Effecten
f522.050,—
4. Kas,tank,giro
f 62.950,—
5.BedrijfskapitaalProf.BroekemaHoeve
f121,150,— *
6.Nadeligverschilvorderingenenschulden

f

f 1.206.000,—
190.200,—

* Specificatie bedrijfskapitaalProf»BroekemaHoeve.
1.Boekwaarde onroerende enroerende goederen f
3B»900,—
2.Voorradenproducten
f
59*000,—
3. Kasenhank
f
25.050,—
4.Nadeligverschilvorderingenenschulden

f

f 122.950,—
1.800,—
f

I2I.I50,—

AARDAPPELEN
door
dr.H.J. Toxopeus
InstandhoudenenaanvullenvandeWageningse aardappelcollectie (project

ïEÏIïIIIOISI

"

"

Collectie geteeld materiaal.
Door de sterke u i t b r e i d i n g van de verzameling met nieuw m a t e r i a a l , dat i n de
loop van 1958 door Prof,Brücher u i t N.Argentinië en midden Chili (eiland
Chiloe) werd gezonden, was het n i e t mogelijk de gehele c o l l e c t i e i n de warenhuizen u i t t e p l a n t e n . Daarom i s een groot g e d e e l t e van het oude m a t e r i a a l
de zomer over i n een k o e l c e l h i j + 2^C. bewaard.
Het nieuwe m a t e r i a a l (W.A.C.IOOI-I716) i s i n z i j n geheel, e l k nummer met twee
k n o l l e n , onder k o r t e - d a g omstandigheden opgekweekt. Het werd begin a p r i l
u i t g e p l a n t en midden augustus d o o d r i j p gerooid.
Van de oude c o l l e c t i e (W.A.C.1-925-1955) werden omstreeks 300 klonen onder
normale omstandigheden opgekweekt. Midden mei i s geplant e n d n d oktober g e r o o i d . Deze aanplant bevatte v r i j w e l a l l e klonen van de d i p l o i d e c u l t u u r rassen,
In september werd u i t C h i l i , door tussenkomst van het I . V . g . 0 . een c o l l e c t i e
van I09 klonen ontvangen. Dit m a t e r i a a l i s door dr.Westermaier, d i r e c t e u r
van de Landbouwschool t e V a l d i v i a , voornamelijk op het e i l a n d Chiloe v e r zameld en het l i g t i n z i j n bedoeling i n I96C opnieuw en meer i n t e n s i e f mater i a a l b i j e e n t e brengen. De door hem verzamelde knollen g e l i j k e n v e e l op die
van de c o l l e c t i e Brücher en behoren hoofdzakelijk t o t de subspecies
tuberosum van Sol.tuberosum»
De samenstelling van de W.A.C, kan i n verband met het f e i t dat de i n v e n t a r i s a t i e pas i n j a n u a r i i960 p l a a t s z a l hebben n i e t i n d e t a i l worden opgegeven.
Van deze nieuwe c o l l e c t i e i s nog n i e t aan t e geven hoeveel d u p l i c a t e n daarin
voorkomen.
Onder a l l e voorbehoud i s het volgende overzicht t e gevenr
oude c o l l e c t i e
S.tuberosum subsp, andigena
subsp. tuberosum
S.stenotomum
S.ajanhuiri
S.goniocalyx
S.juzepczuki
S.curtilobum

7OO

nieuwe c o l l e c t i e
463
228

60
5
20
15
10

Vaneengroot aantal andigenaklonenvande oude collectie iszaadbeschikbaarvoor onderzoek.Van omstreeks 350isspontaanofzelfbestoven zaadaanwezig envan500zaad,datdoor kruisingmetaardappelrassen isverkregen.
Bovendienisvan65klonenvandenieuwe collectie spontaanzaadgeoogsten
isdoordr.Brücherteveldein1958zaadvan60plantengezondenwaarvangeen
knollen zijnverzameld.
De diploide cultuurrassen zijnzelfsteriel.Door onderlinge kruisingvan12
goniocalyxklonenen27vandesoort stenotomumis zaadvanomstreeks 200
verschillende kruisingscombinatiesverkregen.
Collectie wildesoorten.
Behalvevangeteeld materiaalis ookeenkleine collectie knollenenzaadmonstersvanwilde soortenaanwezig.Ditmateriaal isvoornamelijk afkomstig
vandeexpeditie vandr.Hawkes (1958)inhet zuidenvandeU.S.A., Mexico
enMiddenAmerika,voortsvande Commonwealth Potato Collectionenvanhet
Potato Introduction StationWisconsin,

Tenslotte isnog zaadbeschikbaar vanenigekruisingen tussenlijnenvan
S.bulbocastanum envan120herkomstenvanS.demissum,welkevoor eengroot
gedeeltevandr.Niederhauser,Rockefeller Foundation,Mexico Cityafkomstig
zijn.Dit laatste materiaalisdoor ir.Schnieders voor zijn onderzoekingen
gehruikt,
Bestudering vandeW.A.C,^project 1-1,2),
Heteroderarostochiensis.
Inhetvoorjaarwerden dr.Huijsmanvan 293nummersvandenieuwe collectie
één ofmeerknollen terbeschikking gesteldvoor de toetsing opresistentie
tegen physioA.Daarvankondener 231wordenonderzocht.Opzes daarvan
werdengeencystengeconstateerd,opacht opvallendweinig.Pernummer zijn
slechts zeerweinig plantengetoetst,zodaterhijnaderonderzoekvermoedelijkslechts
enkeleresistente zullenoverblijven.
Van de oude collectie zijn 200klonenterbeschikkinggesteldvoor onderzoek
opresistentie tegenhet (de)nieuwe physio('s).Deresultatenvanditonderzoek zijnnogniet geheelbeschikbaar.
Bijde oogstvandekorte dagaanplant vandegehele nieuwe collectie zijn
inaugustus van elke kloon6knollen afgegevenvoor onderzoek opresistentie
tegenphysioAenmogelijkverschillende anderephysio's.
Fusarium coeruleum.
Vandenieuwe collectie zijneind december 249nummers opresistentie tegen
Fusarium coeruleum onderzocht,Daarvanwerdener 23zeerresistentbevonden.
Tevens zijnknollenvan13zeerresistente nummersvandeoude collectieopnieuwgetoetst.Zonderuitzondering kondehoge graadvanresistentie worden
bevestigd.
Intotaalzijnernu993klonenonderzocht,waarvan 894totdesoort
S,tuberosumbehoren,90totdediploide soort S.stenotomum (waaronder23
goniocalyxen7ajanhuiri).Onder deklonenvandeeerste soort zijn57 zeer
resistente aangetroffen,bijde90diploide elf.Demogelijke foutenin
aanmerkinggekomenkangeenverschilinresistentie tussentetraploidenen
diploidenv/ordengeconstateerd.
De beste collectie nummers lijken evenresistent ofresistenter te zijndande
beste rassen;HoumaenWiga.
Chemische samenstelling.
Voor onderzoek ophetProefstationvoor Aardappelverwerking werdenvande
nieuwe collectie 141monsters ingezonden,waarvan $9 afkomstigvanNoord
Argentinië en42uit Chili,
Het O.W.G.vandeArgentijnse monsters laggemiddeld hogerdandatvandergelijkemonstersvandevoorgaande jaren,hetgeenvermoedelijkwelop
rekeningvanhetgrotere aantaluren zonneschijn zalmogenwordengeschoven.
Defrequentie-verdelingvanhetArgentijnsemateriaalvertoontgeenverschil
met dievanhetPeruaanse-Boliviaansemateriaal,datinvoorgaande jarenis
onderzocht.De klonenuit Chilivertonengemiddeld eenaanmerkelijk lager
O.W.G. terwijldevariatie iets geringerlijkt.
Het eiwit-gehalte wijkt gemiddeld niet afvanhetreedsinvoorgaande jaren
onderzochtemateriaal,despreidingwasookongeveerdezelfde.
Deverhouding coaguleerbaar eiwit opruweiwit (ce/re)vertoonde veleopvallend lagewaarden (+0.20),vooralinhet Chileensemateriaal,terwijlde
zeerhogewaarden (+Ö.70)nietwerdenaangetroffen.

Onderstaand overzicht geeft dezevoorwaarden voor alhetandigenamateriaaldat sinds 1957I s onderzocht.
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Defrequentie-verdeling isinaldeze populatiesmeertoppig.Van
zuidverschuivendewaardennaar de lagekant.Deze verschuiving
de toenemende breedte-graad temakenkunnenhebben,maarookwel
grond verschillen ingenetische samenstelling vandepopulaties,
indruk alsofde Chili-populatie aanmerkelijkmindervariabelis
andere.ïï.Argentinië zoualeenovergang kunnen zijn.Eenderge
nemingvanvariatie vanPerunaar Chiliisinovereenstemmingme
dat inZuid-PeruenBoliviadegrootste rijkdom aanvormenwordt
Knollenvandegehele nieuwe collectie werdeninaugustus aandr
voor onderzoek opkorrelgrootte enviscositeit vanhetzetmeelt
king gesteld.
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Inde oude collectie,diegedeeltelijkreeds 5jaar achtereenindewarenhuizenisuitgeplant,zijnvele nummersminofmeer doorvirus-aantastingverzwakt,eenaantalzelfs zosterk,dathetgeenzinheeft zeaantehouden.
Andereklonenblijven opvallend krachtig envertonen deels zelfsgeensymptomenvanaantasting. Op+300klonenwarenerdatdit jaar28.Mogelijkdat
deze plantenvanbelang zijnalsbronvanresistentie vanwelke aardenvoor
welkvirus danook.
Van600nummersvande oudeennieuwe collectie is elkéénplant opgekweekt
endoorir.Wiersematweemaalgeïnfecteerd meteenhiertelande algemeen
voorkomend rasvanhetY-virus.BespuitingmethetnieuweY-viruswerd tegevaarlijkgeacht.Hetbladvandeze planten isnaardeÏÏ.A.K,N.0. Polderopgezonden,teneinde ser-ologischopaanwezigheid vanditvirus teonderzoeken.
Een zodanighoog percentagevande plantenheeftnietgereageerd,datmoet
wordenaangenomen,dat ófinfectie in onvoldoende mate heeftplaatsgevonden,
ófde serologische toetsingvanditmateriaal,datnaastY-virus verschillende
anderevirenkonbevatten,deaanwezigheidvanY-virus niet ofalthansin
zeer onvoldoende mate heeftkunnenaantonen.
De plantenhebbendegehele zomer ingaraniumpotten indeplattebakgestaan
endedaaraangevormde knolletjes zijngeoogst.
Voor onderzoek opresistentie tegenbladrolwerd ir.Wiersemawederom
kruisingszaadvaneenaantalandigenumnummers afgestaan.

Door tussenkomstvandelandbouw-attachéteEiodeJaneirowerdeninmaart
kruisingspopulaties van42andigenanummersvandeW.A.C,tertoetsinggezondennaardr.Drummond,diewerkzaam isaanhet InstitutoAgronomico van
de staatMinas GeraisteBeloHorizonte (Brazilië).
Overderesultaten vandeze proefwerd noggeenverslag ontvangen.
Eind decemberwerdendr.T.Visser op zijnverzoek 329 aardappelklonen (elk
2knollen)gezonden,welke doorhem opeenzeer zwaarbesmet terreinzullen
wordenuitgeplant.Dr.Visser is inWageningen afgestudeerd eniswerkzaam
aanhetTeaResearchInstitut ofCeylon.
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Virus.

Slijmziekte,Pseudomonas solanacearum.
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De zending bestaatuit 229klonenuit de collectie rassen,welke doordeheer
MuntingainOostwold wordtaangehoudenplus 100klonenvan deW.A.C« afkomstig
van ÏI.Argentinië en Chili (nieuwe collectie).
ToegankelijkmakenvanbyzondermateriaaluitdeW.A.C.^projecl^l-l^)..
Het onderzoek opdit terreinbetrofi
1.verdubbeling van chromosomenvanF-,-plantenvankruisingentussende
diploide entegenverschillende physio'svan aardappelmoeheid resistente
soortS.kurtzianumenandere diploide soorten.
2.verdubbelingvande chromosomenvan steriele F,-hybridenvankruisingen
tussen soortenuit de serielongipedicellata (S.polytrichonen S.tlaxcalense)
ende serie Commersoniana (s.chacoense).
3.verdubbeling vanhetaantalchromosomenvanS.chacoense.
4«verdubbeling vande chromosomenvanS.bulbocastanumenhybridenvandeze
diploide soortmet deeveneens diploide speciesS..jamesiienS,sambucinum»
5.F,-hybriden tussen de soortS.polytrichonen S.goniocalyx«
6.F,-hybridenvandekruising S.demissum x S.goniocalyx.
7.KruisingenvanS.polytrichon enandere totde serie Longipedicellata
behorende soorten.
Deervaringleerde dat zaadin0.1 <focolchicinegelegdveelbeterkiemdedan
datwatin0.2 fowerd oogekweekt,maardatdeverkregen tetraploideninde
overgrotemeerderheid doorbehandeling in0.2/ozijnverkregen.Doordater
weinig plantjes deze hoge concentratie doorstaaniserweinigwerkaanhet
opkwekenvandeplanten.
Wanneer deplanten omstreeks5-6bladerenhebben ontwikkeld zijnopgrond
vandebladvormendiktedevermoedelijkverdubbelde planten ophet ooguitgekozenenvoor kruisingswerk optomaat-onderstam geënt.Hetmateriaalhierbovenonder1aangeduidwerdniet opaantal chromosomen onderzocht.Teoordelennaar degoede slagingvandekruisingenmet aardappelrassen moetde
keuzevande "verdubbelde"planten opeenenkele uitzondering nagoed zijn
geweest.
Het onder 2,3 en4aangeduidemateriaalwerd ookopgrondvanbladeigenschappen ophet ooguitgezocht.Hotisnaderhand voor eengroot gedeelte ophet
aantalchromosomendoordeheerSpeckmannonderzocht,Inhetalgemeenisde
keuze ookhiergoedgeweest.
ad.1.Hetdoeln,l.doorverdubbelingvanhetaantal chromosomen plantente
verkrijgen,diegemakkelijk door kruisingmet aardappelrassenveelzaad
leverenwerdvolledigbereikt.Dr.Huijsmanbeschikt overeenenormehoeveelheid zaadvoor zijnverdere selectiewerk,
ad.2.Vandehybride S.chacoensex S.polytrichon werdendoorverdubbeling
eentweetalamphidiploidenverkregen,die zichmetveel succesmet aardappelrassenlatenkruisen.Vande combinatie chacoense xtlaxalensewerdennog
geenamphidiploidenverkregen.Welis ereenkleine hoeveelheid zaadaan
nietverdubbelde F,-planten door kruisingenmet aardappelrassenverkregen.
Mogelijkiseenenkele plantmixoploid geweest ofv/elerhebbenzichenkele
ongereduceerde eicellengevormd.
ad.3» De "verdubbelde"plantenvertoondeneenzeerveelforsere ontwikkeling
danhetuitgangsmateriaal. Zebleken zelffertielte zijnengavendein
onderstaande tabelgegevenresultateninkruisingenmet detetraploide
soortenS.tuberosumenS.polytrichon.
x S,tuberosum2n= i& xSpolytrichon 2n=48
moederplanten

Chacoense 2n=24
Chacoense 2n=48
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Deze beide soortenmoetennaarhungenomenwelzeerverschillendvansamenstelling zijn.
ad.4» BijS.bulbocastanumisdeverdubbelingwelgelukt,maar doordebehandeling zijndeplanten pas zolaat aandegroeigekomen,dat zeniet
hebbengebloeid.Bijenkele "verdubbelde"hybridenheeft zich-zijhet ook
zeerlaat -nogenige bloei ontwikkeld,maarkruisingswerkkondaaraan
nauwelijks meerwordenverricht.
ad.5.De hoeveelheid -^-,-zaadwas zogering,dat colchicine-behandeling niet
konwordengeriskeerd.Er zijn17planten opgegroeid waaraan IO67kruisingen
met tuberosum stuifmeelv/erdengemaaktmet alsresultaat 3zaden.Mogelijk
zijnhier enkele ongereduceerde eicellen bevrucht,waaruit danhybridenmet
60chromosomenzullenmeßtenopgroeien.
ad.6.Deze kruisingen zijngemaakt omplantenteverkrijgenmet48chromosomen, diedan.bijdevormingvanhungametenmogelijkgeenonregelmatigheden zoudenvertonen, zodatergeenverliesvandemissum-chromosomenzou
optreden.Er zijneenachttalplantenuit hetverkregen zaad opgekweekten
optomaat geënt.Degroeikrachtvandeze planten liep zeer sterkuiteen:
enkelevertoondendwerggroei,andere werdenwel2m/hoog.De zeerforse
planten bezaten60chromosomen,enkele kleinere 48» Deresultatenvan
kruising met aardappelrassenvarieerdeneveneens zeer.Eenplantmet 2n=48
gafslechtsenkele zaden,terwijldiemet 2n=60zeerfertiel bleektezijn.
ad.7» Deze kruisingen zijngemaakt inverband metdemogelijkheid datde
F,-plantengemakkelijkermet S.tuberosumtekruisen zullen zijndande
soorten zelf.Dergelijke ervaringen zijnopgedaanbijde kruising S.acaule x
S.tuberosumwaarbijhethiergingomdeF,-planten vanuiteenlopendevariëteitenvanacaule.
Veredeling opovergevoeligheids-resistentie tegenPhytophthora infestons

lH°3ëct~ÏII747ï
Het zaaisel1958ismeer inhetbyzonder opgekweekt om overmeermateriaal
debeschikking teverkrijgen,datdegenenR-,.RpenR^bevat.Daartoe zijn
inI95819kruisingszaaiselsvan5R-iRpR?-géniteursopgekweekt enmet een
mengselvandephysio's 1,4*2,4en3»4bespoten.DegenotypeEiRg,R-^R7,R2R^
enR,RpR-,blijvendaninleven.
Vande I9OOuitgeplante zaailingen stondenerdit jaar63Oklonenvantwee
planten tevelde,v/aarvan er337i ndrievoudmetbehulpvandephysio's
1,2.4,1,3.4 en2,3.4 °Phungenotype zijngetoetst.Er-werden95klonengevonden zonderaantasting.Dit aantalR-,R0R,-plantenkloptwelmetdeverwachting,dat1/4van de plantenalledriegenenzalbezitten.Detailonderzoekvan55klonenweesuit,datniet alle plantenmet éénR-genin1958
door deinoculatie zijngedood°,klonen zonderR-genwerdenechternietgevonden.
Voor toetsing ini960zijn137zaailingen aangehouden,Inprocentenishet
selectie verloop alsvolgts 100-39-7«
Het zaaisel 1957stondmet 157derdejaars klonenophetveld enkondoor
tijdgebrek pas laatin juli opR-genenwordengetoetst,In overeenstemming
metde ervaringenvanvoorgaande jarenmet laat toetsen,wasdeuitslagdikwijlstwijfelachtig.Ruim eenderdedeolvanditmateriaalbevatdegenen
R,enR,eneendergelijk aantal alleenR-,.HetgenotypeR-,kwam 12maal
voorenin10klonenwerd inhetgeheelgeenR-genvastgesteld.
Deze zaaisels stammen af vankruisingenwaarinR,enR,voorkomenenzijn
bespotenmet physio 1,2.4» zodatdeoverblijvendeplantenvoordehelftuit
degenotypenR-,RvenR,moetenbestaan.DeR, en0plantenT samenljj$moeten aandeinoculatie zijnontsnapt.
Van de l600eerstejaars zaailingen zijn45vooruitplanteninhetvierde
jaar aangehouden.Het selectie verloopinprocentenis alsvolgt;100-30-10-

3.

Detoetsing inhetmateriaalvan 1954,1955en 1956kon intensief worden doorgevoerd.Daarbijwerden indatvan 1956nog enkele RR R -planten onderkend.
Aldit bovenbeschreven materiaal was in één aanplant verenigd,waarin op
regelmatige afstanden banen warenuitgezet van eenR -ras (Rival), eenliras (Ambassadeur)eneenrasvan get genotype R-iR* (Remona).
•*
De bedoeling was nate gaan hoe dit jaar de physio's (l), (3)en (l.j)zich
zouden ontwikkelen.De hoop werd gekoesterd, dat deze physio's epidemisch
zouden gaan optreden,waardoor demogelijkheid zoubestaanwaarnemingen te
doenover develdresistentie vanhetR-materiaal«
Door de droogte konPhytophthorazichnauv/elijksontwikkelen, zodat inhet
geheelgeen gegevens opdit punt kondenwordenverzameld.
Begin augustus viel een kleine hoeveelheid regenen als gevolg daarvanontwikkelden zichinEigenheimer enige bladvlekken,Indrie onderzochte gevallen
werd het physio 0gevonden. Begin september v/erdenvier bladvlekken in een
Libertas aanplant inde Eng onderzocht ende aanwezigheid van ras4geconstateerd, die toen ook inde proeftuin Bornsesteeg aanwezig was.
Opde Prof.BroekemaHoeve werden op6augustus vlekken opbladvan 20rassen
zonder R-genen gedetermineerd en overal 4geconstateerd.Hetras 1,4 was toen
echter ook alingeringe mate aanwezig.Begin september wasveelR,materiaal
geinfecteerd doorras 1,4.Derassenmet het genR,zijnniet aangetast geworden.
Onderzoek isingesteld naar het voorkomen vanR-genen inwild materiaal,dat
vnl, door dr.Hawkes in 1958inMexico isverzameld. Bijde soortSol,
bulbocastanum werd een zeerhoge graad vanveldresistentie gevonden,die het
vaststellen vande R-genen moeilijkmaakte. Indiener al ontwikkeling van
conidien ophet blad voorkwam, danwas deze invele gevallenuiterst zwak,
zodat men zoweltot de afwezigheid vanhet R-gen konbesluiten alskonveronderstellen, dat zichenkele conidien ontwikkelen ondanks de aanwezigheid
vanhet R-gen,
Een dergelijke situatie wordt aangetroffen bijverschillende herkomsten van
desoort S.polytrichon.
Bij andere soorten als S.jamesii, S.ehrenbergii, S.cardioph,yllum>S>fendleri,
S,vallismexici etc,is de ontwikkeling van conidiainvele gevallen zeer
krachtig, zodat daarbijwel tot de aanwezigheid vanverschillende R-genen
valt te besluiten,
Indit vri.ldemateriaal wijkt insommige gevallenhet reactie-beeld afvan
het internationale schema,dat door Black c.s.voor dewisselwerking tussen
R-genen enphysio's is opgesteld indie zin,dat een physiovan lagere orde
soms planten kaninfecteren,welke door physio's vanhogere orde niet worden
aangetast.Aanwijzingen indeze richting zijn ookdoor Mexicaanse en Canadese
onderzoekers gevonden. Een manuscript, waarin de ervaringenmet dit materiaal
inI958eriI959v/ordenbesehrevenkwam klaar.
Onderzoek naar resistentie vande knol tegen Phytophthora infestans

Jpröjëct~l^I752«
Opuitnodiging vande directeur vanhet I.P.0.werd eenrapport samengesteld,
waarin de behoefte aan zuiver phytopathologisch onderzoekvoor de veredeling
opresistentie van het blad enknol is geformuleerd. Haar aanleiding van
deze uiteenzetting werd dr,Mooi opgedragen eendeelvan zijn tijd aanhet
onderzoek vande achtergronden vande resistentie van de knoltewijden en
te trachten nadere gegevens teverkrijgen over de overwintering vande
parasiet inverschillende rassen endemogelijkheid, dat bij dierassenvanuit de geïnfecteerde poter de jonge scheutenv/ordengeinfecteerd en dan in
hetvoorjaar eenhaard van besmetting kunnenvormen.
Inaugustus konin samenvrerkingmet dr.Mooi enig oriënterend onderzoek worden
ingesteld naar hetvoorkomen van overgevoeligheids-resistentie inde kurkcambiumlaag, zoals die inde twintiger jaren doormej.Löhniswerd beschreven.
Behalve bij Bravowerd deze reactie door ons ookgevonden bijLibertas,
Record, Reginaen Prof.Broekema.

Bijdit onderzoekwerden nognietgeheeluitgerijpte knollengenomen,waarvanhetkurklaagjemet enigemoeite konwordenafgeschoven, zodatopde cambiumlaageensuspensie van sporangienkonwordengespoten (cambiummethode).
Door dr,Mooiwerd onderzocht ofdit afschuivenvaneenvelletje tot decambiumlaag ookzoukunnenwordenvervangen doorhetaanbrengenvaneenondiepe
wondemeteenmes.Daaromwerdenmeteenmicrotoomdunne laagjesvan deknol
gesneden,variërend indiktevan 100tot 500/"er.vervolgens geinoculeerd.
Daarbijbleekdatbijeendieptevan omstreeks 200-300 /L dereactiesredelijkvergelijkbaar zijnmet die,welke ophet cambiumwordenverkregen.Het
gaatmet deze overgevoeligheids-resistentie omeendunne buitenlaagvande
schil.
Aanenigvroeggerooid kruisingsmateriaal enaanknolletjesvandelaatste
serie kas-enbakklonenvandeProf.BroekemaHoevewerdmetbehulpvande
cambiummethode zeer oriënterend onderzoekverrichtnaar deerfelijkheid van
deze overgevoeligheids-resistentie.InF
..-zaaiselsmet Bravo alsouderplant
y/erdeenmeerderheid vanresistente plantengevonden.Inkruisingenwaarin
oudersmetR-genenwaren betrokkenreageerden ookvele knollenmetovergevoeligheids symptomen.
Oriënterend onderzoekvreesuit,datdereactievanknollenvanplantenmet
degenotypenR,,R,enR-.R,enR^R*opeenserierassenvanPhytophthora,in
grote lijnen overeenkomtmetdie,welke deze planteninhetbladvertonen;
belangrijke afwijkingenvanditgedragkomenechtervoor.
Doordestudent J.J.Hardonwerd onderzoekverricht aanknollenvanplanten
metdegenotypenR-ijRvenR-iR?doorinoculerenvaneenaantalphysio'sineen
_+4mmdiepewonde. Zijnresultatenbevestigdendie,welke doorir.Lars
Roerin1958werdenverkregen n.1.datdeR-genen nietvolledigresistentie
garanderen indeknoltegen physio's,diehetbladniet kunnenaansteken.
Veredeling opveldresistentie tegenPhytophthora infestans (project 1-1,6),
Doordat deze zomerPhytophthora ophetveldnietepidemisch optrad,waser
geenmogelijkheid waarnemingen tedoen.Teneinde na tegaanofindeW.A.C,
onder deandigenaklonenmeteenhoge graadvanveldresistentievoorkomen,
zijnvan 300nummers elk 30-40zadenuitgezaaid en zonderverspenenopgekweekt,drie zaaisels per zaaipanvan 26x 26cm.Toende zaailingengemid»
deld4-5 normale bladeren bezatenishetgeheeldriemaalmeteenweek
tussenruimte meteensporangien suspensievanphysio4bespoten.Vanomstreeks 10.000zaailingen zijner50overgebleven,dieinhetgeheelniet
ofmaar zeer zwakwaren aangetast.Hiervan zijnernogvrijveelnahetoppotten afgestorven ofdoorvirus aangetast, zodateruiteindelijkmaar
enkele plantentotredelijke ontwikkeling zijngekomen.
Deervaringenmetdeze toetsing zijnwel zodanig,datditexperimentvoor
herhaling inaanmerking komt.
Door onderzoekvan eenaantalwildeMexicaanse soortenwerd deindrukverkregen,datdaarineenhoge graadvanveldresistentie voorkomt (zie project
1-1.4).
Kweken op vorstresistentie_(pro3^2--~z]:lllt
Vooruitplantenenvoor toetsing opvorstresistentie waren inhetvoorjaar
knollenvan+150F-,(CT)en 200eerste terugkruisingen (CTT)van
S.curtilobummet aardappelrassenbeschikbaar.Voortswasveel CTenCTT
zaadvan kruisingswerk1958aanwezig.
Erwarenvoldoende knollencmeengroot aantalvandeze klonenin2tot5
herhalingente toetsen.De grotemoeilijkheidwashetplantmateriaalzodanig optekweken,dat de jongeplanten tentijdevande toetsing allein
éénzelfde ontwikkelingsstadiumverkeren.Aandezeeiskannooitvolledig
worden voldaan,omdat de onderscheidene klonenendeknollenvan één
kloondikwijlsinuiteenlopende stadiavankiemrustverkeren.

Tochmoet daaraan zoveelmogelijkwordenvoldaan,omdat daarvandekansenop
hetverkrijgenvan"betrouwbaregegevens overderesistentie insterkemate
afhangen.
Teneinde eendergelijke gelijkmatige aanplantvanditheterogene materiaal
teverkrijgen,werdende knolletjesvroegtijdiginpottengeplantenin'de
warme kastekiemengezet.Metregelmatige tussenpozenwerdendandegekiemde plantenindekoude "bakgezet omdeverdere groei afteremmen.Eind
maart,"beginaprilkon ziohenig"blad"bijlagetemperatuur ontwikkelen,
zodatergoedafgeharde plantenwerdenverkregen.
Vanalle kloneniséénplant indevriescelgetoetst,terwijldeandere
planten indeplatte hakingegravenblevenenblootgesteld zijngeweest aan
eennachtvorst tot-4°C.tot -5°C.van 19op20aprilenvan 20op21april
aaneenlaagste temperatuurvan-2C.
Voor de toetsing indevriescelwerden de pottenop16aprilinvrieskistjes
gezet,6inelkpluseenBintje plant voor contrôle.
Vervolgenswerden dezekistjeséénnachtineenkoelcelvan+5C gezet en
'smorgens ineenvriesruimte,die op-3-g-C.wasgebracht.Vlaknahetinzetten steegdetemperatuur tot-1C.,waarna zelangzaam daalde.Bij-3^-C,
werd dekoelingafgezet enhetplantmateriaaluitdekoelcelindebuitenlucht gezet.Desnelheid vandetemperatuursdalinghangt afvandebuitentemperatuur endaarhetresultaatvande toetsingvermoedelijkniet alleen
afhangtvandelaagste temperatuur,diewordtbereikt,maar ookvandetijd
gedurende welke deplant bijeenbepaald temperatuurstrajectverblijft,is
hetnauwelijks mogelijk eenbepaalde proeftereproduceren.
Hetresultaatvandezevriesproevenwas,datalle33Bintje controlesen
135hybriden afstierven,dater 23hybriden (+10 fo) weinig ofnietwarenbeschadigd en71vrijsterk.
Vandeplatte bakwerden, toenernachtvorstdreigde,de zijwandenverwijderd.
Vande Bintje plantenwelke inmiddels vrij sterkinde lengtewarengegroeid,
waren alle onderste bladeren afgestorven,terwijldetoppen- zijhet sterk
beschadigd -nog inlevenwaren.Demeerderheid vandehybridenwasgeheel
afgestorven.
Dereactievandeherhalingenliep sterkuiteen,hetgeen ookhetgevalwas
bijenkele nummers,welke induploindevriescel zijngetoetst.Dezevariatie zal zijnveroorzaakt doormicroclimatischeverschillen endoordatde
plantenvan éénkloonnooit helemaalgelijkvanontwikkeling zijn,terwijl
tevens de ouderdomvandebladerenendaarmede hungraad vanafharding uiteenkan lopen.
Hetverschilinreactie tussendeBintje controles endehybridenisechter
wel zodanig, datmagwordenbesloten,dat eenzeker percentage hybriden
resistent is.Hetisechternietmogelijkmet zekerheid onderdehybriden
demeest resistente aantewijzen.Ookishet zo,datklonen,dieinde
proevenzijnafgestorven,nog zeerwelresistent kunnen zijn,maar dantegen
eenietsminder lagetemperatuur.
Bemoedigend isdewaarneming, datdeklonen,diein1958resistentwerdenbetondenenwaarvandit jaarkruisingszaaisels zijngetoetst,ookdit jaar
weinig ofnietwerdenbeschadigd.
Eenaantalklonen,diehetminstbeschadigd warenisuitgezocht engeënt op
tomaatvoorverdere kruising.
Alle klonen zijnelkmet tweeknollen ophetvelduitgeplant.Daarditmateriaa»lals aardappelnogveel tewensenoverlaat,isbijhetrooien,met
voorbijgaanvanderesultatenvandetoetsing opvorstresistentie,geselecteerdindeveronderstelling, dateronderdebeste tochnogwelvoor
zoudenkunnenkomen,die -2 of-3 C.zonderschade kunnenverdragen.Voor
toetsing ini960zijnvanditmateriaal 60klonenaangehouden.
Behalve klonen zijnookzaailingengetoetst.Deze zijnindevriesbakjes
onder platglas opgekweekt totzeomstreeks4-6normale bladerenbezaten.
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loetsinghadplaatsindevriescel als"bovenaangegeven.Ookhierisdeuitslagvande toetsingmoeilijk tewaarderen.Van eenzestalkruisingenwerden
optwee opeenvolgende dagenindevriesceleenaantalplanten getoetstmet
hetresultaat,datvan 178plantenvandeeerste serie er 18onbeschadigd
overbleven envande 192vandetweede serie slechts 8.Ookhierkanmen
zich afvragen oferonder dedoodgevroren plantenwellicht nietvoorkomen,
dienogvoldoende resistent zijn.
Van 23kruisingscombinatiestussen10in1958en1959i-nhogemateresistent
bevonden CTouderseneenaantalrassenengéniteurszijn omstreeks 2000
eerstejaars veldzaailingenuitgeplant,waaruit+500voor toetsingini960
zijnuitgeselecteerd.
Als conclusie zoukunnenwordengesteld,dathetnietmogelijk ismetvoldoende zekerheid deresistente plantenaantegeven,wanneer slechtsweinig
materiaalvoor toetsingbeschikbaar is.Evenminkandoodgevrorenmateriaal
met zekerheid alswaardeloos wordenaangemerkt.
Daar hetkweekmateriaalopandereeigenschappendanvorstresistentie nog
zeerveel tewensen overlaat lijkthetgeraden eerst opdeze eigenschappen
scherp teselecterenenpasb.v.inhetderde jaartot toetsingvaneen
gering aantalklonenmetveelmateriaal overtegaan.Inmiddels kanuiteraard oriënterend toetsingsonderzoek doorgangvinden.
Hetveredelen opeengunstige consumptie-kwaliteit ^project 1-5.1).
Goniocalyxkruisingen.
Van kruisingen tussende "verdubbelde"soortS.goniocalyxenderassen
Eigenheimer,Furore enProfijt stonden36tweedejaars zaailingentevelde.
Eenaantal daarvanismetverschillende aardappelrassen gekruist terwijl
veelzelfbestovenzaadisgeoogst.
Dehabitus vandeplanten verschilt nietvandievan zaailingenvanrassenkruisingen.De invloed vangoniocalyx isweliswaarnogbemerkbaar inde
knolvorm,maarverscheidene klonen zijnindit opzicht reedsacceptabel.
Van 13klonen isdevleeskleurgelijk aandievanAristo,onsdonkersteras
(8), 20zijndonkerder endrie aanmerkelijk lichter.Het O.W.G.ligtoverwegend ophetniveauvanEigenheimer.
Vandemeeste zaailingen konoriënterend eenkleinmonster knollenop
kookeigenschappenworden onderzocht ophet I.B.S,(heer Lugt),Dekleurwas
gemiddeld ietstedonker,de structuur,de zuiverheid enhoudbaarheid van
dekleur werdengunstig beoordeeld.
Opgrond vandezegegevens kanwordenbesloten,dathet zowelzinheeft een
naar oudersmeergevarieerde F-,-serie aantemaken alsterugkruisingenen
F?-zaaisels optekweken.Vermoedelijk zullenkruisingenvangoniocalyx
metwitvlezigerassen
eenF,meteenmooievleeskleur geven»
Bintje kruisingen.
Eenbegin isgemaakt met kruising vangoede Sintje hybridenmetBintje
zelfen onderling teneinde het Bintje "bloed"te concentreren,waardoorde
kansenwordenvergroot ophetontstaanvan zaailingen,waarindegoede
consumptie eigenschappenvanBintje zijngecombineerdmetresistentie tegen
verschillende ziektenenplagen.
Hetveelvuldig voorkomenvan steriliteit vanhet stuifmeel onderdeBintje
hybriden is eenernstige handicapbijdeuitvoeringvanditwerk.Daarbij
komt nogdatBintje zelf,behalvevolkomenmannelijk steriel,ookinhoge
matevrouwelijk sterielis.
Behalve Bintjehybriden zijndaarom ookeenaantalhybridenvandeBintje
zaailing Y 226inditwerkbetrokken.
Met Bintje zijn25verschillende Bintje hybridengekruist.Vandeze
kruisingen hebbenslechts zes zaadgezet,voorts ismet 10hybridenvan
Y 226gewerkt,waarvaner 3zaadhebbengegeven.Intotaal zijnvandeze
kruisingen 370zadengeoogst.
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Bijde onderlinge kruisingen waren 45Bintje hybridenbetrokkenin129verschillende combinatiesmetgemiddeld zesbestuivingen.Daarvanhebbener
34zaad gegeven afkomstigvan13vaderplantenen21moederplanten.Hiervan
zijnomstreeks 5000zadengewonnen.
Tenslotte zijnnogkruisingengemaakt tussen 10Y 226hybridenonderlingin
18combinaties,waarvaner zeszijngeslaagdmet 3700zaden.Vanaldit
zaad is eengedeelte aandekwekers aangeboden.
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AARDAPPELEN
door
Dr. C A . Huijsman
Aardappelmoeheid (project1.2.1)
Het zoekennaar lijnen,resistent tegendephysio'sAenBinde W.A.C
werd dit jaarwederomvoortgezet.Onder denummersuit Chili vondenwe
enkele,dieniet doorhet physio Awerden aangetast;voorde definitieve
vaststelling vanderesistentie zalnogverder onderzoeknodigzijn.
Met devroegerreedsresistent"bevondennummersvandeW.A.C v/erdhet
veredelingswerkvoortgezet.
HetnummerBH 198,dat aanvankelijk enigeperspectieven leekte"bieden
inzijngedrag t.a.v.hetphysio B, bleekhijnadere toetsing tochniet
bruikbaar.
DewerkzaamhedenmetS,kurtzianum (=S.macolae)schotengoed op.Door
eenuitgebreide erfelijkheidsproefkondehypothese,datderesistentie
berust optwee dominante polymèregenen,bevestigd worden.Deze genenzijn
vangeheel andere aarddandie,welke inS.andigenum, CPC.1673voorkomen,
wanthetblijkt,dat zeresistentie geventegen_+75 f°vandeinNederland
aanwezige B-stammenvandepare^siet.DoorhetwerkmetS.kurtzianumishet
aantalnubekende physio'svanhet aardappelcystenaaltjemet één vermeerderd.
Door combinatievanderesistentievandeze soortmetdievanCPC.1673 z o u
eenbescherming kunnenwordenverkregen tegen+90 i°vanalle inNederland
voorkomende stammenvan.deparasiet.
Verdenius (i.v.v.L.)behandelde zaadvankurtzianum-kruisingenmet colchicine,
Vandereagerende plantenwerdenentenoptomaat gezet.Vervolgens stelden
wevast,welkevandeze entenresistentwaren enmetdezeis opgrote schaal
gekruist.Het kruisingswerk resulteerde ingrote aantallenzadenvandeF1
(E.T.)endeeerste terugkruisingsgenerctie (K.T.T.).
Ookmet3.vernei-kruisingenis dit jaarveelgewerkt.
Deresistentie vandeze soort zouvolgens buitenlandse onderzoekers
universeel zijn. Zaailingenvandiverse kruisingenwerden opgekweekten
getoetst opresistentie. Opdezewijze koneenindrukwordenverkregenvan
dewijze van overervingvan deze eigenschap,"deze isveelminder gunstig
dandiebijS.kurtzianum.
Ookmetresistente vernei-nakomelingenisveel gekruist;ookditkruisingswerkresulteerde invele zaden.
Opbeperkte schaalisenig zaadvankurtzianum- envernei-materiaalbeschikbaargesteld aandeNederlandse aardappelkwekers.
Met desoortenS.neohawkesii, S.multidisectum enS.megistacrolobum
werdenproeveningezet omderesistentie ende overerving daarvante
bestuderen.Devirulentie vanverschillende B-populaties t.o.v.1673nakomelingenwerd inproevenbestudeerd.
Zetmeelkwaliteit (Project1.2.2.)
Inenkele populatiesvankruisingentussenrassen (materiaalvanir.Maris)
werd deverdelingvandekorrelgrootte enhetfosfaatgehalte bestudeerd.
Deze studies leverdebelangwekkende resultaten op.Zokonworden-vastgesteld, dat sommige kruisingenvoorveredeling opdeze kwaliteitskenmerken
vangrote betekenis zijn;andere daarentegenwaardeloos.
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Ophetbedrijf indeN.O.P.Irr;eektmenvoor dit onderzoek een600tal
klonenop,verdeeld over10kruisingen.De oogst daarvanisnutotmeel
verwerkt.
Vele analysenverdenverricht inhetveredelde materiaalvan andereonderzoekers (Dr.ToxopeusenIr.Schnieders).Vooral indemissurn-nakomelingen
vondenwijveleuitblinkers.Hetfosfaatgehaltevandezeuitblinkersis
welhoog,dochnimmerwerdennummersgevondenmet exceptioneelhogegehalten.
Onderzoek overdewaardevanS.tuberosumsuisp.andigenavoor deveredeling.

Ookdit jaarkweektenwij+_5000eerstejaarszaailingen opvankruisingen
tussenverschillende andigenaderW.A.C,enrassen.
Aanvankelijkwerdveel
lastvande droogte ondervonden,dochlatervieldeoogst tochmee.Een
deelvande zaailingenwerd bijvroegerooi aangehouden endeze zullenin
i960alstweedejaars ophetveldkomen.
OpdeDorskampstonden+_3000tweedejaars AT's (andigenum x tuberosum).
Deze plantenhaddenveel telijdenvandroogte envirusaantasting.Vooreen
deelvanditmateriaalis deopbrengst enhet O.W.G.perplantbepaald,teneindetekunnenbestuderenwelkemethodevanonderzoekvoorhet bovengenoemde
doelhetbeste is.
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AARDAPPELEN
door
ir.H.T.ïïiersema
Resistentie tegen demozaiekvirussen,Project no. 1.3-1.
Het droge en zonnige jaar 1959heeftdepootgoedteler endeaardappelkweker voorgrote problemengesteld.De bladluizenverschenenvroeger
dan ooit eninongekende aantallen,met alsgevolg datereenzeer
sterke besmetting optrad.Hetgevaarlijke ennieuweY-virus heeftzich
dan ook zeersterkkunnenverbreiden.
De sterkevirusbesmettingheeft ineens hetkwekenopvirusresistentie
meer inhet centrumvandebelangstelling geplaatst.Inverband hiermede
werd inhetdecembernummervandeMededelingeraandeN.A.K.eenartikel
geplaatst overhetkweken opvirusresistentie bijdeaardappel,
A.Het kwekenvangéniteursmetgecombineerde resistentie tegenhetA-,
X-~ën~Y-vxrüs7
Aanhet terugkruisingswerkmetdeM,P.I,-kloon,welke extreem resistent
is tegen allestammenvandedriebovenvermelde virussen,werd zeerveel
aandacht besteed.
Ruim 85OOzaailingplantjeswerden,naverspeend te zijn, 2xmetY-virus
geinoculeerd,Bijnadehelftbleekresistent te zijnvoor dit virus,
zodat ruim 3800ophetveld kondenwordenuitgeplant.Bijhetrooien
werden hiervan493voorverderebeproeving aangehouden.
Vande 2J0tweedejaarszaailingenwerden 3knollenophetveld uitgeplant
voor debeoordeling op cultuurwaarde.Hiervanwerden 2plantenvroeggerooid.72zaailingenwerdenvoorverdere beproeving aangehouden
Daarnaastwerdenvan elke zaailing 1à2knollenindekasuitgeplant.
Lotenvandeze plantenwerdengeënt;
a)opX-viruszieke tomaatvoorhet onderzoek opX-virus-resistentie.
h) opY-viruszieke tomaatvoorhet onderzoek opY-virus-resistentie.
c)opgezonde tomaatvoor kruisingsdoeleinden.
Daarde plantendie onvatbaar zijnvoor hetY-virus bijditveredelingsmateriaal,dit tevens zijnvoorhet A-virus,werd opdit laatstgenoemde
virus nietgetoetst.
Voor het terugkruisingswerk werden alleendeentingenvandie zaailingen
gebezigd dienaast eengoedebeoordeling voor cultuurwaarde
tevens onvatbaar warenvoorhetXenY-virus. Intotaalwerden
170verschillende terugkruisingen gemaakt,welke 45»000 zadenopleverden.
Hoewelervankwekerszijdeveelbelangstelling isvoor ditveredelingsmateriaalwerdnogniet tot afgifte overgegaan,omdatnogniethelemaal
het niveauvan "ge-woon"aardappelveredelingsmateriaal bereikt is.Hiervoor
zalvermoedelijknog éénterugkruising noodzakelijk zijn.Gezienhetnoodzakelijketoetsen opresistentie,kanditbeterdoor de S.V.P. dandoorde
kwekers uitgevoerdworden.
Verwacht wordtdathet in1960verantwoord zalzijn
materiaal afte
geven.
B.Het_opspcrenvannieuwe bronnenvanY-virusresistentie
Voor dit doelwerden zaailingenbehorende totdeverschillende herkomsten
vandevolgende 21 aardappelsoorten:
A.acaule,S.bukasovii, S.bulbocastanum,S-canasense,S,capsicibaccatum,
S. chacoense,S.famatinae,S.goniocalyx,S.jamesii,S.macolae,
S.parsipilum,S.phureja,S.pinnatisectum, S.sambucinum,S,simplicifolium,
S.soukupii,S.stenotomum, S.stoloniferum,S.tarijense,S.verneien
S.verrucosum ophunvatbaarheid voorhetY-virusgetoetst. Onvatbaarheid
werd alleenaangetroffen bijde soorten S.chacoense enS.stoloniferum.
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C.X-virus resistentie
Doormiddelvanmechanische inoculatie endoorenting opzie.kgemaakte
tomaat,gevolgd door serologisch onderzoek,werden 61 inbeproeving
zijnde aardappelmoeheidsresistente zaailingenvandekwekersoponvatbaarheid voorhetX-virus onderzocht.37zaailingenblekenonvatbaar
te zijn.Eénzaailingwas overgevoeligvoorhetgewoneX,echter niet
voor hetEersteling-X.
Vanhet eigenveredelingsmateriaalmetX-virus onvatbaarheid werdenvan
de 304derdejaarszaailingen.109 aangehouden,vande94vierdejaars 51,
vande 3vijfdejaars 1,vande 5zesdejaars 2envande 10zevendejaars3.
Bladrolresistentie.Projectno. 1.3-2
Voorbladrolishet tot dusverre alleenmogelijk omop infectieresistentie
tekweken,daar overgevoeligheids- enextremeresistentie tegendeze
ziektenogniet isaangetroffen.
Deze graduele vormvanresistentie erftpolygerm over.
uitgaande vankruisingen tussenresistenterassenonzaailingen,alof
nietwildbloed voerend,wordtgetracht hetresistentie niveauvanhet
veredelingsmateriaal teverhogen.De toetsinggeschiedtvolgens de
buurplanteninfectie-natoelt methode.Demoeilijkheid bijdezetoetsingsmethode isdatmen degraadvanbesmettingniet indehandheeft.Voor
eenscherpe selectie moethetbesmettingsniveau iets lagerliggendan
het resistentieniveau.Ligtditveel lagerdanhoudtmenteveel
zaailingen over,ligt dithoger danwordtalles ziekenhoudtmenniets
over.Dit laatstewasnuin19597 doorde ongekende grote aantallen
bladluizen,hetgeval.Aldeophetbladrolproefveld teEist (ïïtr.)
uitgeplante zaailingen enrassenmet inbegripvandemeest resistente
buitenlandse géniteurs,vertoonden indemaand augustus meerofminder
duidelijkebladrolsymptomen.Hetwas zelfsnietmogelijk om met zekerheid eengezonde plant aantewijzen.Daarvaaknietalle knollenvan
eenprimair zieke plantbesmet zijn,werdvandenogtamelijkgezond
lijkende zaailingen pootgoed geoogstvoorhet onderzoekvandenateelt.
Devolgende tabel geeft een overzichtvan
-\ deuitgeplante enaangehouden

zaailingen:
jaargang
1958
1957
1956
1955
oudere

uitgeplant
4135
235
34
4
11

aangehouden
114
10
3
2
4

Indeplattebakwerden6000uit zaad opgekweekte plantendoormiddel
vanbladrolvirus dragendebladluizen geinoculeerd. Ookhierbijtrad een
sterke primaire aantasting op.3066werdenvoorverdere toetsing
aangehouden.
Door deheerA.H.Muntingawerden ophet aardappelproefbedrijfte
Oostwold enkele der ouderejaars zaailingengetoetst.Hierbijvertoonden
de zaailingen 51.114en54-44dehoogsteresistentie.
Schürftresistentie,Project 1.3-3
Gezien degunstige resultatenvandetoetsing opschürftresistantievan
kaskloontjes in1958werdendit jaardeproeven opgrotere schaaluitgevoerd.Hiervoorwerd eenwarenhuis met eencapaciteit van+48OOpotten,
datnahetuitplantenvandeY-virus resistente zaailingenophetveld
in juniwasvrijgekomen,gebruikt.
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Voor hetmengenvanhet inoculum, Toestaandeuit eenmengselvan10verschillende streptomycesscabies isolaties,doorde perlite endaarnavan
de perlite door degestoomde potgrond,werdmet zeerveel succeseen
hetonmolengebruikt.Inde"besmettegrondwerden,behalve+_36OOzaailingplantjesbehorende tot 27verschillende kruisingen ende 257zaailingen
welke in1958» alsresistent beoordeeld zijnde,-werdenaangehouden, tevens
60rassenenzaailingenvande I.V.R.0.schürftproefvelden-serie (in10-voud(
uitgeplant.
De aantastingwasveel sterkerdanin1958» ^ e beoordeling der aantasting
geschiedde evenals in1958volgenshet puisttype in6klassen,nl,van
0 t/m 5,»waarbij0de schurftvrije klasse voorstelt en5diemetgrote diepe
puisten.Deklassen0t/m 2wordenalsresistent endehogere klassenals
vatbaar aangemerkt.
Vande 36OOkaskloontjeswerdener362ofongeveer 10 'foalsresistentbeoordeeld.Voordeverschillende kruisingenvarieerde ditvan1,2 tot 31?5 f°»
Als goedegéniteurskwamenderassenHindenburg, IJsselsterenSirtemanaar
voren.
Van de 257in1958aangehoudenresistente zaailingenwerdenernu,ongetwijfeld vanwege de sterkere aantasting, 94alsvatbaar beoordeeld.Een
gedeeltevandeze zaailingen,n.1.181 stuks,werdendoordeheerir.Thijn
opdeProf.Broekemahoeve uitgeplant en ophunschürftaantastingbeoordeeld.
Debeoordelingscijfersvandeheer Thijnvertoondeneenvrijgoede overeenkomstmetdievan onsvoorhet jaar1957? echternietmet dievan1958«
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door
ir.G.A.Ihijn
Projecten1-4.1» 1-4.2,1-4.3en1-4.4
Weersomstandigheden.
Als gewoonlijkwordenineenstaatje deneerslaghoeveelhedenvermeld, zoals
diemetderegenmeterbijdekassenwerden afgetapt ("normaal"):
4 2 . 2 m.m. (75)
juli
(58)
.02.2
m.m. (81)
a
u
g
u
s
t
u
s
(45)
2 . 2 m.m.
70)
sepfcmber
40
6O.6
m.m.
o
k
t
o
b
e
r
71)
(43)
november
3 7 . 7 m.m.
73)
(50)
4
6
.
4
m.m.
(
6
0)
december
35.9 m.m. (55)
Meteentotaalvan510,8m.m.was1959 gemiddeldweleenzeerdroogjaar.
Tochkwamenuitdemaandelijkse neerslag-totalennogslechts zeer onvoldoende
deperiodenvangrote droogtenaarvoren.Eenmaandisvrijlangenhet
maakteenzeergroot verschil,ofdeneerslag enigszins gelijkmatig overde
tijdverdeeld,ofinkorte periodenisgevallen.De7m.m.infebruari
vielenverdeeld overevenveeldagenindetweedehelftvandemaand.De
eerste helftgafzeerrustigwintersweermetzeerveelmist.Maartwas
zacht, rnweervrijenietstenat.Eenkleine helftvandeapril-neerslag
vielindelaatste vijfdagen. Metregenachtige,koude dagen zettemeiin,
maarHemelvaartsdag,7mei,washetbeginvaneenzeer lange,warmeendroge
periode,dievrijy/elonafgebrokenvoortduurde tot26juni.Devaakharde
windenmeteenuitzonderlijke lage luchtvochtigheid accentueerdendedroogte.
Eind junienbegin julibrachtenruim44m.m.regen.Daarnawerdhetweer
zeerwarmendrogend,enpaseind juliendeeerste dagvan.augustus nrachten
30m.m. Laatstgenoemde maand bleefverder droog,op5dagenna;van10tot
13augustusvielruim 67m.m.,op21augustus 25.Deregenvielinhoofdzaak
uit plaatselijke buienb.v.op21augustusvielinEmmeloord,op6km,afstand,
nauwelijks 1m.m.Omgekeerdwaseind juliinEmmeloord 18m.m.gevallenuit
eenbui,dieopdeProf.BroekemaHoevenoggeen4m.m.bracht.Dergelijke
plaatselijke buienkunnenineendroge tijdvanzeergrote invloed zijnop
degewassen.
Van22augustus tot19oktoberbleefhetvrijweldroogensteedswarm.De
mooie zomervan1959i s ee*iderlangste, zonnigste,warmste endroogste
zomersgeweest,diemenheeftgekend.
Gedurende hetgroeiseizoen isweinigméérneerslag gevallen,verdeeld over
zeerweinigregendagen,dandehelftvannormaal,terwijl zoalsvermeld,de
verdamping abnormaalgrootwas.Dewatervoorraadvandegrondwerdduswel
byzonder sterk aangesprokenmetallegevolgenvandien.Deaardappelen
vormdenweinig loof,werden zwaargeinfecteerddoorreedsvroegtijdigenal
spoedigzeermassaaloptredende bladluizen,werdenlaat,enslechtskortstondig aangetast doorPhytcphthora,maargaven-waarschijnlijk meer
onder invloedvandevele zonnige dagen-tochnoggoede opbrengstenmetsoms
hoge onderwatergewichten.
januari
februari
maart
april
mei
juni

68.9
7.58.37.2
12.5

m.m.
m.m.
m.m.
m.m.
Ei.m.

Opkweekvankas*enbakklonen.
Hiervoorwerdendedriegrote kassentwee keer,dekleine kasdriemaalmet
plantengevuld,Indeenebakwerden tweemaal zaailingen opgekweekt,inde
andere eenmaal.Degehele opkweekverliepnaarwens.Doorgeregelduitroken
vandekassenmetnicotine werdendebladluizengeweerd,terwijleendoorde
omstandigheden ietsgeforceerder gebruikvanparathionookhetoptredenvan
spintenwittevliegmetsucceswerdtegengegaan.
De opkweekinbakken verliepditjaar zeergunstig,maarmeteeniets
groterevirusinfectie moetwelrekening wordengehouden.Doordezeergeringe Phytophthora,-aantastingishetaantalklonenvandeherfstopkweek
groterdanin1958.Eennatuurlijke schifting opovergevoeligheidsgenen
enveldresistentie werdechternietbereikt.Hetblijkt meerenmeer,dat
deklonenopfaveekinbakkenindepraktijkgrote opgang gaatmaken.
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Tenbehoevevandr.C A , Huijsmanwerd eenaantalklonen opgekweektvandoor
hemuitgezochte kruisingen,teneindehiermede deoverervingvanzetmeelkwaliteitennategaan»
Voor heteerstwerdeenkwantumklonen opgekweektuit zaadmetmogelijke
nachtvorstresistentie,afkomstig vanhetresistent bevondennummerZ.A.54-1
(curtilobumxDekama),datgebruiktwasmetdiverse partners,waarvande
meeste demissumbevattenensommige bovendienandigenum.Deverkregen zaailingenvormdenvrijlaat,maartoenbehoorlijkknollen, zodatruim40 fo
ervanals kloonwerdaangehouden.Voorheteerst zullennuklonenmet
mogelijke vorstresistentieaandekwekerswordenafgegeven.Deaanvragenbelopeneenveelvoud vanhetbeschikbaargestelde«
Voor eigentoetsing opnachtvorstresi&entiewerd19februari eersteterugkruisingszaaduitgezaaid vaneen10-talkruisingscombinaties.Deopkomst
wasgoed ennaenkelewekenwerdendeverkregenplantjes opgepot,terwijl
toenmeteon«enkele tientallenknolletjeswerdengepoot,verkregen door
kruisingvan curtilobummettuberosum.Alhetmateriaalwerdeindmaartin
eenkoudebakgeplaatst,waarhetgelegenheid kreeggoed afteharden.Toen
voor denachtvan19op 20aprileenzv/arenachtvorstwerdvoorspeld, stonden
depottenmethettetoetsenmateriaal,met standaarden,inpoterkisten
+ 20cmbovendebakgrond.Hetvroor ongeveer 5C.enalle zaailingenop
êên na,uit zaadopgekweekt,gingenteniet en69vande 80plantjesdieuit
deknolletjeswarengegroeid. Diewelke hetbestdezwarenachtvorst hadden
doorstaan,enookoverigenshetmooist leken,werdenoptomatengeënt,zodat
erlatermee konwordengekruist.
Uiteenenanderkregenv/ijdeindruk,dat toetsingvanplanten,die zichuit
knollen ontwikkelen,beteruitvoerbaar isdanvanzaaiselplanten, althans
enderdeomstandighedenwaaronderwerdgewerkt.
Hetvolgend staatje geeft tenslotte eenoverzichtvandetotaalopgekweekte
zaailingenenvande eruit geoogste klonen;
aantalplanten]aantalklonen\aanhoud fo
zondermoeh.res.
metmoeh.res.
metvorstres.
totaal

95.IÖI
60.426
5.4I8
I6O.945

J59.Ï67
;36.633
[2.241
j98.04I

162.2
[60.6
j41.3
j60.9

Toetsingvan populaties eerstejaars zaailingenophetveld.
Ongeveermiddenaprilwerdenondergunstigweersomstandighedenvanruim 200
populaties totaalbijna 25.000klonen ingrond met oenredelijke structuur
uitgepoot,bijna18.000zonderen7-000me,tmogelijke moeheiàresistentie.
Bovendien vondeneenkleine honderdklonenvanir.H.T,Wiersemaeenplaats,
geoogst vankasplanten, diemetX-virus warengeinoculeerdendaarnaserologischonderzocht.
Aanvankelijkwasvoldiendevocht voordegroeibeschikbaar,maartoenbegin
meidedroogteinzette,diemetenkele korte onderbrekingen hetgehele
groeiseizoenbleefvoortdurenwerdenalgauwdegevolgenhiervanoverduidelijk zichtbaar5stilstand indegroeienhevigeverwelkingsverschijnselen,
tijdelijk onderbroken doordeinvloedvankortstondige enzeldenhevige
regenbuien.Ookdeknolgroei lietdegevolgen zien.vanplotselingveranderendegroeiomstandigheden;ertradenvaaksterke doorwasverschijnselen intal
vanvormen op.Waarschijnlijkwerdenaldezeverschijnselen noggeaccentueerddooreenwattegeringe stikstofbemesting.
Eenperkruisingenormwisselend percentage derzaailingenviel,nooit
duidelijker dandit jaar,opdoorkorte stengelsmetvlakloof.Zijassimileerden"blijkbaaronder alle omstandighedenrustig door enlegdenhun
assimilatiesvooralneer indeknollen,diemeestalaankorte stolonen
groeiden.Vandoorwaswasbijdeze typen zeldensprake.Insommige kruisingen
washet zelfszó,dat slechtsdezevroege knolvormers doorwasvrijblekente
zijn,terwijlvrijwel alle anderehevige doorgroeilieten zien,wat intussen
nietwilzeggen,dat ookonderdemeerlaatlijkendevormengeen zaailingen
zijnvoorgekomen zonder doorwasverschijnselen.Gelukkigwell
Zoalsvermeld liephet percentagevandebedoelde lange,waarschijnlijk
meteengrotendeels minofmeervroege typenbijdeverschillende kruisingen
inhogemateuiteen.Hetwerdvoor allevastgelegd.
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Het"blijkt,datvrijwelallevroegknolvormenderassen engéniteurseenhoog
percentage vandegesignaleerde vormenhebbenonderhunnakomelingen,Vooral
Saskia enClimaxenspeciaalonzegéniteur 52231,eenjonge Sirtema,munten
indezenuit,maar ook49108,Y 226,Sirtema,Barima,Doré,Eersteling,
Prefect,492endemoeheidsgeniteur M 55172geveninveel combinaties talrijke vroege knolzetters zonderdoorwas.Nietechterinallel
Het lijktwaarschijnlijk datdeeigenschap polygeenvererft.Rassenengéniteurs als Record,Bintje,654en5164Oblijkenweleenmeer ofminderhoog
percentage tekunnenopleveren,maar sterkwisselendindiversekruisingscombinaties.Overigens moetenwijvooralnietdenkendatrassen,die eenhoog
percentage vroegeknolzettersgevenookoverigensuitmunten alsgéniteur.
Het aantalknollenen-inverband hiermede -deknolgrootteb.v.spelen
ookeenzeerbelangrijkerol.
Dehevigebladluizeninvasievaneind juniendaarnanoodzaakte hetgewas
vroegdcodte spuitenenwel op10juli.Uit laterehergroei iswelgebleken,
datdeze behandeling tenminste eenweek eerderhaddienentegeschieden;
reedsvóór hetdoodspuitenhadreedseenflinke besmetting plaatsgevonden.
Eentevroeg spuiten bemoeilijkt echter deselectie bijhetrooien.Hetis
hiereenkwestievangevenennemen.Achterafishet gewoonlijkgemakkelijk tezeggenwatdebestewijzevanhandelen zouzijngeweest.
Phythopthoratradnietop.
Bijhetrooienenbeoordelenvande zaailingen-verricht van 28julitot
10augustus- zagenwijhetbekendebeeld.Alssteeds liepdekwaliteit der
populaties endus ookhet aanhoudingspercentage tenzeersteuiteen.Vooral
enkele kruisingenmet Barima,Bintje,Climax,Doré",Sirtemaenonze géniteursG3OI4, 5223I, 654enM55172maakteneengoedeindruk. Invrijwelalle
kruisingentussen late ouderskwamzeerveeldoorwasvoor.Zaailingendie
deze afwijking nietvertoonden zullenten aanziendaarvaneengrotemate
vanresistentiebezitten.Hetisechter zeerwelmogelijk,dattenopzichte
vandoorwas zwakke broeders ineennormaal jaarzouden zijnaangehouden.
De schürftaantastingwaswelheviger daninandere jaren,maartochminder
ergdanverwacht v/erd.Opresistentie tegenschurftwas danookzeergoed
te selecteren.Geheelschurftvrije zaailingenkwamenwijechternietof
nauwelijks tegen.Inditverband zijnog ietsvermeld overdeuitpoot van
eenaantal alsweinig aangetastuitgeselecteerdeklonen,dieir.Wiersema
hadverkregendooruitplantvan zaailingeninmet schurft geïnfecteerde potgrond.Bijhetrooienderplanten,die inonze poldergrond warenuitgegroeid,blekenvrijwel alle plantennogminofmeer door deschurftzwam te
zijnaangetast.
Ruim700klonen,afkomstigvan 12kruisingenwerdentenbehoevevande
zetmeelonderzoekingenvan dr.Huijsmanuitgepoot.De opbrengstvanelke
uitgerijpte plantwerd laternaarWageningenopgezonden.Inditmateriaal
koninde loopvande zomereensterke bladrolbesmettingwordenopgemerkt,
waarbijvooralveelprimair werd gevondeninnakomelingenvanonzegéniteur
5223I,die zelfhelaas ookvatbaarbleekte zijnvoor deze ziekte.
Vermelding verdienenhier nogderesultatenvaneenproef,waarbijwerden
uitgepoot klonenvan indekasvroeg ofrijpende zaailingeninvergelijking
metdaar laat afgerijpte.Materiaal,afkomstigvaneenvijftalkruisingen
liet alspoedig duidelijkverschillen zien« Devroege exemplarenwarenbij
alle kruisingen ookophetveld inhoofdzaakvroeger en "tam",de latemin
ofmeer laatrijpend enveelal "wild".De totale opbrengstenvandetweede
oatagorieënzaailingenwarenbijnatwoemaalzohoogals diev a ndeeerste.
Weliswaar waseenstrenge scheiding tussenvroegenlaatnietbereikt,maar
zeerwaarschijnlijk correleert eenvroege afrijpingineenkaswelter
degemeteenvroegrijp zijnophetvrijeveld.
Overeenwaarschijnlijkmogelijke nogvroegere schifting-naarstoloonlengteineenzeervroeggroeistadium - zijnonderzoekingengaande.Alsuit
eenzaaiselvanongeveer 6wekenoudde zaailingenmet lange stolonen
(+2cm),ensomsmetreeds eenbeginvanknolvorming,wordengeïsoleerd,
lijktereenredelijke kans tebestaan,datdezedevroegevormenomvatten.
Genomenproevenwijzenwelindezerichtingmaarvragennogomnaderebevestiging.
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Tenslotte geefthetvolgende staatjehet aantaluitgepoteklonenvande
reeds genoemde drie groepen enhetaantal aangehoudenplanten:
!planten ;aangehouden '•percentage
zondermoeheidsresistentie
metmoeheidsresistentie
metX-virus
totaal

i17.752 \2.115
6.960 [ 817
74
H
I24.786

|2.943

H»9
11.7
j

11.8

Hetpercentage van11.8ligtresp.1en4 <f0hogerdanin1958en1957»Drt
verhoogde aanhoudingspercentageiswellicht medeeengevolgvandeheter
wordende doorsneekwaliteit vande zaailingenmetmogelijke aardappelmoeheidsresistentie.Overigens liggenookdiirdegroeiomstandighedendeaanhoudingspercentages indeverschillende jarennietgelijk.IneenPhytophthora-jaar
b,v, struikelenveel zaailingendoorknolrot,welke kwaalgeenrolspeelde.
Beoordelingvantweedejaars-enoudere zaailingen.
De tweedejaarsstondenvoor heteerstinrijtjesvan7planten.Doorvan
4 plantenhet looftetrekken komtvoor afgifte aankwekers eengroter
kwantum beschikbaar danvroegerhetgevalwas,toenrijtjesvan6planten
werdenuitgezet,waarvandehelftwerd loofgetrokken.
Uitgezetwerden 3068tweedejaars.De eerste selectie opvirusziektenleverde,
naeentweemalige behandelingmetsystox, aanvankelijkgeenextramoeilijkheden op.Hetgewaswasvoor eentweedejaarsgewasgoed gezond.Uiteraard
lietenechter later ookhierdedroogte endevirusbesmetting zichgelden.
Deverdere selectie werd inhogemate bemoeilijkt,terwijlalspoedigbleek,
dateennaburig perceeleengevaarlijke smetstofbronwas.
Het looftrekkenwerd ookhiervroeg,entochwellichtnognietvroeggenoeg,
uitgevoerd inde zeerwarme periodevan 6tot 10juli.Hoewelhet trekken
vanhet looftenaanzienvandevirusbesmettingwaarschijnlijkdebeste
methode is,liettochlatereuitgroeivansommigegetrokkenplantenniet
zelden zien,dater aleenflinkebesmettingmoesthebben plaatsgevonden
vóórde loofverwijdering.Bijhetlatere rooienenbeoordelenkonmetde
zichtbaar gevondenbesmettingenrekeningwordengehouden,maardit impliceert
niet,dathet aangehoudenmateriaalgezond zalzijn.1959 isindezeneenzeer
moeilijk jaargeweest,maargevreesdmoetworden,datdegevolgenvande
zeerbyzondere zomerini960nogveelduidelijker aanhet licht zullentreden.
Bijdeuiteindelijke beoordelingvanderuim3000zaailingenwerden 230
nummersaangehouden,191zonder-en39metmogelijkemoeheidsresistentie.
Van dezenummers zijnmonsters opgezondennaardeP.D.voor onderzoek op
resistentie tegenwratziekte enmoeheid.De daarniet aangetaste nummers
zullenna ontvangstvanderesultatenvanhet onderzoekweer onderkwekers
wordenverloot.
Ternadere oriëntering omtrent hunwaarde alsgéniteur,stondennaastde
tweedejaarseen15talrassenvande zgn.A.M.-lijst. Zijliepeninonze
waardering ten zeerste uiteen.
Vanir.Mariswaren40V-nummersuitgepoot. Ookditmateriaalleedergvan
dedroogte,terwijleenbelangrijk percentage was aangetast doorknolrot
enschurft.Uiteindelijkmeendenwijeenteetalnummersvoorverderebeoordeling temoetenaanhouden.
45ouderejaars-zaailingenvan dr.Toxopeuswerden-dooruitpoot -vrijviel
steedsinrijtjesvan7oppraktijkt?aardebeoordeeld.Zewarenvrijwelalle
laat of zeerlaat.Eenervan,eenlatewitvlezige metgoede opbrengst en
metgoede knoleigenschappen,werd aangehoudenvoorverder onderzoek.
Tenbehoevevanhet onderzoekvandr.Huijsmanwerdenvaneen12-talzeer
late nummersuitgerijpte knollenopgezondennaarWageningen.
De ouderejaars,192derde,41vierde,16vijfde,11zesde,4zevende en
3 achtstejaars stondenookbijdekwekers,diedeze indertijdhaddengeloot.
Wijgavenhunonzeproefresuitatendoor enverzochten omtoezendingvanhun
eigenervaringen,waaraandoordemeeste kwekersprompt,doorsommige echter
traagwerdvoldaan.
Vandeze ouderejaars zaailingenwerdeengrootkwantum opgeruimd.Vooralde
kwaliteitenvantalrijke derde,vierde envijfdejaars warenzodanig,datrekening houdendmet deervaringenvanvorige jaren-beslotenwerdhet
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Gemiddeldklopte onzebeoordeling goedmetdievandekwekers,hoewelerzoalsbegrijpelijk -uitzonderingen waren.Diverse staan opproefveldenvan
C.O.A.enI.V.R.0.
Talvanouderejaars zijnbijhetkruisingswerk gebezigd.Eenbezwaarhierbij
is,datveelal onvoldoende bekend is omtrentdevatbaarheid voor diverse
viren.Het is zaak deze lacune spoedig opteheffen.
Kruisingmet géniteurs enzaadwinning.
Dekruisingskas -dezekeervoorzienvan 18februari gezaaide
enals zwaar
gewas 21 aprilondergespitte Siletta (bladramenas)-wasweer
geheelgevuld
met ongeveer 100rassenofnummers,dieals ouderplanten ofgéniteurskonden
worden gebezigd.
Bijna 1000verschillende kruisingenv/erdengemaakt.Devariatie in
géniteurswas groterdanooit door inschakelingvan eengroot aantalnieuwelingen.Het zwaartepunt werd ietsmeer gelegd inderichtingvanbinnen-en
buitenlandse consumptiekwaliteiten. Virusresistentie,vooral ookdietegen
hetnieuwe Y-virus hadextraaandacht,maardaarnaastwerdbijhet
kruisingswerkgelet opalle eigenschappen,dievoorde practijkvande
aardappelteelt vanbelangzijn.
Uitwisselingvan stuifmeel metDr.Toxopeusvondweergeregeldplaats.
De zaadoogstwasweerzeerbevredigend, niettegenstaande tijdelijke moeilijkheden,door dehitte ondervonden omstreeks eind juli,maarbegin
augustus gafvrijwel algemeen eenherbloei,zelfsvan devroegsterassen.
Totoverhetmiddenvandiemaandkon dan ookzeer intensiefwordendoorgekruist.
Rond anderhalf miljoen zadenkon aandevoorraadwordentoegevoegd,die
nu isverdubbeld. Een zógrotevoorraadwaarop,zonodig,inmoeilijke
jarenkanworden teruggetast isvan grootbelang teachtenvoorde
aardappelveredelingvan onsland.Aannieuw zaadwerdenbijna 14.000
Bintjezadenverkregen,bijna eenhalfmiljoen zadenmetmogelijke moeheidsresistentie enbijnahetdubbele aan zadenmetdiverse andere resistenties enkwaliteiten.Kruisingen zonderwild ofprimitiefblad zijn
slechtsweinigmeergeoogst.De ervaringenmet invoeringvan dergelijk
blad zijn zodanig,dateenvrijwel algehele omschakelingheeft plaats
gevonden.Bijna50.000 zadenmetmogelijkevorstresistentie werdengeoogst.HiervoorwerdeneigengéniteursenmateriaalvanDr.Toxopeus
gebezigd.
Afgiftevan kweekmateriaal
De afgiftevanbasismateriaal aandekwekers is inhetvolgend,staatje
af telezen.
Izaden !klonen
voorjaar 1951
M
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
i960

75-000
85.000
300.000
350.OOO
360.000
500.000
5IO.OOO
525.OOO
500.000
550.000

13.OOO
30.000
4O.OOO
40.000
50.000
61.000
74.000
71.000
69.000
69.OOO (vrl. cijfers)

De afgiftevan zaden laatnogsteeds een stijgende tendenz zien,waarschijnlijkmededoordevergrote animovoorklonenteelt onderplatglas,
nude S.V.P. blijkens deervaring,niet aandevraagnaarklonenkan
voldoen.De afgiftevankljqnenhoudt zeernauwverband metdeproduktiecapaciteit enmethetkwantum,datde onderzoekers van de S.V.P.zelf
nodighebben.Tegen eenreedsvermeld aantal opgekweekte klonenvan ruim
98.000staat eenvoor dekwekersbeschikbaarlewantumvanrond 69.000.
De aanvraagvandekwekersbedraagt -nuditverslagwordt opgesteld -
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rond 94-000.Op deklonenaanvragen zaldanooknuweervrijaanzienlijk
moetenworden gekort.Bijde zaden ligt dit eenvoudiger. Devoorraad is
totnu toe steeds zogroot engevarieerd geweest,datmet gemak aande
aanvragen kanwordenvoldaan,ook alishet ookhierniet zeldennoodzakelijk aftewijkenvan dedoor dekwekers gevraagde voorkeurskruisingen.
Zoveel als doenlijk iswordt echtersteeds getracht aandespeciale wensen
vandekwekers tevoldoen.
Voorhet eerst -hetwerd alvermeld -millennu ookklonenwordenafgegevenmetvorstresistentie.Eveneens voorhet eerstwordennuzaden
beschikbaargesteld metmogelijke resistentie tegennieuwe fysio'svan
hetmoeheidsaaltje en zadenmet goniocalyx-bloed,datmogelijk deconsumptiekwaliteit tengoede zoukunnen komen.Debelangstelling voordergelijknieuwmateriaal iszeer"bevredigend tenoemen.
Op7maart 1959zijn-nuvoorde tweedemaal -onderdebekendevoorwaarde de 192aangehouden tweedejaars zaailingen verloot onder35gegadigdekwekers.Bijdeze afgiftewerd door eengewijzigdverlotingssysteem een
meerbevredigende verdelingbereikt,danbijdeeerste toewijzinghet
gevalwas.

GRANEN
door
Dr.G„Dantuma enIr.J,Mesdag
Tarweveredeling
Kruisingsprogramma,vermeerderen envernauwenvanpopulaties (Project2.1.2)
Hetweer isgedurendehet gehele jaarvan zeergrote invloedgeweest ophet
verloopvanhetwerk envan demogelijkheden totuitvoeringvan"bepaalde
projecten of onderdelen ervan.De zeer zachtewintermaakte iederevormvan
selectie opwinterhardheid onmogelijk.Het zeervroeg invallende voorjaar
methoge gemiddelde temperaturentracht deplanten tot eenzeersnelle ontwikkeling die,gecombineerd met degrote droogte,bijdezomergraneneen
redelijkeuitstoelingverhinderde.Deze zelfde omstandighedenmaakten,datde
F-|plantenvan dezomergranen weiniguitstoelden, onaanzienlijkhievenen
tot eengeringe zaadproductiekwamen.
Door dewarmte endroogte tijdensde"bloeimoesten devijfkruisingsprogramma's inzeerkorte tijdworden afgewerkt. Hetwasbijzondermoeilijken
dikwijlsonmogelijk omvroege enlate typenmet elkander tekruisen,ookin
gevallen,waardit ondernormalere omstandigheden zonder specialevoorzieningenmogelijkgeweest zouzijn.
De oogstvan dewintertarwe vond onder ideale omstandigheden plaats.De
zomertarweleed,meer danmenverwacht zouhebhen,vandevochtige periode
inde eerste decadevanaugustus.
De 62gemaakte kruisingen inwintertarwe zijnteverdelenindriegroepen,
iedermetverschillendhoofddoel.
1.Het combinerenvanwinterhardheid +vlottevoorjaarsontwikkeling,zoals
die inverschillende eigengéniteurs zijnontwikkeld,aan overige gewenste
eigenschappen als ziekteresistenties,uitstoeling, aartype enkorrelgrootte Deze laatste eigenschappenworden tendele gevondeninbestaande
rassen,ten dele inselectiesuit eigenmateriaal,dieindeafgelopen
jarenintensief in deze richtingen zijngetoetst engeselecteerd.
2.Het combinerenvan gevonden resistentie tegen ziekten (denadruk ligt
opgele roest)met overige gewenste eigenschappen.
3.Het combinerenvan deeigenschapbakkwaliteit,die inbepaalde buitenlandserassen aanwezig is (ookwanneer deze inNederland worden verbouwd),
met deeisen,diein onsland aaneentarweras gesteldworden.Vooreen
deelbetreft hethier géniteurs, diebekend geworden zijnuithetonderzoekvan debakkwaliteit inhetbeginvan 1959doorhst Instituutvoor
Graan,Meel enBrood;vooreenander deelbetreft het géniteurs,waarmede
ook invoorgaande jaren alisgekruist.Ditzijngéniteursmeteenmiddelmatige totgoedebakkwaliteit uitFrankrijk,Duitsland,Engeland en
Noord-Amerika„
Hethoofddoelvan eengroot deelvandeindit jaargemaakte kruisingenin
wintertarwe valt onderdeze derdegroep.
OpdeEroekemahoove enindeNudewaren 142resp..31 populatiesvanwintertarweuitgezaaid voorvermeerdering enselectie-;hiervanstonden 83voor
het eerst als populatie ophetveld.Dank zijkunstmatige inoculatie met
enigefysio's van gele roestwas deze ziekte goed door depopulatiesverspreid.Medehierdoorkonden 46OO arenwordengeselecteerd in de daarvoor
inaanmerkingkomende populaties.Van 43populaties konzaad aan dekwekers
terbeschikkingworden gesteld.
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Eenopbrengstproefveld met 7oudere selecties indrievoudwasuitgezaaid
opdeBroekemahoeve. Opgrondvandewaarnemingen endeopbrengstenwerden
drie selecties aandekwekersuitgegeven.
IndeNudewaren113jongere selectiesuitgezaaid voor eeneerstebeoordelingt.o.v,destandaardrassenFelixenFlamingo. Indeze selectieswerd
strenggeselecteerd opresistentie tegengele roest,opstrostevigheid en
opaartype.Ie"beoordelingvanhet opbrengend vermogenwasniet ergbetrouwbaar door onregelmatige stand tengevolge vanvogelschade tijdensde
opkomst.Hetresultaat isgeweest dat 20selectiesuitgekozenwerdenvoor
beproeving indeN.O.P.gedurende 1959-1960, terwijlvierwerdenuitgezocht
alsgéniteur enterverdere toetsing opresistentie tegengele roest.Bovendienwerd eenaantal selectiesuitgekozen omte toetsenopbakkwaliteit.
Demogelijkheid tot selecteren inde1een 2ejaars selectieswasgoed,mede
dankzijeenredelijkeverspreidingvangeleroest.Hieruit zijn (respectievelijk)voortgekomen 56OOpollenvoor 5-tallenen56jonge selectiesom
in2m2-veldjes tebeoordelent.o.v.derassenFelixenStella.
Deuitzaai vanwintertarwe indeherfst 1959 opde Broekemahoeve vond op
tijd plaats.IndeNudewerd laat gezaaid door deonmogelijkheid degrond
tijdig zaaiklaar temaken;eind decemberbegon ditgewas juist bovende
grond tekomen.
Inzomertarwewerden64kruisingenuitgevoerd. Denadruk laghier sterkop
het combinerenvandeeigenschap
bakkwaliteit, zoalsdeze indiverse
buitenlandse rassenaanwezig is,metdevoor zomertarwe inNederlandbenodigde eigenschappen.Erwerd gekruistmetverschillendeWest Europese
zomertarv/erassenenmetgeschikte selectiesuit eigenmateriaal.Bijhet
bepalenvandekeuzevandegéniteursvoorbakkwaliteitwerd gebruik
gemaaktvandeuitkomstenvandemikro-bakproeven,diedoorhet Instituut
voor Graan,ïieelenBroodwerdenuitgevoerd.Enkele vandezegéniteurs
hebbenookoverigens noggewenste eigenschappen, zoalsresistentie tegen
geleroest.
Van16kruisingen inzomertarwe,dieindit jaargemaaktwerden, zijnin
septemberF1-korrelsuitgezaaid omopteIa/ekentijdensdewinter.Hiervoor
werdenspeciaalkruisingenuitgezochtmetmogelijkhedeninderichtingvan
betere bakkwaliteit.Totaal 255korrelswerden ingeraniumpotten uitgezaaid
ennaopkomst indeplattebak opgekweekt totdat hetna6wekengoeduitgestoelde,stevige plantenwaren.Vervolgensverdendeplanteninde
Phylipskasjes geplaatst bijlange dag;na6wekenwarendeplantentegen
hetinaarkomen aan. Opdatmomentwerden zeinhet opkweekkasjes onder
langedaggeplaatst,v/aarzeverder afblooien.
De zomertarwe werd op10maart indeITudeuitgezaaid;de opkomstwasgoed.
Doorhetuitzonderlijke voorjaarsweer stoelden de plantenweiniguit,waardoordestandvrijdunbleefjookbleefhet strokort.De kunstmatige
inoculatie metgeleroest inde stroken,metdevoorbepaalde fysio's
vatbare rassen,blevenbeperkt totkleinehaardjes;selectie opresistentie
tegengele roestv/ashierdoor nietmogelijk.
Het overgrote deelvande jongere selecties in zomertarwe isafkomstigvan
kruisingenvanhet type (ïïest-europesezomertarwe x Italiaanse wintertarwe),
waaringeselecteerdwerd inderichtingvanzomertype.Devlotte ontwikkeling
endevroege afrijpingwordt doordeItaliaanse ouder inderdaad overgeërfd;
Opdezekenmerkenwerd deselectie ooknuveer sterkgericht.
Opde Prof.Broekemahoeve waren 11 populaties vanzomertarwe uitgezaaid;in
deNude 14. Hieruitverden1500arengeselecteerd opgrondvantype en
vroegheid.
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Erwerdweer eenaantalrassenvanv/inter-enzomertarwemet Cercosporrella
herpotrichaidesgeinoculeerdvolgens demethode dieisuitgewerkt door
BockmanninKiel. Inhetvroege voorjaarwerden 60wintertarwerassen,die
hiertoe inkleineveldjeswarenuitgezaaid, enigemalenmet eensporensuspensie besproeid. Ondankshetvoordeinfectie ongunstige,drogev/eer
kwam dezetochredelijkdoor.Erwerd eenbeoordelinguitgevoerd volgens
demethode,die Ponchet opdebijeenkomst vande Sectie GranenvanEucarpia
in1958heeftuiteengezet.Hierbijwordende stengelsvaneenaantal
plantenbeoordeeld opuiterlijke verschijnselenvan aantasting engeklassificeerdvangelegerd,viaduidelijke naarminder duidelijke oogvlekkentot
voorhet ooggezonde stengels. Opgrondvandeze cijfers zijn,invergelijkingmet deovereenkomstige cijfersvaningevoerde standaardrassen,
conclusies tetrekken. Ookbijeenaantaldaartoe uitgezaaide zomertarwerassenkondebeoordelinguitgevoerdworden.Uitdeuitkomstenvanenige
jarenteherhalentoetsing zalmoetenblijken ofdezetoetsings-enbeoordelingsmethodenreproduceerbaar onvoor de selectie bruikbaar zijn.
Enkeleuitkomstenvaneenonderzoeknaardebakkwaliteit,datgedurendede
winter 1958-1959werduitgevoerd doorhet I.G.M.B.,m.b.v.demicrobakproef,
aaneenaantal praktijkrassen, rassendie inbeproeving zijnofzijngeweest
bijhetI.V.R.O.enenkelegéniteursingebruikbijde S.V.P.
•Volume in
;m.l.perkg.
:
bloem
Wintertarwe: 'laca
Riebesel57/41
Magdalena
Cappelle
IledePrance
Ardennes
Vaillant
Stella
ïïesbignon

3330
3350
4290

3517
3480
3/165
3345
3380
3580

Volumein
m.l.per kg
bloem
Zomertarwe: Carpo
3390
Strübe4926
404O
Heine 13119
3230
Heine 13161(Fasan)
374O
Iriesdorfer
3580
Diamant II
3750
Rondine
374O
Agrella
34OO
Frontana
3540
4410
Lee
Selkirk .
4020
3950
C.1.12833
Magnif.
346O
Entrerriano;

Devolgende normenvoordebeoordelingvandeze cijfers zijndoorhet
I.G.M.B,aangenomen:
lagerdan3200 :slechtebakkwaliteit,
32OO-36OO
;middelmatige "
hoger dan36OO :goede
"
De hierweergegeven cijfers zijnontleend aanhet onderzoek aanzaadvande
oogst 1958> dat onderNederlandse omstandigheden (YJageningen)gegroeidis.
Bijbeschouwing vandehierweergegeven cijfersvalthetonmiddellijk opdat
hetbakwaardcniveauvandeoogst 1958laagis.Haar tochbestaat ereen
grootverschil (tot30 fo) tussen debroodvoluminavanenkeleamerikaanse
géniteursenvandevoorNederland normale rassen.
Uitdevermelde cijfersblijkt,datdezomertarwerasseninhet algemeeneen
beterebakkwaliteit hebbendandewintertarwerassen.Deze constatering is
inovereenstemmingmethetgeen bekend isuit landenalsDuitsland enZweden.
Eengunstigeuitzondering hieropvormt indeze rijhetFranse wintertarweras
Magdalena (vanfebruari-zaai).
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Enkele rassen v/erden t e r "beoordeling ingezonden, omdat ze i n het land van
herkomst t o t de "beste "baktarwes worden gerekend:
Het "betreft h i e r de d u i t s e r a s s e n :
In Duitsland
"beoordeeld a l s
A-Weizen
Heine 13161
A-Weizen
Taca

liicrobakproef IGMB
herfstzaai voorjaarszaai

Nederlandse
beoordeling

3740
3330

goed
middelmatig

enverderde
franserassen:
InFrankrijk
"beoordeeldals
Très"bonne
Trèsbonne
bonne,bonne
àtrèsbonne
bonne
moyenne

Magdalena
Ardennes
Vaillant
Cappelle
IledeFrance

herfst zaai
3465
3345

februarizaai
4290
3480
3490

goed
middelmati
11

3517
3320

Uit dezevergelijking komt naarvorendat debeoordelingswijze inandere
landenniet tot conclusies hoeft teleiden die zondermeer voordenederlandse omstandigheden (vanverbouw envanbroodbereiding)geldigzijn.
Het ishoopgevend datrassenals Strube4926 enookHeine 13161 eendergelijke
goede beoordeling hebben gekregen,aangezienhiervanbekend isdathet
rassen zijn,die eengoede opbrengst gevenenookoverigens onzepraktijkeisenzeernabijkomen.
Veredelingsonderzoekbijtarwenaargeschiktheid totverbouw opzandgrond
(Project_2.2.3)
Ophet zand teElst(u)werden17populatiesvankruisingenuit1954 sn '55
beproefd invergelijkingmetderassenHeine's IV,Heine'sVIIenStrube 295«
Erwerd eenietsgrotere hoeveelheid zaaizaad gebruikt danvoordeklei
normaal is;daardoorwas de stand goed enisdatgebleven.De ontwikkeling
werdnauwkeuriggevolgd,vfaarbijspeciaalgeletwerd opgrondbedekking,
uitstoeling endichtheid vanhetgewas.De tarweheefttot laatdedroogteperiodeuiterlijkgoed doorstaans'tegenderijpingvertoonden enkele
veldjes duidelijke tekenenvandroogte -en/ofhitteschade indeaar.
opbrengst alsgemiddelde
van3veldjes à18m2
Heine IV
Heine VII
Strube 295

it

5.O3kg
6.02 "
5.38"

Aangezien slechts éénpopulatie inopbrengst uitkwam bovenStrube 295e*i
ookdewinterhardheid vandemeeste populaties tegering isvoordezandgrond,werden slechts enkele populaties opnieuwuitgezaaid.
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Gerstveredeling
Instandhouding,uitbreiding enbestuderingvan_rassencollectiesvan.
winter-enzomergerst.^Project2.2^TJ
Aandewintergerstcollectie werd eenaantalwinterharde rassenuitdeUSA
enKoreatoegevoegd. Ookuit het sortimentvande Arbeitsgruppe
"Physiologische Resistenz"werdenenigerassen overgenomen.Dezomergerstcollectie werduitgebreid met eenaantalNoord-Amerikaanse rassenmet
alsvoornaamste eigenschappen productiviteit en/of stuifbrand- en/of
Rhynchosporium-resistentie.
TeEistkonden inde aldaaruitgezaaidewintergerstcollectie waarnemingen
wordenverricht omtrent aantasting doormeeldauw enRhynchosporium.
Kruisingsprogramma,gerst,vermeerderen envernauwenvanpopulaties

l[Project"2~.2~2~')
Het aantalkruisingeninwintergerst bedroeg40> welke inhoofdzaakin
tweegroepenzijnteverdelen.
1.Het combinerenvandeY/interhardheid vangéniteursenvaneigenselecties
metoverige gewenste eigenschappen,voorzover deze ontbrekenofonvoldoende zijn,zoalstype,strostevigheid, opbrengstvermogen,meeldauwresistentie.Enkelevoor onsnieuwegéniteurs,o.a.het Amerikaanse
rasKearney enrassenuit het toetssortimentvande Arbeitsgruppe
"Physiologische Resistenz",wordenvoor deze kruisingengebruikt.
2.Kruisingenvanrassenmet tolerantie tegenlagepHmet diversewintergerstrassen.Demeeste rassen,dieover deze tolerantie beschikken,
zijnzomervormen,o.a. drie Skandinavische rassenen2rassenuitZuidWest Duitsland.Hetenige wintergerstras,waarvanonsbekend isdathet
tolerant is tegenlagepH,ishetAmerikaanserasMoB575« I n à e
kruisingenwordt nagestreefd degewenste tolerantie te combinerenmet
winterhardheid, eengoedproductievermogen enandere gewensteeigenschappen.
Het aantalkruisingen inzomergerst,dat inde zomerkonwordengemaakt,
bedroeg 39«Velevoorgenomenkruisingenkondennietwordenuitgevoerdwegens
dskortebloeiperiode.Dit'najaar"werdennogeen 20-talvandeze kruisingen
indekasverricht.
Ookhierkan eenonderscheid gemaakt wordennaarhethoofddoelwaarvoordo
kruising wordgemaakt.
1.Combinatie vanbrouwkwaliteit methoog opbrengstvermogen enresistentie
tegenziekten (vnl.meeldauw engele roest).
2. Combinaties vanmeeldauwresistenteendroogtetolerante rassenen
selectiesmetverschillende opzandgrond productieverassen.
3. Tolerantie togenlagepHdoorkruisingnadertebrengentot deeisen,
dieaaneengerstrasvoor zandgrondenwordengesteld en'..'aarbijspeciaal
wordt gelet opproductiviteit, strolengte en-stevigheid enmeeldauwresistontie.
4. Kruisingenvanrassenmet resistentie tegenhethavercystenaaltjemet
diverse practijkrassen.
Selectie van zomergerst voor dekleiwerd teV/ageningenenindeN.O.P.
uitgevoerd. Aantasting doorziektenindepopulatieswastegering omals
selectiecriterium tebenutten.Voornamelijk lettend opstrolengte en
aartypewerdenplm.1300arengeselecteerd, voor eenbelangrijk deel
afkomstiguit kruisingenmet Hord.spontaneummigrumenHeine 48O8en
bestemdvoor eengecombineerde toetsing opmeeldauw engeleroest.De
eerstejaarseolectiesinpollenv/arenvoldoende doormeeldauw aangetastom
selectie opdeze ziektemogelijk temaken.De infectiemetgeleroest
vanuit dekunstmatig geinoculecrde banenwas doorhetdroge enwarmeweer
zeermatig enkonslechts ineenkleindeelvanhetpollenveld voor selectie
wordenbenut.Vooralindekruisingenmeteenmeervolledige resistentie
tegenmeeldauw-wasditeennadeel,daarmeeldauwresistentie storkis
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gekoppeld aanvatbaarheid voor geleroest.Eenherhaalde toetsingvaneen
deelvanhetmateriaal isdan ooknodig,mede doordat invele gevalleneen
onvoldoende indrukomtrent de stevigheid konwordenverkregen.
Vande1850eerste-en700tweedejaars-selecties werden+_900,resp.+_250
voorherhaalde beproeving aangehouden.
Voorhet eerstwerden oudere selectiesvande proefvelden opkiemvertraging onderzocht.Insamenwerkingmetde Gerstkwekerscommissievanhet
N.I.B.E.M,afd.Nacobrouw zalhieraanindetoekomstmeer aandacht aan
wordenbesteed.
Veredelingsonderzoek bijgerst naargeschiktheid totverbouw opzandgrond^
(Project2.2.3)
Hetmeest opmerkelijke resultaat inditprojectwashetgroteverschil
inproductieniveautussenwinter-enzomergerst cpde droogtegevoelige
zandgrond vanhet proefveld teEist. Terwijldewintergerstopbrengstgemiddeld+ 3OOOkg/habedroeg,wasdievoor zomergerst+ 2000kg/ha.
Hetgrotevoordeelvaneenwintergewas boveneenzomergewasvoor lichte
grondenenindroge jarenwerd hiermedewel duidelijk gedemonstreerd.
Doorde zachtev/interwasgeenselectie opwinterhardheid mogelijk ende
voornaamste selectie-criteriawerdengevormd doorgedragtevenoverde
sterke aantastingen doormeeldauwenRhynchosporium.Ookinde3000
eerstejaarsselectiesen3000tweedejaarsselectieskongoed opresistentie
tegendeze ziektenwordengeselecteerd.
Eenopbrengstproef van4selecties,7géniteurs ende standaardrassen
AtlasenMG 203resulteerde ineensuperioriteit van+_10 <fovanMG203
bovende anderenummers.
Devoortdurende droogtemaakte hetnietmogelijkwintergerst opzandgrond
uit tezaaien.Eenkleingedeelte vanhetmateriaalnl. 2850eerste jaars
selecties,198derdejaars-selectiesen44F2-populatieswerden opkleigrondteWageningenuitgezaaid.Hetresterende selectiemateriaal,nl.
tweedejaarsselecties,met stuifbrand geïnfecteerde eerste-entweedejaarsselecties ende oudere populaties,werd opgeslagen tothetvolgende jaar.
De zomergerst leedniet alleendoordedroogte dochookdoor eenhevige
meeldauwaantasting.Bijde doormeeldauw aangetaste selecties deedde
droogte zeerveelschade.Devoornaamste selectie hadbetrekking op
droogtetolerantie inhetmeeldauwresistentemateriaal.Uit de populaties
werdenvele arengenomenvanplantendieènmeeldauwresistentènminof
meerdroogtetolerantwaren.
Uit degegevens vande opbrengstproefvelden, nl.90jongere selectiesin
eeneerste beproeving en10oudere selecties,bleekduidelijkhoebelangrijk demeeldauwresistentie gecombineerd met droogtetolerantie was.
Alle selecties enstandaardrassen, dievatbaarwarenvoormeeldauw,gaven
teleurstellende opbrengsten.Eenaantal jongeresistente selectiesgaven,
ookinvergelijkingmetde standaardrassen, zeergunstigeresultaten.
Natesting op stevigheid enresistentie tegengeleroest zullendegunstigenummers inhetkruisingsprogrammavoor zandgrondworden opgenomen.
Zoalsreeds eerderismedegedeeldwashetproductieniveauvandezomergerst ophet proefveld inEist zeerlaag.Door dehoge temperaturen
schoothetgewas alvroeginaar zondertotvoldoendeuitstoelingte
komenenhet strobleef ookzeerkort.
Toetsing optolerantie tegen lagepH,hetgeengeschiedde opeenperceeltje
inEde,leverdeweinig succes op.Ineenvroeg stadiumvan ontwikkeling
warengeringeverschillenintolerantiewaar tenemen,dochdezevervaagdeninoudere stadiasterk.De ontwikkelingvanhetgewas opditveld
wasgoed.Uit depopulatiesvankruisingenmet dedrie Skandinavische
rassenVega, StellaenHalikkowerdeneengroot aantalarengenomenomin
i960alsselecties tewordengetoetst.Soortgelijkmateriaaluithet
wintergerstprogrammakon,eveneenswegens de droogte,nietwordenuitgezaaid.
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Eaververedeling
Instandhouding,uitbreiding enbestuderingvanderassencollectie
havër~'(Pró3ëc::E-273~ï"}
Inde collectie werdeneenaantalrassenopgenomen,dieinDenemarken
enZwedenresistentie tegenhet havercystene^altjevertonen.Deze rassen
werdenopdiverse manieren getoetst ophunresistentie tegendeze ziekte
(zieproject 2.3.5).
Een46-talhaverrassen,de laatste jarenwegens eenzekere droogtetolerantie uit de collectie gekozen,waren ophetproefveld inEist
uitgezaaid. Hoewel deweersomstandigheden wel erguitzonderlijkwaren,
vormdendegegevens eenwelkome aanvulling omtrentdekennisvandeze
rassen.
Alsgoed droogtetolerant werdenbeoordeeld:
Libertas
Zandster
Dippe'svroege witte
Strubes Zege
BlancheFlamande
Rosegg2

Avoine diffusaaurea25536
Dotnuvos baltosios
Ankara3-1252
Anthony C.I.2143
W873

Alszeergoed droogtetolerant:
Avoine diffusa aurea25537
Avoine rouged'Algérie
Marokko 238
Garry
Kruisingsprogramma,vermeerderen envernauwenvanpopulaties (Project2,3.2
Een38-talkruisingenwerd gemaakt,waarvan 26metrassendie resistent
zijnofeenzekereresistentie vertonentegenhethavercystenaaltje.
Voorde overige kruisingenwerdenenerzijds een aantalvroeg ontwikkelende
enminofmeer droogtetolerante selecties enanderzijds enige nieuwere
productieve rassengekozen.
Uit deindeN.O.P.uitgezaaide populatiesvierden+_1130pluimenvoorhet
proefveld indeFudegekozen.Vandeeerstejaarsselectieswerden112
aangehouden envandetweedejaarsselectieswerden104uitgezocht vooreen
eerste opbrengstbeproeving ini960.
De opbrengstbeproeving van 7oudere selecties indeÏÏ.O.P.v/aso.a.door
mussenschade dermate onregelmatig,datgeenbetrouwbare gegevenswerden
verkregen.
E1 plantenvaneenvijftalkruisingenmetAvena sterilis ofGrisede
Houdan-werdeninhetnajaar indekasopgekweekt,omini960voorhet
Heterodera-onderzoek over F2-generaties
tebeschikken.
Veredelingsonderzoek bijhavernaargeschiktheid totverbouw op zandgronden
(Project2.3.3.)
Ophet zandproefveldwarenuitgezaaid;11 populaties,25OOeerstejaars-en
1900tweedejaarsselecties en57 jongeselectiesvooreeneerste opbrengstbepaling.De bijzondere weersomstandigheden bodenuiteraard ruimschoots
gelegenheid voor selectie ophethoofdprobleem vanditproject,nl.droogtetoler^ntie .Be omstandighedenv/arenechter dusdanigextreem, datde
resultatennietgrotevoorzichtigheid moetenwordengehanteerd. Betwijfeld
moetv/ordenofbijv,de selecties,diedit jaarnogeenredelijkestroontwikkelingvertoonden,ineennormaal jaarwelvoldoende stevigenniet
telangzullenzijn.
Uitdepopulatieswerden+3000pluimselectiesgenomen.Vande eerstejaars
selectieswerden+_500aangehouden,terwijlvandetweedejaarsselecties
161 opnieuw zullenwordenbeproefd.Vande 57genoemde selecties zijneen
12-talgekozenvoor eenherhaalde opbrongstbepaling.
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Bestudering vandekruisingstechniek (Project 2.3-4)
Integenstelling totdevoorgaande jarenwerd dit jaar"bijeenhogere
temperatuur gewerkt nl.+ 20C(18-23:>C)enzohoogmogelijke luchtvochtigheid (+65-90^). Bijdeze temperatuur zijnde stampers+ 2dagenna
castratie voldoende rijpornteworden"bestoven.Vermoedwordt datbijde
conditiesvandevorige jarennl.+13°Cenrel.luchtvochtigheid 90-95 i°
derijpingvande stampers te langzaamverliep enzodoende dikwijls ineen
tevroeg stadiumwerdbestoven.
Dete castrerenpakjeswerdenvanverschillende étagesvandepluimgenomen
enverkeerden dusinverschillende stadiavanbloeirijpheid.Hiermedewordt
dekansvergroot omopelkmomentvanbestuiveneenaantalrijpe stampers
tehebben.Daarentegenishierdoor eenslagingspercentage van 100 fo
practisch onmogelijk,dochanderzijdswordt dekans opgeheelmislukte
kruisingenveelkleiner.
Intotaalwerden 38kruisingenuitgevoerd.Wanneereenaantalkruisingen
metAvenasterilis enBiotype 146 (zieproject 2.3.5-)buitenbeschouwing
wordtgelaten,bleekhet slagingspercentage ruim 19tezijn,envarieerde
van4'tot45 i°- HetmislukkenvanenkelekruisingenmetAvena sterilisals
moederplant, istewijten aanhet afvallenvandekorrels,hetgeenbijde
snelle afrijping telaatwerd opgemerkt.De kruisingZonne IIx Av. sterilis
leverde eenslagingspercentage van33«
Het abnormale warmeendrogeweerveroorzaakte eenzeer snelafbloeienvan
vele rassen,waardoorhetmoeilijkv/asomovervoldoende engoed stuifmeel
tebeschikken.
Onderzoeknaarresistentie tegenhethavercystenaaltjebijhaveren
zömërgersï.{project
".".".')
Inmaartwerd methet eigenlijke onderzoekeenaanvanggemaakt.Denadruk
vielhierbij opde "drainbuizenproef"waarbijplanteny/ordenopgekweekt in
drainbuizen, diegedeeltelijkmetbesmette grond zijngevuld (demiddenzone
(+_1/3deel)isbesmette grond). 97haver-en23gerstrassen à4planten
perbuiswerden opdezewijze in4herhalingen getoetst.Beoordeling op
resistentie vond plaats doornahetinpluim/aar komen,dewortelste
spoelenenonderwater ophet aantalcystentebeoordelen.
Vandeonderzochte haverrassenwerdenalleenbijAvenasterilis (GH6)geen
cystengevonden.Enkele cystenwerdengevondenbij:
BlackMesdag^
Crème G262
C.B.799
MGH462

RedRustproof
Av.GrisedeHoudan
EarlyMiller
Pendek

Engelbrecht
Zwarte President

Eenkleinaantal cystenwerd aangetroffenbijs
Avenasterilis Malaga
Biotype 146*
AstraIG427*
Demeteen gemerkte rassenzijnafkomstigvanDr.MacKey (Svalöf).
Bijde 23gerstrassenvertoondenmeerdere rassen slechtsenkele ofzeer
weinig cystennl.
Mansholt 2r
Herta
Balder
Voila
Ingrid
Delta
Nr.191
Pallas
Union
Proctor
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Zeervatbaar blekente zijnoa:Agio,SaxoniaenPiroline.
Bovenstaande gegevens zijnveelgunstiger danuit oa.Deenseonderzoekingen zoukunnenwordenverwacht enherhaalde proefneming ini960zal
nodig zijnomteonderzoeken,welkevanbovengenoemde rassenover
werkelijke resistentie beschikken.Bovendienwerdmetéénherkomstvan
het cystenaaltje gewerkt. Omdemogelijkheid te onderzoeken oftoetsing
opmicro-schaaluitvoerbaar is,werdenenkele kleine proefjes indekas
genomen,waarbijplanteninglazenenplastic buizenvanverschillende
afmetingenwerdenopgekweekt, diewarengevuldmetbesmette grond.De
voorlopige conclusiehieruit is,datde cystengoedengemakkelijkwaren
tezien|rasverschillenwarenduidelijk aanwezig»De ontwikkelingvande
plantenliet echterweleenstewensenover,terwijlvooralbijzeer
kleine buizendeherhalingen somsvrijsterkeverschillentoonden.
Opeenbesmet perceelteRenkumwerdeen45-talhaver-engerstrassen
in4herhalingenuitgezaaid. De zeerdroge zomerwas erwaarschijnlijk
debet aan,datvanmogelijke verschillenintolerantieweinigvielte
bespeuren.Eenaantalkruisingenmetresistente vormenvangerst (Pajbjerg
Drost,nr.191)enhaver (ivenasterilis,Grise deHoudan)werdverricht.
Onderzoek naar hetwezenvandeverschillende aspectenvandeklimaatsresistentie bijtarwe,gerst enhaver.
Dewerkzaamhedenvallende onder ditproject haddenhetmeest te lijden
onderdeabnormale personeelsbezetting gedurende hetverslagjaar.
Hetuitzonderlijkwarmeweerhadbovendiennadeligegevolgen opdeuitvoeringvan diverse proeven.Eenaantalvriesproevenmoestmetonbevredigenderesultatenwordenafgeslotenomdat inhetvoorjaar onvoldoende
koeleruimte voor denabehandeling aanwezigv/as.Doorweigeringvande
koelinstallatie vaneenhardingscelmoestenverder eentv/eetalproeven
alsverlorenwordenbeschouwd. Opdehardingscellenwastotvoorkortgeen
beveilingsinstallatie aanwezig,diebijweigering vandekoelmachinede
verlichting indeceluitschakelt.Detemperatuur kandaninkortetijd
van 2°tot 30à4O 0 Coplopen. Inmiddels ishiertegeneenbeveiliging
aangebracht.
InsamenwerkingmetdeArbeitsgruppe "PhysiologischeResistenz"vande
Arbeitsgemeinschaft fürKrankheitsbekämpfung undResistenzzüchtung bei
Getreide"werdvaneensortiment wintergerst,dat een30-talrassen
omvat,dekouderesistentie bepaald. Tevenswerdendezerassenonder
kunstmatige omstandigheden opdaglengtereactie enkoudebehoefte onderzocht.
Indeeerdergenoemde "Arbeitsgruppe"werd tevens eenbegingemaaktmet
de intensieve bestuderingvan+_100tarwerassen,merendeels belangrijke
Europese rassen,waaruit mettertijd eenfenologischtoetssortimentzal
wordengekozen.97rassenwerden in5jarovisatietrappenvan 60,45?30,
15en0dagenop4plaatsenuitgezaaid, nl. 3inWest-Duitsland en1te
Wageningen. De jarowisatievandezerassenwerddoordeS.V.P. uitgevoerd.
Geprojecteerde zaaitijdenproevenopzandgrond voorwintertarwe enwintergerstkonden tengevolge vandroogteniet tijdiggenoegv/ordengezaaid.
Opdekleigrond indeNudekondegrond door droogte eveneens zeerlaat
inhet seizoen zaaiklaarwordengemaakt,waardoor deuitzaaivan 2series
vanwintergerst en-tarwevoorwinterhardheidsonderzoek niet konplaats
vinden.
Oogstanalytisch onderzoek inzomertarwebijverschillende zaaitijdenwerd
uitgevoerd terbestudering vanhetverband tussen ontwikkelingsrythmeen
productiviteit,waarbijtevenswordtgetracht eeninzicht tekrijgeninde
overervingvandezeeigenschappen.
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Vezelvlas (Project no. 3-1.1)
Algemeen
Vandeverschillende totditproject "behorendeonderdelenverloopt de
veredeling oproestresistentie, opvlasbrandresistentie enopstevigheid
enkwaliteitnaarwens. Ditkanechternietgezegdwordenvandeveredeling
opdodeharrelresistentie.Nogsteeds"beschikkenwe niet overuitgangsmateriaalmeteenhoge graadvanresistentie tegendeze zeer"belangrijke
vlasziekte enovereengoedetoetsingsmethode.Helaas zijndevooruitzichten ophetvindenhiervanweinigrooskleurig.
Kruisingen
Voor hetinkruisenvanverschillende genenvoorroestresistentie en
vangenenvoor"brandresistentiev/erdenindekasintotaal106verschillende kruisingen enterugkruisingengemaakt,nl. 59inclevoorjaarsuitzaai en47inde zomeruitzaai.Enkele roestterugkruisingsprogramma's
werden afgeslotendaarvoldoende terugkruisingenwarengemaakt.Deroest
inoculatie slaagde zeergoed.Devatbare rassenvertoonden"bijdevoorjaarsuitzaai eenongekende sterke aantasting.
Dodeharrelproefveld Nude
Voor het opsporenvanresistent uitgangsmateriaal werd ditproefveld
waaropeen1000-talrassenenlijnen alsmede 625 kruisingspopulaties
warenuitgezaaid, tweemaal"bespotenmeteenAscochyta-sporensuspensie.
Terwijl erinnormale jarenzelfs zonder"bespuitingeenvrijsterke
aantasting optreedt,v/asde aantasting dit jaar,ongetwijfeld vanwege
dedroogte, zeergering.Hetkosttezelfsmoeite om aangetaste plantente
vinden. Gezien deze negatieve resultaten zalgetrachtwordenomeen
effectievereinoculatie-methode teontwikkelen.
Roestproefveld Bornsesteeg
Uitgezaaid opdit proefveldwerden 550kruisingspopulaties, 300plantsolectiesen372oudere selecties.Doorhetwarme endrogev/eerbreidde
deroest zichaanvankelijk zeerlangzaamuit,maar laterinhet seizoen
nam ditechtertoe,zodat tochnog eenvrijgoede selectie mogelijkwas.
VlasbrandproefveldUithuizermeden
Naast eenaantalbinnen enbuitenlandse rassenverden opdit proefveld
uitgezaaid:
3OOO1e jaarslijntjes indevormvan kachelpijpen,aangehouden;1018;
135 2ejaarsoproest enbrand geselecteerde lijnen;
323e jaars oproest enbrand geselecteerde lijnen;
180 oproest engedeeltelijk opbrandresistentie geselecteerde populaties.
Doorde sterkebrandaantasting was een strenge selectie mogelijk.
Aldebuitenlandse rassenbleken zeervatbaar te zijn. Opmerkelijkv/asdat
inhetresistente ras Diana,ditintegenstellingmetvoorgaande jaren,
vrijveel aangetaste plantenvoorkwamen.
Proefveld Prof.Broekemahoeve,Marknesse
üpdit ineenpraktijkveld aangelegde proefveld bestemd voordeselectie
opstevigheid,kwaliteit enandorelandbouwkundig gewenste eigenschappen,
werdeneengroot aantalfamilies enlijntjesuitgezaaid.

32

uitgezaaid
16
4e jaarsroestresistente families
Je jaarsroestresistente families
67
2e jaarsroestresistente families
122
1e jaarsroestresistente families
682
3e jaarsroest enhrandresistentie gesel.lijnen.ijnen
32
2e jaarsroest enbrandresistentie gesel,lijnen.ijnen
135
1e jaarsroest enbrandresistentie gesel,lijnen.ijnen
814

aangehouden

Zoweldeopkomst als de standwas zeerregelmatig.Door dedroogte bleef
het gewasiets &andekorte kant. Tevenstraderdaardoorweinig legering
op, zodateenscherpe selectie opstevigheid nietmogelijkwas.Opdroogteresistentie kondaarentegen zeergoed geselecteerdworden.

14

31

104
350
23
85
382
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01ievlasveredeling(Project 3-1.2)doorIr.H.T.Wiersema
Uitgezaaid werdenopeenproefveld indeNude,in3herhalingenmet alsstandaarden derassenDaehnfeldt enPastel:4ouderejaarsfamilies. 7vierdejaarslijnen en20derdejaarslijnen.Groottederveldjes ;20m.
De standvanhet gewaswas zeerregelmatig.Merkwaardigwasde zeer sterke dodeharrelaantasting hijhetrasPastel,dit temeerdaareenophet zelfdeveld liggendedodeharrel-proefveld vanvezelvlas zeerweinig aantasting te ziengaf.Vele
aangetaste plantenvertoonden"stemhreak" eenziekteverschijnsel dat gewoonlijk
doorPolysporalini (verbruining)wordtveroorzaakt.Uit deze omgevallen planten
kondoordePD alleenAscochyta. deveroorzakervan dodeharrel,geisoleerdworden.
Tabel 1geeft eenoverzicht vande opbrengsten endeoliegehaltes.
Uit dezetabelblijkt dat degemiddelde opbrengstvanallefamilies enlijnen
ongeveer 100kghogerligt dandievande standaarden.Voor enkelekruisingenis
hetmogelijk deopbrengstenvandefamilies endedan.ru.itgeselecteerde lijnen
tevergelijken.
Familie 50.32-5gaf eenopbrengst van 1785kg
Het gemiddeldevan dedaaruit geselecteerde 6derdejaars lijnenis1808kg/ha
Familie 5032-11 gaf 1755kg/haendedrie daaruit geselecteerde lijnengemiddeld
1828kg/ha.Uit dezetweevoorbeelden blijkt dat deovergehouden lijnengemiddeld
eenhogere opbrengst gevendandefamilieswaaruit ze zijngeselecteerd.
De oliegehaltes vertoneneen sterkevariatie.Aandezecijfersmagniet eenalte
grotewaardeworden toegekend,wanthet oliegehalte ismede afhankelijk vanhet
tijdstipvan oogsten,Hoe rijperhet gewas is,destehoger ishetgehalte.
Daar ertussendeselectiesverschillen inrijptijd voorkomen enhetproefveld op
eendaggeoogst werd,moeten deverschillen ingehaltemede aandeze oorzaakgewetenworden.Bovendienvertegenwoordigen devermelde cijfers slechtsderesultatenvanhetonderzoekvandeeersteherhaling.De tweeoverigeherhalingen zijn
nog inonderzoek.
Opbrengstenovermeerdere jaren
Om eengoede indruk teverkrijgenvanhet opbrengend vermogenvaneenras ofselectie isbeproeving gedurendemeerdere jarengewenst.
Tabel 2geeft eenoverzicht vandeopbrengstenvande4overgeblevenfamilies over
4 jaren entabel 3vaneen7"taloudere lijnen over 3jaren.Uit deze tabellen
blijkt dat enkele selecties destandaardrassen inopbrengend vermogen aanzienlijk
overtreffen.
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Koolzaadveredeling (Projectno.3-2)doorIr.H.T.Wiersema
Proefveldresultaten
Op 13augustus 1958werden ophet proefveld indeNudeuitgezaaid;
a.4oudere selecties en18familiesmet als standaarden derassen Lembke's
Hansholt'sHamburger enGebr.Dippe's,in3herhalingen opveldjesvan
13.20m2 (zie tabeli)
"
b.225 eerstejaarsselecties (plantselecties)inenkelvoud opveldjesvan6.3m
(zietabel II)
c.Het zaad van92inhullingen
d.DeE-j'svan 15verschillendekruisingen.
Dankzijdemachinale zaaiendegunstigeweersomstandighedenwasdeopkomst
zeeruniform.De standvanhetgewaswasregelmatig engoedy zonder echter
zwaar genoemd tekunnenworden.Het opbrengstniveau lagongeveer/bij2400kg/ha
Tabel Igeeft eenoverzichtvandeopbrengsten ende oliegehaltes vandeoudere selecties endefamilies.Uit de tabelblijkt dat degemiddelde opbrengst
vanditmateriaal hogerligt danbijde standaardrassen.De 11 selectiesdie
dehoogste opbrengst haddenwerdenvoorverdere beproevingaangehouden.
TabelIIgeeft eenoverzichtvande opbrengsten endeoliegehaltesvandeeerstejaarsselecties.Geziendebeproeving inenkelvoud opkleine veldjeskan
aandeopbrengstcijfers vandeafzonderlijke selectiesgeenaltehogewaarde
toegekend worden.Ditblijkt ookweluit devariatie inopbrengst diedeherhalingenvande standaardrassen te ziengeven.De cijfersvandegemiddelde
opbrengst perkruising zijnnatuurlijk veelbetrouwbaarder.
Opmerkelijk wasdat ditmateriaal eenveelgrotere variatie inplanttypevertoonde dande intabelIvermelde oudere selecties.Selectie opopbrengstbetekent dustevens eenzekere selectie opplanttype.
Vandeze 225 selectieswerden opbasisvanopbrengst enoliegehalte 56voorverderebeproeving aangehouden.
Bepaling oliegehalte
Voorhetbepalenvanhet oliegehalte?/erdeennieuwe zeer eenvoudige enbovendien zeerbetrouwbare methode ontwikkeld.
Hetmalenvanhet zaad geschiedt hierbijmet eenmixer,(Turmix)hetgeen slechts
30sec.permonstervergt.Namengingwordt induplo 2grammeelafgewogen.
Hiermedewordenkleine filtreerpapierenzakjes (tergroottevaneen suikerzakje)gevuld.Deze zakjeswordenmet behulpvaneenrilmachientjegemaakt enna
devulling eveneensmet ditmachientjegesloten.Zeervelevandeze zakjeskunnen tegelijk ineengrote soxhlet geëxtraheerd worden.Nadeextractie laat
menhet oplosmiddelverdampen.
De zakjeswordenbij75°^'gedroogd envervolgens gewogen.Daarnawordt hetgewichtvandelege zakjesbepaald.Uit deverkregen gegevenskandanhet oliegehalte berekend worden.Dezebepalingsmethode geeftzeerbetrouwbare resultaten.
Demiddelbare foutvanhet gemiddelde derduplo's is0.17$»
De standaardafwijking is0.24$.
Kruisingen
Terverbredingvan'deveredelingsbasis werdendedriebekende rassenDippe's
Lembke's enHamburger gekruistmet eenviertalwinterraapzaad rassenenmet
eenvijftal synthetische koolzaad selectiesvan Zweedse oorsprong.Intotaal
werden27verschillende kruisingengemaakt.
Inhullingen enplantselecties
153geselecteerde plantenwerden doormiddelvan inhulling tot zelfbestuiving
gedwongen.Van 157vrijbestoven plantenwerd het zaad apartgeoogst.Bijde
selectie vandeze planten isspeciaalgelet opeenindewinter laag zittend
vegetatiepunt, indeh o p datdeze eigenschap samengaatmet eengoedekouderesistentie
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Alternaria
Daarbespuiting teveldemet eenAlternaria sporensuspensie indevoorgaande
jarengeenresultaatheeft opgeleverd,werd getracht doorinoculatie vanafgepluktehauwendevatbaarheid vande rassenenselectiesvoordeze ziektevastte
stellen.Uit deoriënterendeproeven,welkevoordit doeluitgevoerd werden,
bleek dat voorhetverkrijgenvan enigzins betrouwbare gegevens,hetnoodzakelijkis zeernauwkeurig,enmetveelherhalingen tewerken.

ïïitzaai_1952
Het planwas omdrie proefvelden aanteleggen,nl.
1.Alsgebruikelijk eenproefveld aandeNudebestemd voorhetmakenvankruisingen,inhullingen,selecties,voorvermeerdering envoorhet toetsenop
opbrengstvande1ste jaarsselecties.
2. Eengrootproefveld opdeProf.BroekemahoeveteMarknessevoorhetbepalen
vandeopbrengst vandeaangehouden oudereselecties.
3.Eenproefveld op zandgrond(Bornsesteeg,Wageningen)met twee zaaitijden,nl.
normaal enongeveer3wekenlateromnategaanwelke rassenenselectieslateuitzaaigoedverdragen.
Doordegrotedroogtewashetechternietmogelijk ditplanuit tevoeren.Inde
Nudekon zelfshelemaalnietgezaaid worden.Het proefveld teMarknessevertoont
eenzeerongelijkmatige stand.Dit proefveld zalvermoedelijk nadewinteromgeploegd 7/orden.Hiermede isnoggewacht omeventueel opvorstresistentie tekunnen
selecteren.Vanhet onderpunt 3genoemde proefveld konslechts de"normale zaaitijd" gezaaid worden.Ook dit proefveld vertoont doordedroogte een onregelmatige
stand.Van alhetuitgezaaidemateriaal isvoldoende reserve-zaad aanwezig zodat
deze proefvelden ini960opnieuw aangelegd kunnenworden.
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OLIEHOUDENDEGEWASSEN

lïâïîSaanzaadveredeling(ProJect n o . 3.3)d o o r I r . H.T.Wiersema
Proefveld Nude
IndeNudewerd eengroot observatie, selectie-eninstandhoudingsproefveld aangelegd.Vanhet"beginafvertoonde dit proefveld een zeeronregelmatige stand.
Ditmoet ongetwijfeldvoor eenbelangrijk deel geveten v/ordenaanhetfeit dat
deS.V.P. inWageningenniet overvoldoende grond beschiktwelkegeschikt is
voorhet aanleggenvanproefvelden.Hierdoor ishetvaaknietmogelijk omde
juistevruchtwisseling toe tepassen envolgt gewoonlijk proefveld op proefveld
Zomoest dit proefveld aangelegd wordenopeenperceel,datvoor2/3gedeelte
eenvlasproefveld alsvoorvrucht had envoor 1/3 gedeelte eenstambonenproefveld.
Ophetgedeeltemetvlas alsvoorvrucht trad reedsvoordeopkomst enookdaarna, eenhevige thripsaantasting op,welke doorbespuiting nietvoldoendebestredenkonworden.De opkomst ende standwasdaardoor zeerslecht.Eengrootgedeeltewerd overgezaaid,maarditleidde ookniet tothetgewensteresultaat,
wantdoordedroogtev/asdeopkomst hiervan zeerslecht.Naderhandwerd hetgewasnog aangetast dooreenziektewaarvandeoorzaak nietmet zekerheidvastgesteldkanY/orden.Zoweljongealsbijna,volwassenplantenvergeelden plotseling
envielencm.Daaropbrengstbepaling weinig zinhad,werdenuit deverschillende
kruisingspopulaties enselecties eengroot aantalmooieplantengeselecteerd.
Proefveld Prof.BroekemahoeveteMarknesse
Opdit proefveld werden 22selecties +dorassenEmmabloem enNobel in 3herhalingen opveldjesvan24m uitgezaaid.Voorvrucht;Tarwe,rasDippe'sTriumph.
Hoewel deopkomst redelijk was,vertoondehet proefveld,evenalshet praktijkveld waarinhetwasaangelegd,naderhand,vermoedelijk doorverschillen in
bodemstruktuur,eenonregelmatige stand.Bovendien stiervenvele plantenvroegtijdig af.Ookbijdit proefveld werd deopbrengst nietbepaald.Uit deverschillende selectieswerden eengroot aantalmooie planten geselecteerd.
Proefveld te_Klundert
Op dit proefveld voor detoetsingopresistentie tegenvalsemeeldauwwordenuitgezaaid:
36Oop zaadkleurgeselecteerde F3-families, 16selectiesvanin1956gemaakte
kruisingen en23plantselectiesuit S.V.P.4 er-verderde standaardrassenEmmabloem enNobel.Do standvanhet gewaswasregelmatig.Demeeldauwaantasting was
echter,vermoedelijk vanwege dedroogtegeringerdanindevoorgaande jaren.
Vandezedrie proefveldenwerden intotaal ongeveer 5000afzonderlijkeplantengeoogst.Na strenge selectie opzaadkleurwerdenhiervan1400planten aangehouden.
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BIETEN
door
Ir.G.Clev

Projectenno:4-1.4;4-1.5;4-1.6; 4-2.4 en4-2.6*
Deveredeling optolerantie tegendevergelingsziektebijsuikerbieten
(Project4-1.4)
Zaadteelt
Het aanwezige plantmateriaal werd op20zaadveldjesuitgepoot,die ruimtelijkgeisoleerd indewijde omgevingvanWageningen lagen.Tevenswerden
236bietenparenuitgeplant,diewerdengeisoleerd ingrote graanpercelen
enindiverse groentetuintjes.Velevan.dezeparenbestondenuit kruisingen
vangoed tolerant maarweinig productief materiaalvanAmerikaanseherkomstmetproductief Europees materiaal.Doordefelle droogte zijnverschillendebieten afgestorven,terwijlde zaadopbrengstverderwerdgedrukt doordegrote luizenplaag,die ondanks enkelekeren spuitenmet
systemische insecticiden nietvolledigkonworden onderdrukt.De zaadoogst
verliep doorhet zonnigeweervrijvlot alwasde afrijpingvande planten
vaakwat ongelijk,zodatmen ophet zelfdeveldje soms enigekerenmoest
terugkomen.Van 24aparte partijen is zaad geoogst,benevens van 373afzonderlijke plantenuit deparen.Teraanvullingwerden tevens404aparte
plantenuit departijengeoogst.Het zaad is in 'tnajaar geschoond ende
kiemproeven zijnper31decemberafgesloten.
Hoewel dekiemkrachtmeeviel,isde zaadhoeveelheid vandeplantenuitde
paren somsgering.
Proefvelden
Het opbrengstdepressieproefveld op zwarekleigrond indeïludewerd gezaaid
op 13april.De opkomstwas zeergoed en regelmatigmaarreeds tijdenshet
dunnen,ong.halfmei,wasdegrond zeerhard endroog.Gedurendede zomer
verergerde de toestand nogmeer endeplanten ledenduidelijkvan dedroogte.
Er tradenzeerdiepe enbrede scheuren indegrond op.Destandgingdaardoorachteruit enookwas erplaatselijk wat schade doormuizenvraat.
De infectie met dedaartoe opgekweekte besmette bladluizenhad plaats op
9 juni.
Reeds na eenweekwas ereenduidelijkverschil tussen dealofnietgeïnfecteerdebanen te zien.Hetwarme zonnigeweerbespoedigde het optredenvan
desymptomenvan devergelingsziekte ook sterk.Door deongekend groteaantallenvliegende bladluizen indenatuur ontstondenerindenietgeïnfecteerdebanen spoedig talrijke natuurlijke infecties,die ondanks dater
5xisverneveld metmeta-iso-systoxniet tegenwarentegaan.Begin
augustuskonmendanook zeggendathetheleproefveld ziekwas,alwas
erwel eenduidelijkverschil inbladontwikkeling tussendeniet enwel
kunstmatig geïnfecteerdebanen.Vooralvan detypenmetweinigblad werden
de "gezonde"veldjes snelziek,wat laterduidelijk totuitdrukkingkwam in
de-'»pbrengstdepressie,diedanveeltekleinuitviel.
Inaugustus werden deproefvelden ooknog aangetast doorde schimmelvan-de
meeldauw.Erwaren tussendestammenwelverschillen inintensiteit vanoptredenmaarerwerdnietde indrukverkregen,datde aantastingveel schade
deed.
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Indemaand julizijnallegeïnfecteerdeveldjes serologisch ophun
virusgehalte onderzocht.Dereactie ophet antiserumwas over 'talgemeen
zeersterk enerwerden slechtskleine verschillen tussende onderzochte
nummers geconstateerd.
Het proefveld isgerooid op6,7en8oktober.Door deharde grond braken
nogwel eensbietenafwat denauwkeurigheid vandeverkregen bietgewichten
niet tengoedekwam, ook alomdat erduidelijke verschillen inrooibaarheid
voorkwamen. Doorhetmooieweerverliephetverwerkenvanhetproefveld
zeervlot.Deverkregen cijferswarenvaakmoeilijk teinterpreterenvanwege de droogteschade-en desterkenatuurlijke infectie.Debeidebanen,
waaropdeparenvanafstamming K.W.E.waren gezaaid,vertoonden echter
eenzeergelijkmatige stand enintabel 1wordendaarvan enige cijfers
gegeven.
Tabel1
Suikeropbrengst endepressie vandeX.7.E.paren ophetNude-proefveld.
handelszaad ;tot.paren
aangehouden paren
K.W.E.
; K.W.E.
j
K.W.E.
gezond,ziek igezond ziek igezond;ziek
Aantal objecten
aantalbieten perveldje
k.g. suikerperha
suikerperharel.
depressie suikeropbrengst

6
61

6 :

71 ; 71
58 : 58

i 30
60'
i 59
488? i3387 ; 4688 :3703 ^4922
;101
100
69 ;
96 ; 76
21%
I 31%'

30
59
:4008

82
19C

Erbehoren4x16=64bieten opeenveldje testaan,zodathet aantalmisplaatsennogal meevalt.Uit de cijfersvan deverkregen suikeropbrengsten
blijkt datdesterke inteeltdepressie die ditmateriaal enige jarengeleden
nogvertoonde sterk isafgenomen,ook alhoudtmenrekeningmethetfeit
datde opbrengst vande "gezonde"veldjes handelszaad K.W.E.sterkergedrukt is doordenatuurlijke infectie dandievan demeer tolerante paren.
Het percentage depressie suikeropbrengst isdaaromwat geflatteerd voor
hethandelszaad enligtvermoedelijk tenminste 15% hoger.Desuikeropbrengstenvan degeïnfecteerde paren liggenbehoorlijk bovendievanhet
handelszaad engeven dus aan,datditmateriaal bijde zware infectiesvan
dit jaarbehoorlijkwat productieverwasdanhet handelszaad.
Denummersvan deafstamming Hilleshögwaren onderlingweinig verschillend
evenals inandere jaren.IndeafstammingïTemeekwamen eenaantalmooie
familiesvoormetweinig symptomen engeringe opbrengstdepressie. Door
enkele onregelmatigheden inhet proefveld ishetmoeilijk hiervanoverzichtscijfers tegeven.
Bijhet aanhoudenvandenummersvoorverder onderzoek isdit jaar
terdege rekeninggehoudenmet develdwaarnemingen, omdat anders deverkregen opbrengstcijfersniet goedwaren teinterpreteren.Erisbetrekkelijk
veelmateriaal aangehouden inverband met hetvoorkomenvan talrijke
twijfelgevallen.Bij deuitplantvoor zaadwinning zullen deze laatste op
aparte isolatieveldjeswordenuitgepoot.
VandeK.W.E.-paren eneengedeeltevanhetNemee-materiaalisookhet
gehalte aanschadelijke stikstofbepaald.Hoewel de cijfersnogniet zijn
verwerkt isalwel te zien dat ervermoedelijk nietveeluit tehalenvalt,
temeerdaarhetmet degebruiktemethode nogsteeds moeilijk isgoed
reproduceerbare waarden teverkrijgen.
Ophet proefveld aande Bornse Steegopvochthoudende humeuze zandgrond zijn
op 16april alle aparte planten endepartijenvandeafstammingenK.W.E.en
K.W.E.xHilleshöggezaaid.Eenhevige stortbui directnahet zaaienheeft
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wel enige schade aangericht door verspoeling v a nzaad, maar toch heeft
dit proefveld zich tamelijk goed ontwikkeld ondanks dedroogte. Ookhier
is metgoed gevolg op9 juni geinfecteerd metbesmette bladluizen volgens
de bladstukjesmethode. Door debetere bladontwikkeling ging de natuurlijke
infectie iets trager maar half augustus waren toch ookalle bieten vande
"gezonde" banen ziek. Op1en2 oktober ishetproefveld gerooid, waarbij
de bietopbrengsten bleken meetevallen. Intabel 2wordt eenoverzicht
gegeven vanenige cijfers vanditproefveld.
Tabel 2
S u i k e r o p b r e n g s t en d e p r e s s i e van h e t K.W.E. m a t e r i a a l op h e t g e z a a i d e
Bornse S t e e g p r o e f v e l d .
: h a n d e l s zaad - t o t . s t a m m e n {aangehouden stammen
|
K.W.E.
;
K.W.E.
|
K-W.E.
:gezond: ziek {gezond;ziek {gezond•ziek
aantal objecten
9{ 9
99: 99 i 31 j 31
aantal bieten perveldje { 58{ 56
58; 56 { 58 I 58
kg suiker perHa
\ 6216:5818 ' 6023 : 4636 ;6398 \ 5273
suiker p e rhar e l .
\ 100 \ 61
97; 74(! 103 ! 85
depressie suikeropbrengst {
{ 59% {
! 2-3f° l

18^

Er behoren hier 6x11=66 bieten opeenveldje testaan zodat hetaantal
misplaatsen iets groter wasdanophetNude proefveld. Deresultaten zijn
soortgelijk alsintabel 1,metditverschil datdedepressie van het
handelszaad iets groter is.Ditlaatste zalwelkomen door deiets later
optredende natuurlijke infectie inde "gezonde" veldjes.
Van de afstamming K.W.E.x Hilleshög zijn 5 stammen aangehouden die een
gemiddelde suikeropbrengstdepressie gaven v a n20 70.
Een gedeelte v a ndeparen vanK.ÏÏ.E., Hilleshög en Cernée zijn op dezelfde
grond aandeBornse Steeg uitgepïant nadat zeeerst waren opgekweektin
plastic zakjes. Ookhier wasde ontwikkeling goed, ondanks datern ahet
poten op4mei zeer weinig regen meer isgevallen. E e ngedeelte vande
cijfers vandeparen K.W.E. wordt weergegeven intabel3.
Tabel3.
Suikeropbrengst endepressie v a ndeK.W.E.-paren ophetgepote Bornse Stee,?
proefveld.
{ Handelszaad {tot.'paren
•aangehouden paren';
K.W.E.
K.W.E.
K.W.E.
gezond; ziek ;gezond -ziek {gezond: ziek
aantal objecten
aantal bieten perveldje
kg suiker perha
suiker p e rha r e l .
depressie suikeropbrengst

2

2

44 : 44 :
9204 :5557 i
100 ; 60 i
: 405C :

14 :
43 ;!

14 ;
7
43 i
42
8471 6 2 2 1 I 8727
92 { 68 !
95
! 27?^ {

7
: 42
f6767
! 74
{ 23

Er behoren hier 4x11=44 bieten opeenveldje testaan zodat erweinig m i s plaatsen waren. Ookopditgepote proefveld isde inteeltdepressievan
het K.'i7.E-materiaal grotendeels verdwenen enisvooral de suikeropbrengst
van degeïnfecteerde veldjes duidelijk hoger danb i jhethandelszaad.
Door degoede bladontwikkeling isde'natuurlijke infectie inde "gezonde"
veldjes door deluizen later totstand gekomen waardoor dedepressies iets
hoger uitvallen. Hetopbrengstniveau ishier zeer behoorlijk daar hierv a n
de gezonde veldjes meer dan50 tonperhais gerooid.
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DeparenvandeHilleshög-enNemeeafstamminggeven eensoortgelijk beeld
als ophet
ïïude-proefveld.
Desuikeropbrengstdepressies vanHilleshög
handelszaad inNemeehandelszaad warenhierresp.35,.-e n 53%•Dit laatste
cijferiswel zeerhoog temeer daarde4aangehoudenparenvanNemeeopdit
proefveld gemiddeldslechts 18 °jodepressie gaven.
Vanbeide proefvelden aandeBornse Steegisookhetvirusgehalte langs
serologischewegbepaald.De reactiewas ookhier zeersterk enerwas zeer
weinigverschil tussendediverse nummers
Vande in1958gemaaktekruisingenmetmannelijk steriele suikerbietenwas
ookhetkruisingszaad enhet zaadvande zelfbestovenvaderplantenopgekweekt inplastic zakjes enuitgepoot aandeBornse Steeg.Aandit
materiaal zijno.a.waarnemingenverrichtbetreffende desymptomentolerantie tegendevergelingsziekte.Erblekenduidelijke verschillente
zijn.Opbrengstbepalingen zijn aanditmateriaalnietverricht daarhet
debedoeling isdat ditonderzoek verder zalwordenvoortgezet in
project4-1.3.
Volgens H.P.Maas Geesteranus (JaarverslagI.P.0. 1958)kanblau?raiaanzaad
ook alswaardplant vandevergelingsziekte optreden.Wijhebben dit ineen
kasproef onderzocht en jongeblauwmaanzaadplanten geïnfecteerdmetbesmette luizenwelkevervolgens metmeta-iso-systox weer zijngedood.Na
enigewekenvertoondendegeïnfecteerdeplantengroeivertragingen en
begonnendeonderstebladeren af testerven.Terugentingvanhetvirusmet
behulpvanbladluizen opgezondebieten enopchenopodium capitatum
lukte eerst niet,maarbijeenherhalingvandeproefwerdhetvirus toch
weerovergebracht envertoonden deplantenvan chenopodium capitatum
zulke zware reacties dat zenaenigeweken doodgingen.Degeïnfecteerde
bietenplantenvertoonden ookduidelijke symptomenvandevergelingsziekte
enreageerden serologisch positief.Degeïnfecteerde blauwmaanzaadplanten
blevenkleiner dandeniet geïnfecteerde contrôles enbloeidennogwel
maargavenweinig ofgeen zaad. Ini960 zaldeze proefnogeensworden
herhaald enook zalwordengeprobeerd ophetveldbijblauwmaanzaadde
oogstdepressie vast testellen,veroorzaakt doorhetvirusvande
vergelingsziekte.
Volgens T.H.ThungenJ. Dijkstra (Tijdschriftvoor Plantenziekten,641958'411-418)kanplantensapvirusremstoffenbevattendiedemechanische
overdrachtvanhetvirus opgezonde plantenkanverhinderen.Dezevirusremstoffenkondendoorhenbijhettabaksmozaiekvirus onwerkzaam worden
gemaaktdoortoevoegingvankleimineralenaanhet inoculum.Wijhebben
eensoortgelijke proef opgezetmethetvergelingsziektevirus endezelfde
kleimineralen,illiet enmontmorilloniet,gebruikt.Hoewelenkelevande
toetsplanten ietsgeelkleuringvertoondenwasdeserologische reactie
vandezeplantennegatief.
KruisingenvanBetavulgaris met anderebotanische bieten soorten

Vanhet isolatieveldje met 2de jaarsBetaintermedia plantenblevenalle
bietenvegetatief.Hetzelfdewashetgevaï~mët~dë~B7intermedia-en
B trigynaplanten inde isolatiekasjes,zodatvandevoorgenomen kruisingen
mëïmannelijksteriele suiker-envoederbieten niets isterechtgekomen.
Ookdemet colchicinebehandelde B.intermedia plantenblevenvegetatief
zodaternietmeekonwordengekruist.Delenvandezeplantenvertoonden
afwijkende groei zodatverwacht magworden dat ereenkansbestaat op
chromosoomverdubbeling. Ookuit hetmet colchicine behandelde zaadvan
B. intermedia zijnenige afwijkende plantenopgepot.Hetvegetatief
blijvenvan deplantenkanmisschienveroorzaakt zijndoordehogetemperaturenwaardoorde plantengedevernaliseerd zijn.Inandere jaren schoten
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tweede jaars plantenvanB.intermedia altijdvlotdoor.
VanBetawebbiana enBetapatuia isinfebruariwat zaad indekasgezaaid7~ï>ëplantenzijn"ïn"miart~inplastic zakjesverspeend enbuiten
neergezet.Ongeveerhalf mei zijnzeopeenisolatieveldje uitgeplant
waarna zenormaal zijnuitgegroeid en zaadhebbengegeven.Beidepartijen zijngeoogst,benevens enkele aparteplantendie iets afweken in
derichtingvan eengewonebiet.DeparenSnijbietxB.webbiana inde
isolatiekasjeshebbenwel langenrijkelijkgebloeid,maar zaadhebben
zeniet opgeleverd.
Eris ook zaadvan3kruisingenuitgeplant van SnijbietxB.webbiana.
Optweenavertoonden deze 65plantenallekenmerkenvaneenkruising.Er
waren 2zuivere snijbietplantenaanwezig,die dusuitzelfbestuiving van
demoederplanten zijnontstaan.Be andere planten schotendoorenbloeiden
rijkelijk.Debladerenhaddennog ietsvanhetgebobbeldevandesnijbiet
maarverderhet donkere enspitsevan deB.webbiana.Ookhet éénjarig
zijnen desterke roodkleuring opdestengels enkluwens was afkomstigvan
devader.Deplantenbloeiden normaalenhet rijpe zaad isals partij
geoogst.Dekiemkracht bedraagt 32 a/o,watmeevalt daarinde literatuur
dezekruisingenmeestal alssterielworden aangeduid.Er zijnopdeze
planten eenaantal terugkruisingenverricht metdevoederbieten Buffalo
enBarresFerritslev,waarbijresp.64en76kluwens zijngeoogst.Nade
zaadoogst liependebietenweeruit en dezezijninnovemberalsstekbieten
gerooid enkunnen ini960weerwordenuitgeplant.
"VandekruisingSnijbiet xB.intermedia isslechts 1plantverkregen.
Hetmerkwaardige~wâs~dât~5ëzë~plant"kortevegetatieve stengels produceerde
envolgenshet cytologisch onderzoek diploid v/as.InplaatsvanB.intermedia ishierhetvorige jaarvermoedelijk pervergissing B.maritima
gebruikt,temeer daardeserologische reactie met antiserumpositief en
metnormaal serumnegatief was. B.intermedia geeft altijd zowel innormaal alsantiserum eenpositievereactie.
VaneenpaarsgewijzekruisingNeox (GroeningiaxSnijbiet)isopdeNeo
plant zaadgeoogst.Enkelevan~dizë~spöntanë~snï3bïëtkrüisïngsproducten
zijnookontdekt inanderebietenstammen. Dezebieten zijnbewaard ener
zaloverwogenworden of zevoorverder onderzoekkunnenwordengebruikt.
Tussen Snijbiet enBuffalowas in 1958eenkruisingverricht endebieten
afkomstiguit dezekruisinggaveneenforsgewaste zien,met zeerstevige
ensteile gebobbelde bladeren enmeest rodenerven. Zevertoonden weinig
symptomenvan devergelingsziekte,hoewelde serologische reactie zeer
sterkv/as.De 14geoogste rodebastaards kunnenv/eervoorkruisingsdoeleindenwordengebruikt.
Vande IerseherkomstvanBetamaritima zijneenaantal plantenverkregen.
Debietenvertoondenmeestaï~ënïgë~vëgëtatieve stengels.Een aantalvan
dezeplanten,dieweinig symptomenvandevergelingsziekte vertoonden,is
aangehouden.Deserologische reactie opantiserum is echterbehoorlijk
sterk.
Ookuit 2kruisingen tussenB-maritima enBuffelo zijnenkelebietenverkregen.
Vandeherkomst B.maritimavanhet I.E.3.is zaad gewonnenvoor deinstandhoudingvanhettype.
Verder zijnernogbieten opgekweektvan desoortenB.Lomatogona,
B.trigyna enB.macrorhixa. Dit zaadwerd indertijd~üït deVerenigde Staten
ontvangenvan deGreatWestern SugarCo.
Bijal dezewildebietenkanmendeserologische reactie niettoepassenwant
zereageren zowel innormaal als antiserum.Men zouvermoedelijk eerstsera
moetenbereidenmetbehulpvanhet sapvandeteonderzoekenbietensoort.
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Het_makenentoetsenvan tetraploide,tegendevergelingsziekte tolerante
suikerbieten-(Project"-"75)
De9afzonderlijkgeoogste zaadplantenvanhet in1957met colchicine en
vervolgens gevernaliseerde Nemee-materiaal,hlekenalleendiploide tieten
tegeven.Inverbandmet debuitengewoon goede tolerantie zijndeze stammen
opgenomen inhetnormale diploideveredelingsmateriaalvanNemee,
Opdebeide depressieproefvelden aandeBornse Steegwaren 10stammenopgenomenvanhetin1957met colchicine envervolgens gevernaliseerde K.W.E.
materiaal.Gedurende de zomer zijnertellingenverrichtvanhetaantal
plastiden inde sluitcellenvandehuidmondjes enopgrond daarvankonde
volgende gemiddelde verdelingv/ordenopgesteld.
2n=47 ie, 3n=30 p, 4n=23 <f0.
Hetaantal diploide plantenisdusnogvrijhoog.De opbrengstenen
depressieswarensomsvrijgoed,maarde stammenzijndanookafgeleid van
hetbeste diploidemateriaal.Van6nummers zijntenslotte 25tetraploide
bieten aangehoudenwaarmee het onderzoek zalv/ordenvoortgezet.
Deveredeling optolerantie tegendevergelingsziekte bijvoederbieten

Zaadteelt
Vanhet aanwezigemateriaal zijn13isolatieveldjesen152paarsgewijze
kruisingen uitgepoot.Er is zaadgeoogst van 205plantenuit deparenen
verdervan 23partijen en 224aparte plantendaaruit.Voor hetverloopvan
degroeikanwordenverwezennaarproject 4-1.4.
Proefvelden
OphetNudeproefveld isgezaaid op6en13april.Hetvroeggezaaide
gedeelte heefthetgehele jaareenbetere standgehad ende opbrengsten
waren daarhethoogst.
Debehandeling endeomstandighedenvandit proefveld warengelijkalsbij
desuikerbieten inproject 4-1»4beschreven is.De interpretatievande
proefveldresultaten was soms zeermoeilijk door desterk envroegoptredendenatuurlijke infectie endoordedroogteschade.Bijhet alofnietaanhoudenvan eennummerisbehalvemet de oogstdepressie danookterdege
rekeninggehoudenmetdewaarnemingengedurende de zomer ophetveld.
Indeafstamming Buffalo kwamen eenaantalgoede stammennaarvoren,afkomstiguit depaarsgewijzekruisingen.
EenWagenings "landras"van langerosakragenwerd afgevoerd wegens tehoge
depressie.Ditgeschiedde ookmet deafstammingenNemeth,Nemeth.xNeo,
NemethxHilleshögenK.W.E.xEureka.
Indenieuwgemaakte kruisingen Prisox Buffalo enFriso xNeo zatenzeer
goede stammen,evenals indeafstammingenvandereedsvroegergemaakte
kruisingen BuffaloxNeo, BuffaloxHilleshög, K.ÏÏ.E.xPeragis,Neo_x_K.W.E.
enNeoxHiïïêshog7~Dë~selëctïë~gâât Inde~rïchtingvanëenovalegroênkrââg
met eenmiddelmatig drogestofgehalte.Erkunnennukruisingentussende
diverse afstammingen wordengemaakt omhetmateriaalwatuniformerte
krijgen.
De afstamming Neobevatte talrijke goede stammen.Denakomelingschap van
deparenNeo-1x2~56e n Neo-2x1-^,die in1957zogoed-waren,vielnuwat
tegen. Denakomelingschap vanNeo-P5"voldeed zeergoed, ookindepaarsgewijze kruisingen.

46
Inde afstammingÏTrisov/erdenookdit jaarweer zeerveelgoed tolerante
stammen gevonden.De absolute opbrengst bleefechter laag ondanksherhaaldelijk onderling kruisen.Alskruisingspartner met andere afstammingen
isditmateriaal echter zeergeschikt gebleken.
Vandie nummerswaarweinig zaadvanwas zijnplantjes opgekweekt inplastic
zakjes enhiervan is aandeBornse Steeg eenopbrengstdepressieproefveld
uitgepoot.Deontwikkeling vanditproefveld v/asonda.nksdedroogtegoed.
Ookhier tradendezelfde afstammingennaarvorenals ophetNudeproefveld.
Evenals ophetNude proefveld zijnookalle nummersvanditproefveld serologisch onderzocht.Dereactie was overhet algemeensterkmaa.rdeafstammingNeowasgemiddeld tochweldebeste.
Vande talrijke gemaakte kruisingenmetmannelijk sterielevoederbietenwas
hetkruisingszaad enhet zaadvandezelfbestovenvaders aandeBornse
Steeguitgeplant.Hoewel hiergeenopbrengstbepalingenwerdenverricht,
konden tochwelenige duidelijke verschillen insymptomenwordenvastgesteld.Evenals hetvoorhetI.V.P,gebouw uitgezaaidemateriaalvan
mogelijk mannelijk steriele bietenen "0"typengaatditmateriaalover
naarproject4-2.3.
Hetmaken entoetsenvan tetraploide,tegendevergelingsziekte tolerante
voëderbïëtën~£Pro3ëct~4-276)
Vande afstemmingenBuffalo enNeo is ophetNude enhetgepote Bornse Steeg
proefveld zaaduitgezaaid, afkomstigvanmet colchicine behandeldmateriaal.
Ookzijneenaantalkruisingentussendiploide enmet colchicine behandelde
Neo-bietenopgenomen. Inde zomerislangs dewegvanhetplaatidenonderzoek
aande sluitcellenbepaald hoehet stondmethettetraploid zijnvande
behandelde stammen.
Bijde 12Buffalostammenwerdgemiddeld gevonden:
2n= Qff'o; 3n= 20$;4n=80$.
Deplantengavenookduidelijk deindruk dat zepolyploid waren.Intabel4
worden enige cijfersgegevenbetreffende de opbrengst endepressie vaneen
aantalbehandelde Buffaio-stammen,vergelekenmetverwant diploidmateriaal.
Tabel4.
Drogestofopbrengstendepressievan2n
proefveld.
:
i
HändeIszaad

\

\Buffalo

;gezond:ziek
;aantalobjecten
!' 2 ^ 2
!aantal bietenperveldje ; 60 ; 58
;kgdrogestof perha
7641 ;5039
jdrogestofperha.rel.
100 I 66
!depressie drogest.opbr.
34$

en "4n"Buffalostammen

2n

"4n

.gezond1 ziek;gezond:
6! 6 ! 9 :

60 : 61
56
i 8051 ! 5496 :6949
105 ; 72 ! 91 !
; 32$:

ophetNude-

!]

ziek

9
56
4981

65
28$

De opbrengstenvandetetraploide stammen zijnnogvat aandelagekant
watmisschienvoor eengedeelte wordtveroorzaakt door eengroter aantal
misplaatsen.Hettetraploide materiaal isechternog jongenonvoldoende
uitgebalanceerd.Dedepressie iszelfs ietsbeterdanhetverwante diploide
materiaal.Van 5stammen zijnintotaal91 tetraploide bietenaangehouden
voorverder onderzoek.
Ookbijde 39uitgezaaide enuitgepote tetraploide Neo-stammenwasde
behandelingmet colchicine tamelijkgoed gelukt.Gemiddeldwerdgevonden:
2n= 9$;3n--31$en4n=60$.
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De 9 onderzochte kruisingen tussen diploide enmet colchicine behandelde
Neo-bieten gaven een wisselend aantal triploiden. Gemiddeld werd gevonden:
2n=
3n =68 Joen 4n = 4 Jo.
Door de vele onregelmatigheden op het proefveldïïudekan geen overzicht
worden gegeven van alle proefveldresultaten maar in tabel 5'wordende
cijfers gegeven van een aantal "tetraploide" stammenvergelekenmet de
verwante "triploide" en diploide nummers op eenregelmatig gedeelte van
het proefveld. Het aantal triploiden in de "triploide"nummers was hier
vrij hoog, nl. 80,84 en 96 i .
Tabel 5.
Drogestofopbrengst
Nude proefveld.

en depressie van 2n, "3n"en "4n"Neo-stammen op het

Aantal objecten
aantal bieten per veldje
kg dr.stof per ha.
drogestof per ha,rel.
depressie drogest.opbr.

handelszaad
Neo
gezond ''ziek
2
2
61 I 61
8016 5496
100 ! 69
i 31$

"An"
2n
"3n"
gezond
ziek
ziek
gezond \ ziek Sgezond
10i 10
3
4 \ 4 ! 3
50i 46
58 ! 58 ! 54
51
602414676
;5742
!
6516
7547
75 \ 58^
81 5110
! 72 j
94
64
jj 22$
I 24$!
22%

De triploiden en tetraploiden hebben wel wat veel misplaatsen maar deze
waren vrij regelmatig verdeeld over de gezonde en zieke veldjes, zodat de
depressies nog wel bruikbaar zijn.De opbrengst is natuurlijk vielbeinvloed
door de misplaatsen en bij eenvolledige stand (64bieten) zaldeze wel
niet ver van de diploide gelegen hebben. De depressie is bij de polyploiden
hier van dezelfde orde van grootte als bij de diploiden,
In tabel 6wordt een soortgelijk overzicht gegeven van het gepote Neomateriaal aan de Bornse Steeg.De beide "triploide" stammen hadden hier
resp. 72 i en 97 i° triploiden.
Tabel 6.
Drogestofopbrengst en depressie van 2n, 3 n en 4 n Neo-stammen ophet gepote
Bornse Steeg proefveld,
'•handelszaad ;
i
Neo
2n
"3n"
|

"4n"

jgezond; ziek igezond :ziek gezond; ziek)gezond ziek;
aantal objecten
4 : 4 ; 10
10: 2 ! 2 j 22
22(
aantal bieten per veldje; 44 ; 43
43 ^ 4-3, 44
44- ! 42 ! 42 i
kg dr.stof perha.
MO942 17414 ;10806 7840
\
9426 ;7926 | 968I 17039'
drogestof per ha.rel.
100 ; 68
99
72. 86 : 72 j 89
64 -,
depressie dr.stof or)br. i
32/0 !
27$
1Gfo \
27$
De beide triploide stammen komen hier wat hun depressie betreft goed voor de
dag, maar een aantal van 2iswel v/atweinig om conclusies te trekken. De
"tetraploide" stammen geven hier dezelfde depressie als deverwante diploide,
maar de absolute opbrengst is lager.
Tot nu toe is de indruk verkregen, dat de verkregen tolerantie bijverdubbeling van het aantal chromosomen blijft bewaard.
Van 22 behandelde Neo-stammen zijn tezamen 253 tetraploide bieten aangehouden, waarvanv/eer zaad kanv/orden gewonnen. In 1961 kan dan een proef
worden genomen met zuivere tetra- en triploiden.
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Diversen
Een"belangrijkedagvoor debietenafdeling was 23februari toenhet
nieuwe bietenlaboratorium werdbetrokken eneraanhet chronische gebrek
aanwerkruimte eeneinde kwam.Dedaarbijbehorende kweekkas konookmeteen
wordengebruikt,alwarenernoggeenvoorzieningengetroffen omhette
hoog oplopenvande temperatuur inde zomer tegentegaan.Deluizenkas is
nuookpractischklaar enkanin196Oingebruikworden genomen.Inde
gekoelde bietenbewaarplaats kondenindeherfst alle stekbieten opgeslagen
worden.Ditgeschiedde inkistenmetvochtig turfmolm alsvulmateriaal.
Hetgrotevoordeelvandeze bewaarplaats is,datdebieten elkmoment
toegankelijkzijn.
Enkele kweekbedrijvenwerdendit jaarbezochtteneinde nategaanhoehet
door de 3.V.P. afgegevenmateriaalwerd gebruikt.Diverse bezoekersuit
binnen- enbuitenland bezochten ookdit jaardevergelingsziekteproefvelden,
waarbij steedseenuiteenzettingwerd gegevenoverhetveredelingswerk
betreffende het vergelingsziekteonderzoek.
Van6t/m 9juniwerd hetEucarpiacongres inKeulenbezocht.
Devolgende publicatiesverschenen in1959»
1.Dev/aardevande symptomenbeoordeling endebepalingvanhetvirusgehaltevoordeveredeling optolerantie tegendevergelingsziekte bij
voeder- ensuikerbieten.
Mededeling no. 20 (1958)vande 3.V.P.
2.Use ofplastictubes inraisingbeetseedlings.
Mededeling no. 24 (1959)vande S.V.P.
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BIETEN
door
Ir.D.Kloen
Het bestuderenvande combinatiemogelijkhedenintetraploid materiaal
mëïvêrscEïTIënciëeigenschappenbijde suikerbietenveredeïing
Projectno.4-1.1.
Zaadteelt
Eris gewerktmetfamiliesvandeinde loopder jarenzelf ontwikkelde
suikerbietenrassen SX,SYenSZdieresp.afstammenvandevolgende
diploide suikerbietenrassen: KuhnP, K.W.E.enMaribo.
EenaantalbietenvandeF2vanSYx SXwerd gebruiktvoorhetuitvoeren
vanpaarsgewijze kruisingen, teneinde eennieuw suikerbietentype te
ontwikkelen.Het zaad isperplant geoogst enzalini960opdeproefveldenv/ordenuitgezaaid.
Inhet afgelopen jaarwerdeneenaantal kruisingenuitgevoerd tussen
tetraploide rassenonderling entussen tetraploide rassenmetdiploide
handelsrassen. Doorde stekbietenuit teplantenindeverhouding
moeder :vader =6 :29kanmeneen zeerhoogpercentage kruisbestuiving
verwachtenvandevader- opdemoederplanten.Devolgende kruisingen
vierdenuitgevoerd:SXxHilleshögR; SXxHilleshög S;SYxHilleshögRj
SYxHilleshög S;SZxSX;SZx K.W.E;Hilleshög StetraxKuhnP;.
Hilleshög StetraxK.\i.E.
Tengevolgevandedroogtevielde zaadzettingvan enkeleveldjes tegen.
Opeen isolatieveldje isverder zaad gewonnenvanenkele SZfamilies.
Voor zoverdetijdhet toelietwerden detetraploide bietenvoor debloei
cytologisch onderzocht enafwijkende exemplaren verwijderd.
Proefveld
OphetNudeproefveld wareneenaantal tetraploide familiesvanderassen
SXenSYinviervoud uitgezaaid. Daar defamilies steeds perrasgezamenlijk zijnafgebloeid kanmenweinig inteelt inditmateriaalverwachten.
Elkveldje bevatte 6 x 1 1 - 6 6 bietenmeteenregelafstandvan33l/3cm
en40cmafstand inderegel,zodat degerooide oppervlakte perveldje
8,8 m2was.
Door dehevigeregenvalvlaknahet zaaienop6aprilsloegdegrond dicht
enwas deopkomst eerstwat onregelmatig. Laterwas deontwikkeling beter,
tot dat door defelle droogte inde zomerdeontwikkeling vanhetgewas
sterkwerdvertraagd. Bovendienwerd hetgewas sterkaangetast doorde
vergelingsziekte,ondanksherhaaldelijknevelenmetmeta-iso-systox.Bij
deoogst indetweedeweekvanoktober washetgewas danookvoor100 °/o
ziek.
Intabel 1wordt een overzicht gegevenvanderelatieve opbrengsten aan
bieten ensuikervaneen aantaltetraploide families tenopzichtevan
deuitgangsrassen. 'Tevensisindeze tabelhet suikergehaltevermeld.
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Tafcel1
Suikergehalte enrelatieve bietengewichten ensuikeropbrengstenvande
SX- enSYfamilies.

sx

;

io

bietgewicht

suiker

f am.

47:
108;
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1055^
1060;
1061 !
1059 S
Kuhn Pi
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100,4
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95,9
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16,1
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IK.W.E.

100,0
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i°

suiker
15,8
15,8
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16,0
15,7

110,8
100,8

17,2

100,0
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Door dedroogte zijndeabsolute opbrengstenlaaggebleven.Vooralde
SX-familieshebbenhet erbijlaten zitten.DeSY-families zijninsuikeropbrengst over 'talgemeenbeter danhetuitgangsras K.W.E.Hetsuikergehalte isechtervrijlaag,temeerdaar K.W.E.toch aleenrasmet een
laaggehalte is.Het genetisch jonge tetraploidemateriaal (O/)biedt echter
welperspectievenvoorverdere selectie,waartijechtervooralophetsuikergehalte moetwordengelet.
Yan enkele tetraploide SZ-familiesbleekhetgehalte gemiddeldhoger dan
datvanSXenSY.Er zalwordennagegaan ofSZ<perspectievenbiedt in
kruisingenmet anderetetraploide endiploide suikerbietenrassen.
Uit enkele polyploide suikerbietenrassenwerdeneenaantaltetraploide
bietenafgezonderdmet hetdoeldeze ini960ineenkruisingsprogrammate
gebruiken.
Variabiliteitsanalyse bijsuikerbieten (project4-1«2)
In1958werdbegonnenmet eeninteeltprogrammabij suikerbietendoorvan
eenaantal KuhnPplantenbloeistengels intehullen.Hetverkregen zaad
werd indewinter 1958-1959 gevernaliseerd, zodat in1959 34I-]-bieten
kondenwordenuitgepoot. Ookvan deze plantenwerdenbloeistengels ingehuld,waarbijvan9exemplaren zaadwerdverkregen, datwederomgevernaliseerd zalworden enwaarmede ini960eenaantalpaarsgewijze kruisingen
zullenwordenuitgevoerd.Het opdezewijzeverkregen zaadkandanin1961
opverschillende eigenschappenwordenbeoordeeld.
Teneinde eenuitbreiding tegevenaanhetmateriaalwerdenookdepaarsgewijze kruisingenvande suikerbietenuithetvergelingsziekteproject
inhet onderzoekbetrokken. Opditmateriaal isvoor eengroot deelin
vorige generaties reeds selfbestuivingtoegepast 01erzijnpaarsgewijze
kruisingenmeeuitgevoerd.Debeoordelingvandebietengeschiedde opde
niet kunstmatig geïnfecteerdebanenvanhetvergelingsziektetolerantieproefveld.Opgrond hiervanwerd eenaantalbietenbewaardvoorverdere
selectie vandevolgende afstammingen.
Afstamming K.W.E,
- 53nummers
"
Hemee
9
"
"
Hilleshög - 26
"

suikeropbrengst

101,3
103,4
95,8
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Het "bestuderenvandegenetische achtergrond vandemannelijke steriliteit
bijde suikerbietenveredeling (project 4-1»3)
Eenaantal jarengeleden zijnineengewashandelszaad twee plantengevondenmet afwijkende bloei.Devrijbestovennakomelingschapisinhet
afgelopen jaaropde eigenschapmannelijke steriliteit onderzocht,maarer
werdengeenafwijkende plantengevonden.Eenaantalplanteniszelfbestoven
enhet verkregen zaad zalwordengevernaliseerd engebruikt inproject4-1*2
Enkele jarengeleden ismannelijk sterielmateriaalvanamerikaanse herkomst
gekruistmet enkele west-europese suikerbietenrassen.Eenaantalplanten
vandeze kruisingenvertoondenin1959mannelijk steriele kenmerkenen
gaven bijzelfbestuivinggeenzaadzetting. Indegebruiktevaderrassenmoeten
dus O-typenzijnvoorgekomen,hetgeen eenaanwijzing isdatdeze typenin
hetwest-europese suikerbietenmateriaal niet zeldzaam zijn,
InhetmateriaalvanhetvergelingsziekteprojectkomenookO-typenen
plantenmetmannelijke steriliteit voor.Hiervanzijn stekbietenbewaard
voor verderonderzoek.
Gedurende de zomer zijnalle zaadplantenvanhetgehelebietenproject
onderzocht opdeeventuele aanwezigheid vanmannelijke steriliteit.Er zijn
twee bietengevonden diegeenstuifmeel leverden.Deze planten zijnbestoven
door de anderebieten,die opdezelfde isolatieveldjes stonden.Denakomelingschappenvande twee afwijkende planten zullennaderwordenbestudeerd.
Hetbestuderenvande combinatiemogelijkhedeninhettetraploide_materiaal
met verschillende eigenschappenbijdevoederbietenveredeling ^project4-2,1}
Zaadteelt
In1959 zijnwederom eenaantalkruisingenuitgevoerd tussendeeigen
tetraploide rassenonderling,envandeeigentetraploiderassenmetdiploide
handelsrassen.Alstetraploide moederswerdenderassenVE,VFenYGgebruikt,dieresp,afstammenvandediploiderassen Peragis,Eureka eneen
speciale stamvanPeragis.Degebruikte tetraploide vaderrassenwarenVA,
VB,VCenVDdieresp.afstammenvandiploiderassenFriso,Voedersuikerbiet CB,AlphaenBarres Stryn^x.Als diploide bestuivers zijndevolgende
voeder- ensuikerbietenrassen gebruikt:Friso,Voedersuikerbiet CB,
HinderupgaardXI,Groeningia,Bison,Alpha, Ovana, KorsroeX,Favoriet,
Corona, Peragis,K.W.E.enKuhnP,Er isgezorgdvoor eenovervloed aan
vaderlijk stuifmeel,zodat opdemoederplanten eenhoog percentagerasbestuiving kanwordenverwacht.
Van derassenVFenVG isvaneenaantalfamiliesmetbehulpvanvernalisatie
inéén jaar zaadgewonnen,datini960nader opde proefvelden zalv/orden
onderzocht.
Proefveld
De aanlegvanhet proefveld geschiedde alsbijproject 4-1,1.
Intabel 2wordteenoverzichtgegevenvanderesultatenvandetetraploide
familiesvanderassenVA,VBenVE,vergelekenmet hunuitgangsrassen.
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Tabel 2
D r o g e s t o f g e h a l t e en r e l a t i e v e "bietgewichten en d r o g e s t o f o p b r e n g s t e n van
VA, VB en VE.
VA
f am.

biet
gewicht

$
dr.st.

1087
1216
1217
1213
1090
Friso

11 7,"5
119,7
110,3
116,9
108,4
100,0
(36364
kg/ha)

I?', 8
19,7
20,0
20,0
19,9
20,8

VB
f am.

d r . s t . IVE
o p b r . Hfam.

121 ,9
1 1 0 , 8 Ü1112
101,7
1 1 3 , 4 M 244
105,9 In252
130,4
1 1 2 , 2 Ü1253
115,5
1 0 3 , 8 12091
130,4
1 0 0 , 0 12112
130,4
(7557 1(2115
129,4
k g / h a ) Il
::2100
; 126,4
iPeragis : 100,0

1101

106,7

18,8

105,6 j

1221
1098
1225
1220

92,4
86,3
89,6
99,7
100,0
(43864
kg/ha)

20,2
18,6
18,5
18,1

98,1
84,3
87,1
95,1

Voeder
suikerb i e t CB

19,1

biet
gewicht

: (45568
; kg/ha)

f
dr.st.

dr.st.
opbr.

11,3
11,4
11 , 0
11,2
11,1
11,3
11,4

109,3
92,1
113,8
102,6
114,8
116,4
116,7

11,1
12,7

110,7
100,0
(5750
kg/ha)

|
\
l
f

100,0 !
(8341 [
k g / h a)j

Doorde droogtewashet opbrengstniveau laag,vooralvan Peragis enVE.
Alle tetraploide families,opéénna (VB1221), hebbeneenlagerdrogestofgehalte dandeoorsprongsrassen.DeVA-enVE-families slaan,wathundrogestofopbrengst aangaat,eengoed figuur,terwijl deVB-familiestegenvallen.
Opeen ander deelvanhet proefveld isVCvergelekenmet Eureka,waarbijde
drogestofopbrengstvanVCbijna18 °/chogerwasdandievanEureka.Hetras
VD,dat ookindezevergelijking betrokkenwas
gafruim 5 7°minder drogestof
danEureka.
Intabel 3wordt eenoverzicht gegevenvandedrogestofgehaltenvande
kruisingen tussentetraploide rassen onderling envande kruisingenvan
tetraploide rassenmet diploide handelsrassen. Tervergelijking zijneveneens
vermeld degehaltenvande kruisingsouders.Tevens ishetdrogestofgehalte
aangegeven vandebieten,diegeteeld zijnvanhetopdevaderplantengeoogste zaad.Daardevaderplantenver indemeerderheid zijnbijdebestuiving iserhiervoor eengroot deeleenkruisingbinnenhetvaderras opgetreden,integenstelling totdemoederplanten,waarbij bijnaeenvolledige
raskruisingisteverwachten.
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Tabel3
Drogestofgehaltevaneen aantalraskruisingen.
Krui 3i n g
IX

droges tofgeht ,lte
ouder \I\ moeder | v a d e r \ouder I I

drogestofgehalte
iKruising
jI x I I
\ ouder I(moeder ( v a d e r ; ouder
: II

VE x K.W.E.

11,2 j

VE x F r i so

11,2 ;

n

VE x V o e d e r - 1 1 , 2
s u i k e r b i e t CB
VD x H i l l e s - 1 1 , 8
hög S
VC x ïïilles15,0
hög R
VC x MariboN 1 5 , 0

15,0
14,9
15,1
14,7
13,6
13,6
16,8
16,0
18,3
17,1
18,1

!
;
j
|

VB x ""riso

18,9 |

VB x Alpha

18,9 |

VB x Ovana

18,9 ;

VD x F r i so

11,8 ;

20,7
19,7
19,1
18,9
18,9
19,2
15,0
15,3

21,1

23,3

jSY x VE

(21,5

|21,3

| 20,8

j VA x VE

|19,9

118,8 H 9 , 1

IVB x VE

118,9

;23,7
!23,0
i22,6
|22,3
:22,6
|22,9
121,4 ( 2 0 , 8
[20,9
M 5 , 7 [15,3
M6,4

IVD x VE

|11 , 8

j SY x VC

j21,5

M4,9
M5,5
I20.3

I20, 8

|VC x SX

M5,o

I VA x VB

J19,9

I VC x VB

;15,0

I VC x VE

|15,0

I SY x VB

j21,5

il6,8
117,0
M6,6
M6,1
116,4
M6,2
(10,9
MO,7
M9,6
120,1
[18,5
|18,6
M9,1
M9,8
!18,7
M7,0
M3,5
M4,1
119,2
121,2

M2,8
!12,6
112,9
M1,7
11 2 , 6
112,0
111,4
110,7
!16,7
119,5
119,6
119,9
I 20,1
M9,4
[18,4
112,2
112,4
!20,3
(18,9

Ertreedt vaakeenduidelijk onderscheid incombinatievermogen op,wanneer
verschillende tetraploide familiesvanhetzelfde raswordengekruist
met diploiderassen.Intabel4wordt een overzicht gegevenvanderelatieve
drogestofopbrengstenvan enkelevan dezekruisingen.
Tabel4.
Relatieve drogestofopbrengstenvankruisingen tussentetraploide families en
diploiderassen.
\
\Kruising \
IVExK.Vf.E.''~VE""X"Friso [VEx"VoedersuikerbietC.B."

Fam.2091
Fam. 2100
VB

Fam. 2058 ;
Fam. 206O |

100,0
82,7
;VBxFriso

100,0
94,5

93,3
88,1
:

86,6
86,7

VBxAlpha jVBx Ovana

102,1
98,7

97,4
86,4

|11,2
111,2
111,2
|15,0

M6,7

Intabel 3valt direct op,datdegehaltenindevaderkolommenminofmeer
gelijk zijnaandievanderouder II-kolommen.Devaderplantenhebbenzich
dushoofdzakelijkonderlingbestoven. Inhet linkergedeelte vantabel3is
hetgehalte indemoederkolom niet hetgemiddelde vande ouderkolommen,maar
ligt dichter bijdeouder I-kolom,Het zaadvandemoederkolom isgrotendeels
triploid, zodathier dus deinvloed van detetraploide ouder Igroter isdan
van de diploide ouder II.Inhetrechtergedeelte vantabel3staandetetraploide raskruisingen enhier zijndegehalten indemoederkolomminofmeer
intermediair tussendebeide ouderkolommen.

„Ras
VE

11,2

j2 2 , 4
|18,9
(18,9
|11,2
|18,9
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'.ariabiliteitsanalyse bijvoederbieten (project 4-2.2)
Zaadteelt
Voor het snel uitvoeren vanhetinteeltprogramma wordt voor de eerste
inteeltgeneraties gebruik gemaakt vanéénjarige zaadteelt. In1958 zijn
voor heteerst planten ingehuld voor zelfbestuiving enditismetde
gevernaliseerde nakomelingschap in1959herhaald.Eenaantal plantengaf
bij zelfbestuiving geen zaad, zoals intabel 9wordt weergegeven.
Tabel 9
Zaadwinning vanzelfbestoven planten in 1959.
Ras

jaantal planten vande I 0
|ingehuld met saadproductie

Eureka
j 100
23
liassiva
I 50
15
Ovana
| 318
51
Corona
: 25
16
Buffalo
l 25
6
Barres Ferritslev X
25
4
\aantal planten vandeL,
Groeningia
Alpha
Peragis

\
|

60
83
11

21
20
5

Hetverkregen I 2 zaadwordtgedurende dewinter 1959-1960gevernaliseerd.
Deverkregen plantenwordengebruikt voorhetuitvoerenvanpaarsgewijze
kruisingen, opdatvoldoende zaadkanwordenverkregenvoordeuitzaai van
eenobservatieveld in1961.
Het zaadvaneenaantal paarsgewijze kruisingenbinnenderassenEurekaen
Barres Stryn/Xwerd gedurende dewinter 1958-1959 ine e n koude bakgevernaliseerd.
Van deverkregen planten werden ongeveer 350ruimtelijk geisoleerde paren
uitgepoot, waarvan hetzaad ini960 opeenobservatieveld zalworden uitgezaaid.
Ter verbredingvandebasis vanhetBarres Stryn/Xmateriaal werdenin
1959 ooknog40 paarsgewijze kruisingen uitgevoerd metbieten, verkregen
uit hethandelszaad. Hetgeoogste zaad vandeze paren wordt gedurendede
winter 1959-19^0 gevernaliseerd, teneinde dezaadteelt teversnellen.
Observatieveld
OphetHude-proefveld isopeengelijkmatige baan hetzaad uitgezaaidvan
78 planten, afkomstig uitdeEureka-paren.Elk observatieveldje bestonduit
4 rijen van11 bieten. De opkomst waszeer regelmatig enerwaren weinig
misplaatsen. Door de droogte endevergelingsziekte werd deopbrengst hier
ook sterk beinvloed. Opvallend v/asdegrote uniformiteit vande planten
binnen elkveldje. Tussen denummers kwamen duidelijke verschillen voor in
bladtype, bietvorm, enz.Hetrasvalt dusuiteen inverschillende typen,
waaruit weer verdere selectie mogelijk is.Dereciproke kruisingen waren
meestal aanelkaar gelijk. Opgrond vandeveldwaarneming-en werden vaneen
aantal nummers enkele bieten bewaard, -waarmede hetonderzoek kanworden
voortgezet. Vanalle observatieveldjes ishetbietgewicht enhetdrogestofgehalte bepaald. Devariatie vanhetbietgewicht bedroeg inrelatieve
cijfers van81tot139« Bij het drogestofgehalte wasdeze variatie kleiner
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enbedroeg 94tot 11J,Sommige objectenhaddeneenbietgewicht endrogestofgehalte,die hogerwaren dan100.Het omgekeerde bleek ookvoorte
komen,Erzijndusmogelijkhedenomdemeestal optredende negatieve
correlatie tussenbietgewicht endrogestofgehalte tedoorbreken.
Vanenkele plantenwas teweinig zaadbeschikbaar voornormaleuitzaai op
het observatieveld.Vandezeplanten ishetzaad inkistjesgezaaid,waarnade zaailingenlater zijnverspeend inplastic zakjes.Beginmei zijn
deze plantenuitgepoot ophumeuze zandgrond aandeBornsesteeg.De ontwikkeling vandéze plantenwasuitstekend enerwerd hiergeenlastvan
dedroogte ondervonden.Hetgedragvandezenummerswasgelijkaandat
vandenormaalgezaaide objecten opdeklei.
OokvanBarres Stryn^Cishet zaadvaneenkleinaantal parenuitgezaaid,
resp.uitgepoot.Erwerd hiereveneens eengroteuniformiteit binnenelk
nummer geconstateerd, terwijlerduidelijke verschillen tussende objecten
waren.
Debasisvanhetvoederbietenmateriaal isverderverbreed doordepaarsgewijze kruisingenvanhetvergelingsziekte-ma/fceriaalophuneigenschappen
te observeren.Ditgeschiedde opdeniet kunstmatig geïnfecteerde banen
vanhetvergelingsziekteproefveld.Van 21 Neo-en 20Buffalonummerswerden
enkele representatieve bietenbewaard voorverder onderzoek.
Hetbestuderenvandegenetische achtergrond vandemannelijke steriliteit
'bijdë~vöëdërbïëïënvërê3êIïng7""'(pro3ëcT_4-2737
Degevernaliseerde nakomelingschappen vanacht,in1958i nhandelszaadvelden gevondenmannelijk steriele bieten,werden opisolatieveldjesuitgepoot. Erwerdenenkelemannelijk ensemi-mannelijksteriele plantenin
gevonden.Deze planten zijngekruistmet eenreeds gevonden '0-type van
hetvoederbietenras Neo.Ditkruisingszaadwordtgevernaliseerd methet
doeldenakomelingschapini960opdebloei tekunnenbeoordelen. Ookeen
groot aantalvandenormaalbloeiende planten opdeze isolatieveldjesis
gekruistmethet O-type vanNeo,daar indenakomelingschapvandeze
kruisingen ookmannelijk steriele plantenkunnenwordenverwacht.
Voor hetkruisingswerk ishetvanbelang tebeschikken oververschillende
O-typen.Teneindedeze optesporen zijner250ruimtelijk geïsoleerde
paarsgewijze kruisingen uitgevoerd tussen diverse voederbietenenéénjarige
mannelijk steriele bietenvanamerikaanseherkomst.Door defelle droogte
stiervenvan 50parende éénjarige bietenvroegtijdig af.Vande daarbijbehorendevoederbieten zijntoenkruisingengemaakt opplantenvr.néénjarige
mannelijk steriele bietendoormiddelvaninhullingvanbloeistengels.Van
degebruikte voederbieten behoorden er 80tothetrasEureka,90tot
Massivaen80totBarres Ferritsleo X.Eendeelvanhet zaad,dat opde
voederbieten isgeoogst,wordtgedurende dewinter indekoudebakgevernaliseerd enzalini960afstammingsgewijs opisolatieveldjes worden
uitgepoot.Vanhet opde éénjarigemannelijk steriele bietengeoogste
zaad zaleenzaadveld wordenaangelegd, enuithet gedragbijdebloeivan
deze plantenkunnendan conclusiesgetrokkenworden overhstaLrfniet0-type
zijnvandegebruikte vaderplanten.
Alle zaadplantenvandevoederbietenprojectenwerden opdeaanwezigheid van
mannelijke steriliteit onderzocht.Er zijntwee plantengevonden die geen
stuifmeelopleverden.Erheeftbestuivingplaatsgevondendoordebuurplanten.
Degevernaliseerde nakomelingschappenzullenini960wordenbestudeerd.
Vanhetmateriaaluit hetvergelingsziekteprogramma,waarinmannelijke
steriliteit kanwordenverwacht ofwaarin 0-typenvoorkomen, zijn stekbieten
opgekweekt,die ini960naderzullenwordenonderzocht.
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Diversen
Opeenisolatieveldjewerd zaadgeoogst vaneenaantaltriploide planten.
Indenakomelingschap zaldegraadvanploidiewordenvastgesteld.
Erwerdeneenaantal paarsgewijze kruisingen uitgevoerd tussentweejarige
amerikaansemannelijk steriele suikerbieten enTrest-europeesesuikertieten.
Vanenkele ruimtelijk geisoleerde tetraploide zaadbietenwerd zelftestoven
zaad gewonnen.Denakomelingschappen zullen opverschillende eigenschappen
worden onderzocht.
TussenHilleshög Stetraploide suikerbieten endeeigentetraploide rassen
werden enkele kruisingenverricht teneinde nieuwevormen teverkrijgen.
Erwerden enkele kruisingenverricht tussensnijbietenmet suikerbietenen
voederbieten. Ookwerden kruisingenuitgevoerd tussen suikerbietenmet
Betamaritimaenmet amerikaanse monogerme bieten.
Inhetvoorjaarvan 1959werdmateriaalvanenkelevraardevollediploide
kruisingenmet colchicine behandeld.
Eenaantaltriploide zaadplonten,waarinmisschien deeigenschapmannelijke
steriliteitvoorkomt,werdgekruistmetbietenvaneenamerikaansO-type,
In1959werdweer eentelproef aangelegd voorhetvaststellenvanhetpercentage hybridezaad inkruisingen tussen ongekleurde met gekleurdebieten.

door
dr,F.Wit

Methodiekvandegrassenveredeling (Project5-1.1)»
Maaiproef.DemaaiproefteWolfhezemet 4raaigrastypen,uitgezet inrijen
afzonderlijkeplanten engezaaid inrijen,inveldjesinmonocultuur enin
veldjesmetwitteklaver,werd beëindigd.Elk typewasvertegenwoordigd door
4 families,elkebeproevingwasinviervoud.Deopbrengst aandrogestofwerd
inI958bepaald van3sneden enin1959van2sneden.Aandehand vandet©->
taleopbrengstenover2jarenwerdendevolgende correlatie-coëfficiënten
vastgesteld.
Gecorreleerde opbrengsten

Correlatie-coëfficiënt

Geplante rijen
vs gezaaide rijen
Geplante rijen
vs veldjesmonocultuur
Geplanterijen
vs veldjesmetklaver
Gezaaide rijen
vs veldjesmonocultuur
Gezaaide rijen
vs veldjesmetklaver
Veldjesmonocultuurvs veldjesmetklaver

;
|

O.96 ..
0,64 ••
0.63 ..
0,66 ,.
0.6l ,
0.79 •«

..=zeer significant (l °jo niveau); •=significant (5 f°niveau).
Zoalskonwordenverwachtwasdecorrelatie hethoogst tussengeplante engezaaiderijen entussenveldjesmet enzonderklaver.Hierbijmoet inaanmerkinggenomenwordendathetklaveraandeel overhetgeheel laagwas.Wat
onsechterhetmeest interesseert isdecorrelatie tussengeplanterijenen
veldjes.De coëfficiëntenwarenhierlager,maarnogzeersignificant.
Uit deze coëfficiëntenblijkt'datfamiliesmethoge,resp.lageopbrengsten
inmonocultuurin.hetalgemeentevenshoge,resp.lageopbrengstsnin
mengselhebben gegeven» Vandebestevijf familiesinmonocultuur hoorden
erb.v,viertot debestevijffamilies inmengsel.Evenzo leverdenfamilies
methoge,resp.lageopbrengsten alsafzonderlijkeplantenmeestal tevens
hoge,resp.lageopbrengsten inveldjes.Dit ging echternietinallegevallenop; deverschilleninrangordegevendeindruk,dat enkelevandeuitzonderingennietdoortoevalsafwijkingen zijnveroorzaakt.Wellichtkan
doorverderewiskundigebewerkinghierover eenuitspraak wordengegeven»
Bijeengroteraantalherhalingen zijntcevalsafwijkingenvangeringere
invloed.Inzekere zinkunnen de4familiesvan elk type als4herhalingen
wordenopgevat» Doordefamiliesgroepsgewijs samentevoegen,zoalsisgeschied indevolgende tabel,krijgtmendaneenproefinl6-vcud.De
relatieve opbrengstenvande4typenzijnweergegeveninpercentagesvande
gemiddeldeopbrengsten.
Type
'H2
Lp2n
H
l
Lp4n

Plantrijen \Gezaaide|rijenIVeldjes (Veldjes+
;klaver
109
IO5

105i
1041

! IO4

99

99i
93S

!102
i 91

; 103

Deviermanierenvantoetsinggavengeheeldezelfde rangordevoorderelatieve producties.Bijderijenafzonderlijkeplantenwaren deverschillen
hetgrootst.Onderdeomstandighedenvandeze proefzoumendusbijbeoordelingvandeopbrengstenvanrijenafzonderlijkeplanten eenevenjuiste
indrukgekregenhebbenvanhetrelatief pro'ductievermogenvandeviertypes

IO7
101
i
99
l 94
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raaigrassen alsbijbeoordelingvaningezaaide rijtjes eninveldjes.
Enkelebuitenlandse onderzoekingenmet raaigrassenleidden totgelijksoortigeconclusies.Dithoudt echterniet in,dathet inallegevallenop
zalgaan,b.v,bijaanwezigheid vaneenhocgpercentageklaver,nochdathet
voor anderegrassoorten eveneens zalgelden.
Verschillende eigenschappenwerdendoor schattingscijfersbepaald» Deze zijn
nogniet statistischverwerkt.Eenvergelijkingvandegemiddeldenkan
echter alweleenindruk gevenvanderesultaten.Voor degemiddelde cijfers
voorvoorjaarsontwikkeling,halmvorming indenagroei endichtheid vanie
zedeofvan derij,blijkt ertussendeafzonderlijkefamiliesbinnen elk
typeinhet algemeeneengoede overeenstemming inrangorde tebestaanbij
deverschillende toetsingen.Dedichtheid werd geschat aanhet eindevande
zomer;bijdeplantrijenwerd dezebeoordeeld aandehandvanhet aantal
overlevende pollenenvandetoestand,waarindezeverkeerden.Alleenbijde
tetraploiden stamdendedichtheidscijfersvoordegeplante rijenweinig
overeenmet dievoordegezaaideobjecten.Binnendezefamilieswasde
variatie indeontwikkeling derafzonderlijkeplantenzeergroot;vele pollenwarengeheelofgedeeltelijk afgestorven.
Eenoverzichtvandegemiddelden pertypegeeft devolgendetabel.

IL

H,
Geplante rijen
Gezaaide rijen
Veldjes
Veldjesmet klaver

;Dichtheid zode

Voorjaarsontwikkeling Halmvorming

Maniervan toetsing

4n

7.1 17.7 15.717.4
7-517.8 15.5 17-2
7.8 ;7.5 {6.016.8
8.0 !7.8 16.116.5

2n

4n

IL

5.0 !2.1
15.6 5.5 12.0
16.0 4.9io.7
16.0 5.2 !i.o

2niHn

IL

4n

2n

1-315-416.0
1.015.416.0
0.4)5.215.7
0.615.215.5

5.0
5.9
6.4
5.8

7.2
7.5
7.4
7-3

Ten aanzienvandehalmvorming indenagroei leidde elke toetsingtot precies
dezelfde conclusie.Voor dedichtheid gaf alleendebeoordelingvan degeplanterijen eeniets andereuitkomst, doordat;hetvoorkomenvanvrijhoge
percentages slecht ontwikkelde ofdode pollenindetetraploide rijenniet
gepaard gingmet eenaterkverminderde dichtheid indegezaaideobjecten.
BijdevoorjaarsontwikkelingwerdendeH,-familiesindeveldjes gemiddeld
gunstiger beoordeeld daninderijen.DitY/asvoornamelijk tewijtenaanhet
afwijkend gedragvan eenfamilie,waarvoorvoorshands geenverklaringvalt
tegeven.Eennaderonderzoekvan afwijkende gevallen lijktwelgewenst.
Deovereenstemminginrangorde isdusnietvolkomen.Mede opgrondvande
vergelijkingvandeafzonderlijkefamilies binnenelk type,moet echter
werdengeconcludeerd, datonderdeomstandighedenvan dezeproefdevoorjaarsontwikkeling,dehalmvorming indenagroei ende standvastigheid, zoals
die aandepollenrijen zijnbepaald, inhet algemeen eengoedemaatstaf zijn
geweestvoor deontwikkelingvandeze eigenschappenindeveldjes»
Beweidingsproef.De 16familieswerden eveneensuitgezaaid inveldjesmet
timothee enwitteklaver ineenkunstweide.Zoveelmogelijk opdezelfde dag
ofopopeenvolgende dagenwerden indegemaaide enindebeweideveldjes
overeenkomstige waarnemingenverricht.Degemiddelde schattingscijferszijn
indevolgende tabelmet elkaarvergeleken.
iEigenschap

!Object

Gemiddeld ebeoo3 ^deling!
2n ;
4n
l | H2

H

\Voorjaars|ontwikkeling
:nagroei
!zomer
;dichtheid
jvoorjaar
|dichtheid
\zomer
|klaver
;voorjaar
!klaver
|najaar

:maaien
!weiden
jmaaien
1weiden
!maaien
|weiden
|maaien
!weiden
|maaien
|weiden
|maaien
|weiden

8.0

7.4
8.1
7.7
6.7
6.1
5.2
5.5
6.2
7.0
0.7
4.3

7.8 1 6.1 " 6.5 r
7.9 ! 6.9
7.3
7.3 I 7.2 • 7.6 !
7-3 ! 7.3
7.4 1
7.0 : 7-7 ; 7.7 !
6.2 1 7.0 !7.1 !
5.5 1 5.8 17.3
5.9 ! 6.3 '6.7 1
6.1 1 7.2 ! 6.7 i
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Deschattingvandevoorjaarsontwikkeling,denagroei endedichtheid vande
zodeindemaaiveldjes stemdevrijwelgeheelovereenmetde"beoordeling
onderbeweidingsomstandigheden.Voordebezettingmetklaver was deovereenkomst echter zeergering.Baardeklaverontwikkeling sterk afhangtvan
debehandelingvanhet grasland endezebehandelingvoordegemaaide envoor
debeweideveldjes sterkuiteenliep,koneenverschil tevorenwordenverwacht•
Veredelingvan Engelsraaigras^Project 5-1.2).
Maaiproef.De in1957 aangelegdemaaiproefmetfamiliesvanverschillende
typeninmonocultuur,werd in1959beëindigd.In1957werd driemaalgemaaid
(alleende laatste snede gewogen),in.1958viermaal enin1959 slechtstweemaal,wegens de sterkeuitbreidingvankweek enandereonkruiden.Hettoegepastemaaischemaiseennabootsingvanbeweideninhet eerste jaar envroeg
hooien,gevolgd doornaweiden,inhettweede enderde jaar.Debedoelingvan
deproefwasindeeerste plaatseenindruk tekrijgenvande prestatiesvan
detetraploidenendaarnaast nategaan,inhoeverre dehabitusvandemoederklonenvaninvloed zouzijnophetgedragvandefamilies inveldjes.
Dewiskundige verwerking isnognietbeëindigd.Deongecorrigeerde gegevens
overdetotalegewogen opbrengst aandrogestof perveldje,degeschatte zodedichtheid (op26maart)endegeschattevoorjaarsontwikkeling (op8 april),
zijnindevolgende tabel samengevat.
Eigenschap!

Vroeg hooitype

Iaathooitype

Weidetype

steil

plat <tetraj

steiljplat;tetra

steil; plat1

tetra

7.04
6.3
7-4

6.65 16.551
6.8 15.7 !
7.4 i6.4 !

7.23 !7.16f6.95
5.7 !5.4 i5.0
7.7 i7.0 !6.8

6.73 16.64I
6.4 16.51
7.2 i7.1j
i

6.60
5.6
6.7

kgdrogestj
dichtheid
voorjaars-|
ontw.

Desteile typenproduceerden ietsmeerdandeplatte,deverschillenwaren
echtergering enwaarschijnlijk niet significant.Onderde omstandigheden
vandeze proef isdehabitusvandemoederklonennietvanduidelijke invloed
geweestopdeproductie,dedichtheid van dezodeofdevoorjaarsontwikkelingvandefamilies inveldjes.
De tetraploiden produceerden inalledrie typenietsminder drogestof dan
dediploiden;zevormden eenminder dichte zodeenwareninhetvoorjaariets
trager.In1958was devoorjaarsontwikkeling bijdetetraploidenduidelijk
gunstiger danbijdediploiden.Eenverklaringvoor ditverschillend gedrag
intweeopeenvolgende jarenisnognietgevonden.
Beweidingsproef.Indekunstvreide,diein1957werd ingezaaid metverschillende familiesvanEngels raaigras,werden indeloopvan1959 allerleiwaarnemingenverricht.Degemiddelde schattingscijferszijnsamengevat inde
volgendetabel.
Eigenschap
Voorjaarsgroei9/4

Dichtheid zode15/4
foraaigras 15/4
ioklaver15/4
Nagroei29/6
Dichtheid zodeI6/7

Type

Steil

vroeghooitype
laathooitype
weidetype
vroeghooitype
laathnaitype
weidetype
vroeghooitype
laathooitype
weidetype
vroeghooitype
laathooitype
weidetype
vroeghooitype
laathooitype
weidetype
vroeghooitype
laathooitype
weidetype

7.6
7.7
7.7
6.9
6.0
5.4
74
72
75
7.9 !
'7.9 i
4.6 !

7.1 '
7.7 1

8.2
5.8 1
5.8 !
5.8 !

Plat !Vetra

7.4
7.2
7.8
6.9
6.1
5.9
72
68
75
7.2
7.8
4.9
7.2
7.7
8.1
6.3
6.2
5.6

16.9
i7.0
i 7.1
! 6.5
! 6.0
I5.9
158
S49
163
115.7
122.1
15.3
i7.3
! 8.1
! 8.0
15.2
! 4.2
! 5.2

liassen

6.9
6.6
:

8.0

5.3
5.9
6.0
51
45
69
20.8
23.4

5.0
7.7
7.9
8.0
4.8
5.0
4.9
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Evenals inhetvorig jaar stonden deplattehooitypengemiddeld bijde steile
ietsachterinvoorjaarsgroeieniiaverbezetting.
Deverschillenwaren echtergering,zeerwaarschijnlijk niet significant en
tradenniet pphijdeweidetypen.Eenduidelijke invloedvandehabitusder
moederklonenvielhierdus evenmintebespeuren alsindemaaiproef.Wel
bleek eenduidelijk effectvan dechromosomenverdubbeling -inhet algemeen
inongunstigezin.Evenals indemaaiproefvertoonden detetraploideveldjes
dit jaareentragerevoorjaarsgroeidandediploide eneengeringerebezettingmetraaigras.
Kouderesistentie.De 188kloontjesvanF,-bastaarden tussen inheemse en
noord- enoos^europese plantenwerdenbeoordeeld opvoorjaarsontwikkeling,
zomergroei enroestresistentie.Demeestbelovendekloontjeswerden samen
meteenaantalinheemse ouderklonen indecemberopkouderesistentiegetoetst
indevriescel.
Roestresistentie.Inhetvoorjaarwerden eenaantalvroege,half lateen
latekloontjes,die inde laatste 2jarenvrijwelgeheelvrijvanroest
bleven,uitgeplant voor zaadwinning.Erwerd slechtsvaneendeelder
kloontjes enigzaadverkregen.
Veredelingvan gekruist raaigras (Project5*"1«3)•
Develdjesmet F4- enE5_familiesinmonocultuur,gezaaid op4 april1957>
werden indit laatste proefjaarwegens de droogte slechts driemaal gemaaid.
Evenals in1958warendefamilies inhetvoorjaarvlotterinhet hervatten
vandegroeidanhooitype C.B.Degeschatte dichtheid vandezodeendegewogenopbrengst aandrogestof warenaanmerkelijkhoger.
Detotale opbrengstenoverdrie jarenwerden statistischverwerkt« DefamiliesvandeHl,H2 enH3typenbrachtengemiddeld 13512 en12 °jomeeropdan
hooitype C.B.Deverschillenwaren zeersignificant.Ookwanneermeninaanmerkingneemtdathet gekruiste raaigras afkomstigwasuitklonenzaad en
datnageneratievevermeerdering inderegel eenvermindering indevegetatieve productie optreedt,wijst dit tochwelopmogelijkheden totverhoging ••
vanhet productievermogen door inkruisingvanEngelsmetItaliaans raaigras«
Alsbezwaarvan dezekruisingstypen iswelaangevoerd degrotereneiging
tothalr.vormingindenagroei.Indeze proefvormde demeerderheid der
meest productieveHl-enH2-families echterweinigmeerhalmendanhooitype
C.B.DeH3-families kwamenindit opzicht mindergoedvoordedag.Bijeen
juisteselectievanmoederklonenbehoeft dusnietvooreenhinderlijke
halmvorming indenagroei teworden gevreesd.
Uitdekruisingendie in1955werdengemaakt tussenEngels raaigrasweidetype enItaliaans raaigras,werden240E2-kloontjesgeselecteerd voorzaadv/inning.Daarvanwerden 60voordebloei afgesnedenwegens tevroegdoorschieten.DeP3-families zijngedurende dewinterindevriesceluitgezeefd.
Veredelingvangrassen door chromosomenverdubbeling ^Project 5-1.4}.
Op14maart werdenindeEngtwee proeveninachtvouduitgezaaid,met twee
tetraploide objecten enééndiploid object,alleinveldjesvan 6m2.De
tetraploide veldjes -gemengd zaadvan7families -werdengezaaid naar
50en75kg/ha,dediploideveldjes -gemengd zaadvan2rassen-naar
50kg/ha.De eneproefontving eennormale stikstofgift ( 2 x 3 kg/are),de
andere eenhogere ( 2 x 5 kg/are).
Ondanks dezeergoede opkomst wasdeontwikkeling dotr de aanhoudende
droogte slecht.Erwerden slechts2schrale snedengeoogst;hetgehalte aan
drogestofwerd nietbepaald.Degemiddeldenvanenkele schattingscijfersen
deopbrengst aanvers gewicht zijnsamengevat indevolgendetabel.
Object

kg N
per
are

2n50
4n50
4n75

6
6
6

2n50
7n50
4n75

10
10
10

•Dichtheid
6/5
8.3
5.9
7.*
8.6
6.8
8.4

ie o n - 1 Hoogte
k r u i d ; i n cm.
6/5
I 6/5
122.0
2.3
4.3
;23.4
2.0
;23.9
124^.0
8.9
1.8
125.0
125.6
1.3

: Groene o p b r e n g s t i n k g .

Rel.opbrengst

?

; Ie sn.

2e s n .

i 4.95
; 6.11
! 6.34

3.55
5.46
5.85

8.50
11.57
12.19

100
123
128

1100
il54
II65

1 4.59

4.68
6.53
7.35

9.27
I2.52
I3.96

100
131
143

!100
H40
Ü58

! 5.99
i 6.58

tot.

Ie sn«!2e s n . ! t o t .
I100
1136
jl43
ilOO
H35
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i
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Zeals opgrond van vorige proeven werd verwacht, was hij gebruik van dezelfde
hoeveelheid zaaizaad de dichtheid van het gewas bij de tetraploide veldjes
geringer en de onkruidontwikkeling sterker dan bij de diploide.Deze verschillenwerden vrijwel opgeheven wanneer de zaaidichtheid van de tetraploiden
met 50 iowerd verhoogd. Het tetraploide gewas was in het voorjaar iets hoger
dan het diploide,maar het verschil tussen beide kwam meer tot uiting in
de breedte van de bladeren en spruiten dan in de hoogte.
Het belangrijkste verschil tussen tetraploid en diploid treedt in de tabel
niet direct aan het licht5het betreft de reactie op de droogte.De diploide
veldjes bevatten begin juni reeds vrij veel verdorde enbruine bladeren; de
tetraploide veldjes bleven veel langer groen envertoonden vrijwel gedurende
het hele groeiseizoen een opvallend veel grotere droogteresistentie. De gevonden verschillen in opbrengst zijnwellicht meer een afspiegeling van de
verschillen in driogteresistentie danvan verschillen in opbrengstvermogen.
Het tetraploide raaigras produceerde aanzienlijk meer danhet diploide, ook
bij de normale zaaidichtheid. De verschillen kwamen het sterkst tot uiting
in de tweede snede.
Italiaans raaigras.
De proef tot familiestoetsing in veldjes, aangelegd in 1957? werd in 1959 aangehouden voor het verzamelenvan aanvullende gegevens.De resultaten zijn
samengevat inde tabel.Erwerd maar één snede gewonnen en daarvan is alleen
het vers gewicht bepaald.
Objecten

Voorjaars- \ Dichtheid!
Izode
groei

2n rassen
4n selectie l
4n families|

8.8

5.9

7.R

6.5
7.3

7.2

Droogte
resistent ïei

:'5.9
6.7
6.9

Vers gewic

htl

Nagroei

xn kg

4.1
4.7
4.7

In tegenstelling tot het vorig jaar bleven alle tetraploide objecten in
voorjaarsontwikkeling achter bij de diploide rassen. In dichtheid van de
zode, in droogteresistentie en inopbrengst aan vers gewicht overtroffen ze
deze echter. In de mate van uitloop na het maaien was er vrijwel geen verschil.
Deze resultaten bevestigen de vroegere conclusie dat tetraploid Italiaans
raaigras gunstige mogelijkheden bezit voor de selectie van typenmet een
grotere standvastigheid en een grotere resistentie tegen ongunstige omstandigheden.
De klonen van demeest productieve en die van de minst productieve families
werden in het voorjaar in twee groepenuitgeplant voor zaadwinning.
Engels raaigras.
Bijde projecten 5-1.1 en 5-1.2 is al medegedeeld dat de tetraploide»,
families van Engels raaigras, zowel in de gemaaide als in de geweide veldjes,
dit voorjaar trager waren dan de diploide.In 1958 waren ze daarentegen
vroeger. Hetzelfde werd boven vermeld voor Italiaans raaigras.De relatieve
voorjaarsgroeikan blijkbaar in opeenvolgende jaren sterk uiteenlopen.
In opbrengst aan drogestof, in standvastigheid en in zodedichtheid in de
zomer, bleven de tetraploide families bij de diploide achter. In de beweide veldjes vertoonden ze,ondanks het geringere aandeel aan raaigras,
een even dichte zode als de diploide.Hieruit blijkt dat in de tetraploide
veldjes andere grassen -vnl« timothee - zich beter konden handhaven. Dit
gold eveneens voor witte klaver. Tetraploid Engels raaigras is dus in het
algemeenminder agressief dan diploid. Een verschil in droogteresistentie
kon - althans in develdjes -niet worden vastgesteld.De selectie van
tetraploid Engels raaigras geschiedde echter op vochthoudende zandgrond,
die van Vïesterwolds en Italiaans raaigras ten dele op droogtegevoelige grond.
Bastaardering_tussen_Lolium-_en_Pestucasoorten (Project 5~1-5^*
Lolium x Festuca pratensis. Door kruising van twee tetraploiden van Engels
raaigras en beemdlangbloem werd eenhybride verkregen met openspringende
meeldraden enuiterlijk normaal stuifmeel.Deze bastaard is waarschijnlijk
amphidiploid; hij vertoonde op de droge zandgrond een goede groei maar
vormde weinig zaad.

3.3
3.2
3.4
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Erwerden12zaailingenvanopgekweekt.De plantiswellicht invrijhoge
mate zelfsteriel.Alle anderenieuwe hybriden,verkregen doorkruisingvan
diploide lolium-met tetraploide Festucaplanten,hadden evenalsvroeger
onderzochte triploide "bastaardenniet-openspringende helmknoppen.
Inenkele percelengrasland aandeKaagse Plassenwerden ca.100plantenverzameld,demeeste inbloeiende toestand. Opgrondvandemorfologischekenmerken,het aantal chromosomenendekwaliteit vanhet stuifmeel zijnze
voorlopig indevolgende groepeningedeeld.Wellichtmoetenbijnaderebestudering enkele groepenwordengecombineerd (b.v.4en5,6en 7)
Groep Morfologische kenmerken Aantal
tfo normaal AantalPlanten
chromosomen stuifmeel
1
2
3
4
5
6
7
8

zuiver lolium
overwegend Lolium
intermediair
zuiver Lolium
overwegend Lolium
intermediair
overwegend Pestuca
zuiverPestuca

14
14
14
+_21
+21
+_21
+_21
14

70-75
?

0-12
25-50
0 -88
0-12
0 -1
80-100

6

5

10

5

50
17
3
3

Detabel geeftgeenjuiste indrukvanderelatieve frequentie dergroepenin
depopulatie,omdatnaar afwijkende plantenisgezocht.Inwerkelijkheid kwamen
dezuivere oudertypeshetmeestvoor\ plaatselijkdomineerdenechter
detussenvormen.
Erwerd vnl,verzameld inéénperceel,eenhooiweide met eenvrijhoogaandeelaanraaigrasenbeemdlangbloem.Doordatgeregeld laatwordtgemaaid
zijnde omstandigheden hiergunstigvoor dekruising envoor derijping van
het zaad.Deholle zodebevordert deaanslagvande zaailingen^ demilieufactoren zijnblijkbaar gunstigvoorhet zichhandhavenvandePI-hybriden
(degroepen 3en6?)envandeplantender terugkruisingsgeneratie(s)(de
groepen 2,4,5 en7)»Degrasmatvertoonde symptomenvanstikstofarmoede;de
bastaardplanten schenen daarvanminderhinder tehebben dandezuivere soorten.
Doorvergelijkingvan deze plantenmet dekunstmatige hybridenkanwellicht
wordenuitgemaakt ofdegroepen3en6beide alsF1-bastaardenzijntebeschouwen.Demogelijkheid moet ookworden overwogendat groepJdeF1-bastaardvertegenwoordigd engroep 6b.v. deeerste terugkruisingsgeneratie met
Festuca (viaeenongereduceerde eicel)
Door spontane terugkruisingvankunstmatige P1-hybridenwerden ca.2000 zaailingenverkregen.Vaneendeel derplantenzijndemanlijke endevrouwelijkefertiliteit enenkele taxonomische kenmerkenbestudeerd.Erwerd zaad
geoogstvoorhetuitzevenvaneenvolgende generatie indevriescel.
l^lium_x_P,arundinacea.Zaden,gevormd aanongecastreerde arenvan 2raaigrasplantendiesamen~wareningehuldmet pluimenvanrietzwenkgras,leverden
109volwassenplanten op.Daarvanbleken56hybridenen53raaigrasplanten
te zijn.Alserweinig compatibel stuifmeelvanLolium enveel stuifmeelvan
F.arundinacea aanwezigis,gelukt de.kruisingblijkbaar zeergemakkelijk.
Hetwordt daardoorwel zeer aannemelijk datde afwijkende plantenvanrietzwenkgras dieinsommigeweiden zijngevonden,doordeze kruising zijnontstaan.Dehybridenondervondenveelminder schadevande droogte dande
raaigrasplanten.Vaneenderfamilies bleven zezelfsgroener dandemeeste
plantenvanrietzwenkgras,afschoonhetblad duidelijkminderhardwas.
Devariatie ingroeiwas zeergroot.
Veredelingvanrietzwenkgras (Project5-1«6)
Aanditproject konweinig tijdwordenbesteed.Develdjes indekunstweide,
ingezaaid met zaadvan "zachte"envan "harde"klonenvertoondeneenzeer
veel gunstiger zomergroei dandeveldjesmetraaigras,kropaar,timothee
ofbeemdlangbloem. Zewerdenechter slechter afgegraasd.Erwerdnietde
indrukverkregen, datdekoeiende zachte typenprefereerdenbovendeharde.
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Veredelingvanwitteklaver (Project_5~2.l).
Voor eenbestuderingvan hetconcurrentievermogenvanverschillende typen
witteklaverwerden49families enrasseninrijenuitgezaaid ineenmaaiproefveld,ingrasmattenvanEngelsraaigras envankropaar.Dezelfdeobjectenwerdenuitgezaaid in eenkunstweide,ingrasmattenvanresp.Engels
raaigras,kropaar eneenmengselvantimotheeenbeemdlangbloem.Daarnaast
werd eenmaaiproefveldjeaangelegd met25rasseninmonocultuur enindrie
verschillende grasmatten.
Families afkomstigvan 6klonen,dieverschillenvertoonden invatbaarheid
voor cystenaaltjes,werdengetoetst.opdePlantenziektekundigeDienst.Er
tradentussendefamiliesverschilleningraadvanaantastingop,die echter
niet duidelijk gecorreleerd warenmet deveronderstelde graadvanvatbaarheid derklonen.
Hetverdere onderzoek bijwitteklaver zalwordenverricht doorir.Dijkstra.
Veredelingvanrodeklaver doorchromosomenverdubbeling

(X^ï^t-^Z^Z.-!-

Vandeveldjes diein1958warenaangelegd met zaadvanopwinterhardheid
geselecteerde klonen,werd deeerste snedegemaaid.De21tetraploide familiesproduceerden10 fomeerdrogestof danhetmengselvantweenederlandse
rassen.De totale opbrengst everdetwee jarenlag9 i°bovendievanhet
diploide object.Dedichtheid derveldjeswasbijdetetraploidenaanmerkelijkhoger.Deschattingenvande drrogteresistentie gavenvoor detetraploide ende diploideveldjesdezelfdegemiddelden,maarsommige tetraploide
families lagendaaraanmerkelijk boven,andere erduidelijk beneden.De
vroegere ervaring dat tetraploide rodeklaveronderongunstige omstandighedenmeer oogstzekerheid biedt,werd doordeze proefbevestigd.
Vanhetvoornemen,indetweede snededezaadzetting ende zaadopbrengst
tebestuderen,moestwegensde slechte enonregelmatigenagroei wordenafgezien.
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doer
dr.F._Wit
Chemische inductievanmanlijke steriliteit (P£oJ2cî§li}i
Inhetvoorjaarvan1959vernam dr.F.Nijdamvandr.W.v.d.Zweep,Hoofdvan
deAfdeling onkruidbestrijdingvanhetInstituutvoorbiologischeenscheikundigonderzoekvanlandbouwgewassen;datmenindeVerenigde Statenbij
katoenmanlijke steriliteit hadverkregen,doorbespuitingvande planten
metbepaalde oplossingenvanNa2-4dichloorisobutyraat.
Aan schrijver dezeswerd verzocht nategaanofdoorbehandelingvannederlandse landbouwgewassen eveneensmanlijke steriliteit zcukunnenworden
opgewekt.Dr.v.d.Zweepsteldevoor oriënterende beproeving eenkleinehoeveelheid vanhetbetreffende preparaat beschikbaar.
Inmei,juni enjuliwerdendaarop plantenvanrode enwitteklaver,bieten,
stoppelknollen enEngelsraaigraskorte tijd voor debloei bespotenmet
uiteenlopende hoeveelheden oplossingenvanverschillendeconcentraties.
Yiertotvijf wekennadebehandelingmetbepaalde doseringentrad bijde
eerstedrie gewassen eenmatige tot zeerhoge graadvanmanlijke steriliteit
op, zonderdat schade aandegroeiofdebloeivieltebespeuren.
Waarnemingen over dezaadzetting gavendeindruk datbijbieten,zelfsbij
eenhogegraad vanmanlijke steriliteit,devrouwelijke fertiliteitweinigof
nietv/erdbeinvloed.Bijrodeklaverkwam de selectiviteit vandegametocide
werkingveelminder sterk totuitdrukking.
Deresultatenvanhet oriënterende onderzoek zijnverwerkt ineenartikel
dat zalwordengepubliceerd inEuphytica 9 (1960),Hetonderzoek zalin
samenwerking met ir.G.Cleijwordenvoortgezet.

SUSGEIT SN_KLMERS
door
i r . G - . E . van D i j k
Veredelingsonderzoek bijtimothee^Project5-1-8)«
Een omvangrijk onderzoek naardealgemene geldigheid vanderesultaten,die
menverkrijgt"bijdeverschillende methodenvanfamilie-onderzoek,werdafgesloten. Twee opeenvolgende series proevenhebbeninhet tijdvakvan1954/
1959 gegevensversohaft omtrent deuitkomstenbijtoetsing alsgezaaide
rijen,veldjes enafzonderlijke planten. Indevorigeverslagenwerdenreeds
enkelevoorlopige conclusiesvermeld, terwijlnumetdeuiteindelijke
verwerkingvanalle gegevenseenbegingemaaktis.
Jammer is,dathetafgelopen jaarrnderbyzonder droge omstandigheden gewerkt
moestworden.Develdjes leverdenb.v eenprodukt,datversgemaaid60 fc
drogestofbevatte.Hetbehoeftgeenbetoog,dat eendergelijke droogte,
waarbijgrondverschilieneenzeergroot effectkrijgen,niet bevorderlijk
isvoor dewaardevande opbrengstcijfers.
Uiteraard begunstigde de lange droogteperiodeweldewaarnemingen overde
droogteresistentie vanhetmateriaal.Inverband metdebovengenoemde grote
standplaats-verschillen, doorhetuitdrogenvandegrond,moetenwaarnemingenover dematevanresistentie bijvoorkeur uitgevoerd wordenaanobjectendieuit meerdere individuenbestaan,zoals klonen ofpopulaties.
Tussendeklonenwerdenduidelijkeverschillenindroogte-gevoeligheid geconstateerd. Tweemaalwerdhetfrisblijvenvandeplanten,alseenmaat
voor de droogtereéistentie,incijfersvastgelegd.De late klonenleden
sterker
dan deraiddelvroege envroege klonen,welke typenuiteraard
tijdens dedroogteineenanderontwikkelingsstadiumverkeerden.
Binnenhet type ontwikkelden zicheveneens sprekende verschillen.Bijde
lateklonenblekendeplattehetsterkst telijden.Mogelijktradhierbij
ookhitteschade opinhethartvandepol.Bijdeveldwaarnemingen ishet
echtermoeilijkteonderscheidentussenhitte-endroogteschade.
Dat erbijdegevondenverschilleninderdaad eigenschappenvandeklonenin
hetgeding zijn,enhetnietuitsluitend standplaatsfactorenbetreft,wordt
duidelijk alsmende cijfersvan1957vergelijkt metdievan1959« Dertien
vroege klonen,welke na1957verplant zijnnaareenandergedeeltevanhet
veld entevens ineenanderevolgorde,leverdendit jaar cijfersvoordroogteresistentie,die inhogemate parallel lopenmetdievan 1957(r=0.67j
0.01 <P,<0.05).
Eenstatistische bewerkingvandegeschatte droogteresistentie vanouderklonenenvanhunnakomelingschappen, opgekweekt alsrijenafzonderlijke
planten,gezaaiderijenengezaaideveldjes,gafdev olgenderesultaten.
Zowelbijdevroege alsbijdelate typenwerd eenbetrouwbare correlatie
gevondentussende cijfersvoor gezaaide rijenendievoor defamiliesals
afzonderlijkeplanten.De correlatie-coëfficientenvoor de overige gevallen
bleken nietbetrouwbaar, ookniet die tussen ouderkloonennakomelingschap.
Tabel Igeeftde cijfers,waarbijdelinker onderhelftgeldtvoor dehooi^
typen,derechterbovenhelftvoordeweidetypen.
Tabel I
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Tussendedroogteresistentie in1959enhet cijfervoor legerenin1957
bleek geenverbandte bestaan,Binnendit materiaalkanvoldoende stijfheid
vanstroendroogteresistentie dussamengaan.
Devoorgenomenverplanting derklonenmoestwegens dedroogteuitgesteld
wordentot hetvoorjaar i960.

Kruisingen hooi-xweidetypen.
Inhetvoorjaar werden 40F2enF3-familiesi n rijenuitgezaaid. De opkomst
was goed,maar deverdere ontwikkeling werd sterkvertraagd door de scherpe
droogte, alwas het opmerkelijk hoelang de jonge planten eengoede stand behielden.
Ook dit jaarwerden bij de kruisingspopulaties eengroot aantal schietdatumwaarnemingenverricht.Door de droogte stagneerde echter de groei van veel
planten practisch geheel,methet gevolg, dat deze cijfers sterk aanwaarde
hebben ingeboet.De curve voorde schietdata isbijvele populaties sterk
tweetoppig geworden,door het grote percentage vertraagd schietende planten.
Een proef, die bedoeld was omvaneen aantalkruisingsklonen de geschiktheid
voor de zaadteelt te beoordelen konniet uitgevoerd worden, omdat de meeste
bloeiwijzente kleinbleven ofverdroogden.
Interessante gegevens leverden de breedwerpig gezaaide veldjes.Hieruit
bleek,dat de kruisingen ookv/atzodevorming betreft,tussendehooi- en
weidetypen instaan.Yerder isgetracht deverschillen invoorjaarsontwikkeling vast te leggen als lengte vanhet gewas incm. Onderstaande tabel geeft
het gemiddelde van4metingen perveldje.Uit deze cijfers blijkt weer het
intermediaire karakter vande kruisingsrassen.Hierbij kanmenVroeg weidetype beschouwen als eenmaatvoor hetgeen selectie opvroegheidbinnen het
weidetype heeft opgeleverd.
Tabel I.
Lengte van het gewas in cm.vanveldjes timothee op4m e i 1959»
'
icm
;steil
\29
Vroege typen
ihalfsteil
j27
iplat
|24
Kruisingsrassen JA
i25
JB
!21
•vroegweidetype ;18
Late typen
;half laat weidet.; IJ
ilaatweidetype
12
Het_toetsen_van rassen offamilies inmengteelt ^Project 5-1-11).
De ontwikkeling opde beweidingsproefvelden inEde,waar de proefselecties
uitgezaaid zijninmengselsmetEngels raaigras,beemdlangbloem enklaver,
werd in schattingscijfersvastgelegd. Ophet oudste perceel,dat in 1955
uitgezaaid is,vond bijde objectenVroeg steil enVroeg plat eenduidelijke toename vanhet percentage timothee ten opzichte van het standaardras
plaats. Bij deweidetypen blevende verhoudingen ongewijzigd.
Verderwerden inEde een aantalbeweidingsveldjes uitgezaaid voorvergelijking van proefselecties,voortgekomen uit dekruising vroegx laat,met
de gewone weidetypen.Voor de inzaai werd uitgegaan van eengangbaar mengsel,waarvanvoor het beoogde doel hot percentage timotheezaadwatverhoogd is.
InWolfhezekonden dewaarnemingen aande familietoetsing inmengteelt
afgesloten"worden.De timothee-objectenwarenhieruitgezaaid inrijen
afgewisseld met rijenEngels raaigras op zeer korte afstand, enwerdengedurende drie jaarbeoordeeld. Interessant is devergelijking vanderesultatenvan 10vroege families in deze proef, die ookdeeluitgemaakt hebben
vaneen soortgelijke proef uitde periode 1954/1957- De correlatiecoëfficiëntbleekhoog te zijn (r=O.76 0.01 /P,0.05), wat een aanwijzing
geeft, dat volgens de gekozenmethode reële vers'chillen tussen de families
gemetenworden.
Tijdens de droogteperiode van 1959 blekenbij dehooitypen de timotheefamilies dedroogte beter te doorstaan danhetEngels raaigras;bijde
weidetypen lagendeverhoudingen omgekeerd.

/'eredelingsonderzoek b i j kropaar (Project 5-1.9.
Van124F2families,voortgekomenuitkruisingenvanklonenmetRussische
rassen,werd indewinter enig zaad indekasuitgelegd,met het doelde
snelheid van kieming envan jeugdgroei tebeoordelen.Navergelijkingmet
2standaardrassen bleven 80nummers over,die inbeginontwikkeling derassen
overtroffen.Vandezefamilies zijnintotaal 2000planten inhetvoorjaar
ophetveld uitgezet.Ookbijkropaar bleekdat jonge planten droogteperioden
zeerlang zonder zichtbare schadekunnendoorstaan, zodaterondanksdeslechte
weersomstandigheden vaneengoede ontwikkelinggesprokenkonworden.
Dedroogteresistentie vanouderekropaarplanten bleektijdens delangedroogteperiode inWolfhezeniet voldoendete zijn,altradnaregenhetherstelvrij
snel in.Deklonen,families endeproefselectieskondendit jaardanook
slechts twee keergemaaid engewogenworden. Opvallendwas hetgroteverschil
tussendekropaarzode vandeveldjes endeverspreide kropaarplanten inde
met timotheehooitype ingezaaide randstroken.Deze plantengroeidenduidelijkbeterenbeschiktenkennelijk inconcurrentiemethetweinig agressieve
timotheegras overmeerbodemvocht,dandeplanten die indekropaarzodede
onderlinge concurrentie moestenverduren.
OpdepractijkperceleninEdevoldeedkropaar tijdens dezomerdroogteaande
verwachtingen,maarhetgraswerdmindergoed afgeweid danopdeEngels
raaigras-timotheepercelen.Deproefselecties, die onderlingverschillenin
vroegheid engroeivorm, toondeninde concurrentie met timothee nog geen
duidelijkuiteenlopende reacties.Welvielhet laatplatte type opdooreen
zeergoede zodevorming.
Hetkwekenvan zachtbladige kropaar (Project5-1*12)
Dewerkzaamheden aanditproject omvatteninde eersteplaatshet onderzoek
naardewijzevan overervingvan zachtbladigheid, zulksmet het doelomde
algemeenheid vandegevolgdemethode tekunnenbeoordelen.Verderwordthet
aany/ezigetandjesvrije materiaal opbescheiden schaalvermeerderd omde
practischewaardevandeze eigenschap tekunnentoetsen.
Inkruisingskassenwerd deze zomer zaadgewonnenvanenkele za,chtbladige,en
vanenkele matig ruwbladige planten.Vande laatste groepwasuitvorige
proevenbekend,dat zijtandjesvrije nakomelingen afsplitsten.Doorhetmaken
vanonderlinge kruisingen enhetv/innenvaninteeltzaad onder betrouwbare
isolatie,wordtwellicht demogelijkheid geschapenwatmeer inzichtinde
genetische achtergrondenvande zachtbladigheid teverkrijgen.Voorhetzelfde
doelwerdeninWolfhezenog 60 inhullingen inenkele populatiesgemaakt.
Denakomelingschappenvan64kruisingen tussen tandjesvrije ennormale
planten,werden indekas opruwbladigheid beoordeeld.Deplantenbleken
alle ruwbladig tezijn.Vervolgens werd perkruising een 20-tal plantenop
hetvelduitgezet.Hoeweldehalmvorming inhetplantjaaraltijd traagis,
kondentochvan ditmateriaalmetgoedgevolg 50inhullingen gemaaktworden.
Terbestuderingvandegevolgenvaninteelt enomgegevens tekrijgenover
dekans omnazelfbevruchting tandjesvrije nakomelingen aantetreffen,werd
de inteelt inderuwbladige lijnenvoortgezet. In3 e e n4egeneratieinteeltlijnenwerd vanbijna100inhullingenzaadverkregen.
Inhetvoorjaarwerden46plantenbuitenuitgezet,voortgekomenuiteen
kruising vaneengladde plantmet eentandjesvrije Portugese herkomst.Vande
46veronderstelde F3-planten blekener2duidelijke hybriden te zijn.terwijl
deoverige 44 zeeruniform opdePortugese moeder leken,enduswelinteeltprodukten zullenzijn.
Inalgemeenvoorkomenwarende tweekruisingsplanten intermediair tussenbeide
ouders,maar zeblekenduidelijk ruwbladig tezijn.
Het isgelukt reedsdit jaarvandezetwee F3-plantenv/atinteelt-enkruisingszaadtewinnen.Dekruising Portugeesx zachtbladig isdit jaarineenisolatiekastje onder gunstiger omstandigheden herhaald, ommeergegevens overdeF3te
verkrijgen.
Hetbezit aanbuitenlandse herkomstenkondit jaarweerwat uitgebreidv/orden
met zaad enplantenuitPortugal,Sze(Fr.)enMonaco.OnderdePortugese
planten,verzameld doorG.J.Toxopeus Jr.bevonden zichenkele zachtbladige
exemplaren.
Omzaadvoor experimenten opruimere schaalbeschikbaar tekrijgenwerdenuit
eenaanplant van 254zachtbladige klonennatweemaalbeoordelen 200uitgezocht,
dienagezamenlijkafbloeien eenzaadoogstgeleverd hebben.Deklonen
bestonden elkuit4planten.
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GRASSE- ES KLAVERS
door
ir. J.Dijkstra

De veredeling van rode kl^ye_r__q£res_is_tentie_teg_ens^ilgelaal_tj_es_„
Voor eenvergelijking van het opbrengstvermogen van aaltjesresistente
families met dat van Nederlandse landrass.enwerd in mei 1958 een veldproef aangelegd op een zwaar met aaltjes besmet terrein te Ottersum en
op een onbesmet veld teWageningen. Het tevoren ontsmette zaad werd
uitgezaaid inveldjes met 4 rijen van 2m lengte, in drievoud. Van beide
proefvelden werden in 1958 2sneden en in 1959 3 sneden geoogst. Door
de grote droogte gaf de laatste snede te Ottersum een zo lage opbrengst
dat van wegen werd afgezien.
In 1958 trad te Ottersum in de standaardrassen een hevige aantasting door
stengelaaltjes op. De graad van aantasting werd in junivastgelegd door
voor elk object na te gaan hoe dikwijls per 5 cm r ij 1tot 2 danwel meer
dan 2 duidelijk verdikte kiemplanten voorkwamen. Als maatstaf voor de
beschadiging.van het plantenbestand werd aan het eind van deproef in
oktober 1959 de gemiddelde bezetting van de rijmet planten geschat.
Deze gegevens zijn vermeld in tabel I.
Tabel I. Graad van aantasting in het begin van de proef voor rode klaverrassen en families door van elk object na te gaan hoe dikwijls
per.5cm 1tot 2dan wel meer dan 2 duidelijk verdikte kiemplanten voorkwamen. Gemiddelde bezetting van de rij op het
einde van de proef.

5 juni 1958 j 1oktober 1959
Frequentie
van verdikte planten per 5c m \
\
1 - 2 1 / 2 \ Bezetting van de
\
\ rijenmet planten
Groninger rode klaver
148 \ 57 I
87'Rode ifeasklaver
79 ! 16 !
9 )v
Roosendaalse rode klaver
97 i 40 j 0.3 %
Gemiddelde van alle (24)
|
i
resistente families
25
1I
70^
Duidelijk blijkt de schadelijke werking van de aaltjesaantasting in de
landrassen en de hoge mate van veldresistentie van de geselecteerde
families.
De opbrengsten'vanbeide proeven over 1958 en 1959 zijn in tabel 2
weergegeven.
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Tabel 3= Vatbaarheid vanfamilies afkomstigvan diallelekruisingen.Alleen
families waarvan 40ofmeerdan40plantenkondenworden beoordeeld.
Vergelijkingmet soortgelijke proevenvan Bingefors (Zweden),
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Dekleine groepbestonduit 12planten,waarmee eendiallele kruising
werduitgevoerd endegroteuit 25planten.
Degroepvan 1957bestond uit 12planten.Bijdeze laatste groephadden
dekruisingenvatbaarxvatbaar (geenvan alle 40ofmeer dan)40
zaadjes opgeleverd.
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Inhetverslagvan "958werdvermeld dat erinde nerfstvandat jaareen
overvloedige infectiemet ascosporen opdeklavervanhetkankerproefveld
teWolfhezehadplaats gehad.Eendergelijke infectiekomt totuiting
inkleinebruinepuntjes opdebladeren.Inhetvoorjaar 1959wasechter
nietsvaneenrottingvangehele bladeren enstengels tebemerken.De
infectie isblijkbaarbeparktgebleven totdebruinepuntjes.
Vande 256objecten,allevoorkomend ineenrijvan 85cm in3-voud,werd
dedichtheidvan depuntjes opdebladerenbepaald.Uit detellingenbleek
datde objectenmet eenlage ofhoge dichtheidvanpuntjesuit deeerste
herhaling geenresp.lage ofhoge dichtheid vanpuntjesbezaten inde2de
en3deherhaling.Overhetgehaal genomenwijst diterdus opdatergeen
duidelijke resistentie envatbaarheid bijdegenoemdebegininfectiemet
ascosporen aanwezig is.Uitveld-enlaboratoriumproeven isbekend datde
resistentievanItaliaanse rodeklaver,Groningerrodeklaver,halflate
0tofteResistent IIIenUO36 (Ulva)indezevolgorde toeneemt.Dedichtheid
voor depuntjeswasbijdezerassengemiddeld resp.3.3» 4«8, 4.6 en4-6.
(Cijfer 10geeft aandathetbladdichtmetpuntjesbezet isen0 dater
geenpuntjeswaren.Devariatie perraswas zeergroot).Alleen Italiaanse
rodeklaverhadeenbetrouwbare lagere dichtheid vanpuntjes inderijen
dandeandere rassen (p(0.01). Van dezelaatste rassenwas dedichtheid
ongeveergelijk terwijl tochbekend isdatderesistentie tegenklaverkanker
vanU036 en0tofteRes.beduidend groter isdanvan Groningerrodeklaver.
BornseSteeg-Wageningen
Half:juniwerd eenveldproef aangelegdwaarindooruitzaai opvochtige grond,
door tussenzaaienvangrasstrokenendoorhet toepassenvanberegeneneen
vochtiger endaardoorgunstigermilieuvoor degroeivandeklaverkankerschimmelgeschapenwerd.Midden oktoberwerd dezeschimmel ,gekweekt op
gesteriliseerd graanindehelftvanderijvanelknummeruitgestrooid.
De anderehelftwerdbestemd vooreenascosporeninfectie,waartoe reedsin
juliSclerotienwarenuitgelegd. Inoktober,november endecemberwaseen
grotehoeveelheid paddestoelenhieruitvoortgekomen.Eenherverdelingvan
paddestoelenvondnogplaats overallenummers omeenmeer egale infectie
tekrijgen.
Derottingdoorhet opgraangekweektemycelium teweeggebracht werdin
decemberbeoordeeld. Op-vallendwas dat derottingniet of zeerweinigin
denietmetgraangeïnfecteerderijhelft doordrong.
Nahetverschijnenvandepaddestoelenwerden overal zeerspoedigbruine
puntjes opdebladerenwaargenomen.Het ismogelijk datditeenweerstandsreactievandeplant is,die deascosporeninfectielocaliseert. (Ascosporen
komenuit depaddestoelen). Doordeplantenteverzwakken zouhetmisschien
mogelijk zijnomdezeweerstand teverminderen,waardoor dande schimmel
instaat,iszichdoordegeheleplant teverspreiden eneen algehele
rotting teweegtebrengen.Dezeverzwakkingwerd tot stand gebrachtdoor
half oktober openigeplaatsendeplanten tekneuzenenopandere plaatsen
tebevriezenmetkoolzuursneeu?<r.
Op24november bleekerbij 14van de900rijenaandeascosporenhelft een
behoorlijke rotting tezijnontstaan.Hierondervielen alle 6rijendiemet
koolzuursneeuw warenbehandeld.Hetkneuzenbleek geeneffect tehebben
gehad.Half decemberwas opveelmeerplaatsenvan deascosporen helft een
behoorlijke rotting te zien.Begindecember isereenperiodevanvorst
geweestwaardoormisschiendemeerdere aantastingverklaardkanworden.
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Laboratoriumproeven
Ineengekoelde ruimte bij 14°Cwerd eenproefmet rasseninpannen
verricht.Eendeelvandeplantenwerd enigewekenvoorde infectieafgesneden,terwijl de andere direct geinfecteerdwerden.Inbeide gevallen
zagmeneeniets groterevatbaarheid van Italiaanse rodeklaver eneenveel
hogere resistentie vanhet Zweedse rasUO36 tenopzichte vanGroningerrode
klaver.Eendeelvandepannenwerd tijdens deinfectie gedurende enige
urenvande dagbijeen ietshogere temperatuur gezet.Deresistentieverschillenblekendaardoor iets groter tev/orden.
Vanhetklaverkankerproefveld teWolfhezewerden inhetvoorjaarplanten
overgebracht inkistenmetgrond enbeginmei ineenkoestal geinfecteerd,
waarbij3xperdagallesnatgesproeid werd. waarschijnlijk doordetehoge
temperatuur&•(+18-19°C)isdeze infectiemislukt.
Acht rassenwerdenvande zomer in 16-voud inpannenuitgezaaid.Dit
materiaal werdverdeeld over 5verschillende proeven.
Deplantenwerden indeherfst geinfecteerd.Debehandelingenwaren«
myceliuminfectie ineenplattebak (1),als 1met evenvoor deinfectie
vriezen bij-6°C (2),myceliuminfectie ineenkoelkamerbij 10-14°C (3)5
ascosporeninfectie indezelfdekoelkamer bij 10-14° C(4), als 4maardan
metvriezen evenvoor infectie (5)« Degegevens vandeze proef zijnvermeld
intabel 4» Derassen zijngerangschikt vanergvatbaar (boven)naartamelijk resistent (onder).
Uit detabelvalthetvolgende af teleiden.Op 23/12ongeveer 1maandna
beëindigingvaneensterkemyceliuminfectie (doorhet wegnemen vanglasofplasticbedekking, over deplanten)warende resistentieverschillen
duidelijker te ziendan enige dagen nadit tijdstip (30/ll).Metkoudebehandelde planten indeplatte bak (2)vertoonden grotereverschillen dan
niet gevroren (1).De geringste resp.grootsteverschillenwaren te zienbij
behandelend 4en5 (ascosporeninfectie)„ Bij5trad eenbehoorlijke matevan
rotting opterwijl diebij4zeergeringwas.Ditwas in overeenstemming
metwat ophetklaverkankerveld opdeBorn,bijhetbevriezenmetkoolzuursneeuwwerdwaargenomen.
Project no? 5-2.5?Projectleider;Ir.J.Dijkstra.
Beproevingvan "reciprocal recurrent selection"en inteelt heterosisteelt
bijrö3ëklaver7
Voordebepalingvande algemene combinatiegeschiktheid vanverschillende
populatieswerd ééntopcross uitgevoerd van5rassen en3selecties (o.a.
eenstengelaaltjesresistentepopulatie)met Groningerrodeklaver eneen
tweedemetLeisi,een .<iwitersras.Beide topcrossveldenhadden eenoppervlaktevan 7are.Alleplantenwerden opgekweekt inkisten eninhetvoorjaarovergebracht ophetveld.Demoederplanten (groepenvan 12plantenin
3-vouduitgezet)werden steeds aanvier zijdenomringd door tweevaderplanten.Half juniwerden deplanten opbeidevelden afgesneden.Deproef
teEist isuitstekend geslaagd. Alle plantenbloeiden inde 2desnedeongeveer gelijk. OpdeEngkwam eenzeerslechte plekvoor.Door degoede
zaadopbrengstvande overige planten zalditveldwaarschijnlijknogvoldoendemateriaal gevenvoor eengoede nakomelingschapstoetsing.
Behalve genoemdekruisinghadmet dezelfde topcrossvaders nog eencombinatie
plaatsmet 48klonen',afkomstigvanaaltjesresistentefamilies.
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Voorbereidend onderzoek over cystenaaltjesresistentie inwitteklaver
Enkelewitteklaverklonen doorDr.Wit gekweekt,blekennaonderzoek op
de Plantenziektenkundige Dienst enige resistentie tebezitten tegen
cystenaaltjes.Met deze resistente klonenwerden opWolfheze 45kruisingen
gemaakt,welke gemiddeld 5zaadjes gaven.Ditlagegetalwordt\7aarschijnlijk veroorzaakt doorde grote droogte.Bijhetkruisenwashet
moeilijk omvoldoende stuifmeel tekrijgen.
Plantenmetenige resistentie werdenvandePDterugontvangen en
verder opgekweekt.Deze zullennogeens opcystenaaltjesresistentie
onderzocht worden.Debedoeling isomdeplanten die ooknuweer
resistent blijken te zijnonderling tekruisenentevermeerderen.

VLraDERBLOEMIGEN_M_VOEüEEGEWASSEN
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door
dr.ir.H,Lamberts
Veredeling vanvoederlupine (project no.6.1).
Het onderzoekbleef in 1959inhoofdzaakbeperkt tot 5kenmerken,welkevan.
het grootstebelangvoor deteeltmoetenv/ordenbeschouwd.
1.Eenverhogingvan de zaadopbrengst;denoodzaak tekomen toteengoedkopere productievanzaaizaad brengtmet zichmede,dat gestreefd wordt naar
verbeteringvande zaadopbrengst.Hoewel aanwijzingenverkregenzijn,dat
belangrijke verschilleninhetmateriaal aanwezig zijn,ishetresultaat
weinighoopvol.Het lijkt erop,dat dehoogste zaadproductieverkregenwordt
inlaatrijpende,bladarme types,met eentrage jeugdontwikkeling.Getracht
wordt een compromis tebereiken,waarbijeenredelijke opbrengst aangroene
massagepaardwordt aaneenzaadproductie,gelijk aandievanderassen
HevenenJor,
2,Resistentie tegen aantasting doorverwelkingsziekte;eristhans een
genetischsterkverschillend materiaal aanwezig,datresistent istegenaantastingdoordethansbekende physio'g.Hetlijkter op,datdebestevan
deresistente lijneneen opbrengst aangroenemassakunnen leverenongeveer
gelijk aandievanhetrasPalvo,
3» Hetniet afbrekenvan depeulen;inhetmateriaalisnueenaantal lijnen
verkregen,waarvande peulenmoeilijk afbreken.Onderde-voorhet afbreken
extreemgunstige - omstandighedenvan 1959blevenvrijwel alle peulenvan
deze lijnentothet stadiumvan "doodrijpheid"aande planten.Deverwachting
isgerechtvaardigd da.thetmogelijk is,doorkruisingvan debetreffende
lijnenmetproductieve typen,rassen tekweken,waarinditbelangrijke kenmerkverankerdis.
4.Nachtvorstresistentie;indeafgelopenherfst trad opnieuwvoldoende
vroegvorst opvooreenscherpeselectie opgevoeligheidvoornachtvorst.
Dezelfde lijnenenherkomstenwelke in 1958eenbehoorlijke resistentie tegen
nachtvorstvan-4 C,tot-5C,vertoonden,doorstonden ooknudezevorst
vrijwelzenderschade.Helaasisderesistentie totdusverremet zekerheid
alleengevondeninbittermateriaal. Omtrent de overervingisnogniets
bekend.
Voorheteerstwerdeneengrootaantal lijnen,resistent tegenverwelkingsziektenmede beproefd.Deindrukbestaat,datuitmateriaaloverdegehele
lijnbeterbestand istegen lichte nachtvorst danhetrassensortiment.Onder
deze groep zijnwelveelalcaloidvrijelijnentevinden.
5.De soortskruising gele lupine x Lup.Rothmaleri;ondanks eensterke aantasting doormezaiekziektewerdvanverschillende bastaardplanten enigzaad
verkregen.Indeze planten-thans dederde generatie na dekruising -overheerstendeeigenschappenvandeoorspronkelijkevaderplant Lup.Rothmaleri,
De uit de terugkruising gele lupine xE, (gele 1.xL.Rothmaleri)verkregen
E„plantenechterbezaten overwegend hetgroeitypevangele lupine.Indeze
categorie leverde eenaantalplanten zadenmeteen tekeningvande zaadhuid
op,welke totdusverre ingele lupine onbekend zijn.Eentweedemerkwaardigheidis,dathoewel deindrukisverkregenuiteenpapierchromatografisch
onderzoek datin Lup.Rothmaleri andere alcaloidenvoorkomendaningele
lupine, tocheensplitsingvan1alcaloidvrij s3bitter optradindie F„'s,
waarindegele lupinemoeder alcaloidvrijwas.
Vande terugkruisingsF zijnthansvele honderden zadenbeschikbaar, zodat
nu ook opverwelkiugsziekte-envorstresis+e.ntiekanwordengetoetst.
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door
ir*K.Hoen
Vlinderbloemigenenvoedergewassen}(projeet6-5.1.).
De zaadplanten ontwikkeldenzichgunstig,dankzijhet drogeweer.Opbrengst
enkwaliteit vanhetgeoogste zaadwaren zeerbevredigend. Zaadzetting van
ingehulde bloeiwijzenwerd aanzienlijkverbeterd door debloeiwijzendagelijks te schudden.Erwerden twee zomerzaaiproefveldenaangelegd vooronderzoek opresistentie tegenknolvoet.De aantastingwasbevredigend envan
beide proefveldenwerden eenaantalmin ofmeerresistente familiesaangehoudenvoorverder onderzoek. Indeherfstwerdenvijf proefvelden aangelegd
voor onderzoek opresistentie tegenknolvoet.Hoewel zichhetgewas opalle
proefvelden aanvankelijk gunstig ontv/ikkelde,was deaantasting opvier
velden practisohnihilenophetvijfde veldbelangrijkminderdannormaal.
Eengoede algemene beoordelingvaninteeltlijnen,kruisingenenvrijbestoven
rassenwasdit jaar onmogelijk doordeuitzonderlijke droogte.Vanalle
lijnen enrassenkonden echter enigeknollen geoogstworden.
Hetmateriaaluitgeplantvooreenvolgende cyclusvaneenproefover
recurrent selectionging doordeuitzonderlijkedroogte geheelverloren. Ook
delaatste cyclusvaneenfamilieselectieproefgingdoordedroogteverloren.
De belangrijkste problemenwelkemomenteelinonderzoek zijnwordenhieronder
afzonderlijkbesproken.
1.Inteelt.
Doordat eenaanzienlijkbetere zaadzetting werdverkregendooringehuldebloeiwijzendagelijks tebekloppen, zijnde perspectievenvoor hetla/ekenvan
hybriderassengunstiger geworden.Verschillendekruisingen tussen ingeteelde
lijnen,welke dit jaar indebeoordelingsveldenwaren opgenomen,onderscheidden zichdoorhununiform uiterlijk, goedeknolvormengoede opbrengst.
Hetvoortzettenvaninteelt cpzobreedmogelijke basis,enbeproevingvan
.deoudste lijneninenkele endubbele hybridenlijkt thansvangroot belang.
2.Tetraploidio.
Inde afgelopen zomer iswederomgetracht de collectie tetraploid materiaal
uit te breidendoor enkele honderdenkiemplantjesvaneenachttalrassenmet
colchicine tebehandelen.De overlevende plantjeswaarvaneengroot aantal
uiterlijke afwijkingen vertoonden,werdenvoordewinter ineenkoude bak
uitgeplant,
3.Mosterdolie-onderzoek.
Ophetveld-..-erdenbladerenvaneen30-talinteeltlijnenenruim 150families
organoleptischgetoetst.Vandebeste lijnenenfamilieswerdenenkele
planten (5—15)chrornatografischonderzocht.Enkele oudere selecties,welke
naast ongeselecteorde standaardrassenv/arenopgenomenineenI.V.E.0.
voederproef,blekengeenverbeteringvan de smaakvandemelkte geven. De
indrukwerdverkregen, dat organoleptischenchrornatografischonderzoek van
het loof alleenniet tot hetgewenste resultaat zalleiden.
Onderzoek opresistentie tegenknolvoet.
Vanhetbeschikbare materiaalkonzaadvan 26families intwee herhalingen
opbeide zomerproefveldenenrpallevijf herfstproefveldenwordenuitgezaaid.
Hoewel de a,antastingopde zomerproefveldenminderwas dannormaal,wasdeze
toch zodanig dateenselectie opresistentie mogelijkwas.Vandeherfstproefveldengafalleenhetveld teDidam enigeaantasting te zien.Hieronder
volgende aantastingseijfersvaneentientalfamilies voorbeide zomerproefvelden enhetherfstproefveld teDidam.
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Uit deze tabelblijkt,datdeaantastingophetherfstproefveldteDidam
geringerwasdanopdebeide zomerproefvelden.Deaantastingvandefamilies
7,8en26opdezomerproefveldenwasduidelijkhogerteMjbroekdante
Didam.Eendergelijkverschilkwam niet totuitingbijdefamilies 13,14>15
en17.Bijdefamilies 40,42en43wasereengrootverschilinaantasting
tussendetweeherhalingenophetzomerproefveldteNijbroek.-Deze cijfers
zijninovereenstemmingmetdeervaringenvanvorige jaren,dieaanwijzingen
hebben gegevenvoorhetbestaanvanverschillende physio's opdeveldente
DidamenteNljbroekenookbinnenhetzomerproefveld teNijbroek.Met
hetoogopdeze situatie lijkthetwenselijk,deafzonderlijkeveldjeszo
kleinmogelijktehoudenenhetaantal herhalingen zogroot mogelijkte
maken.
Verhoging_yan_het_drogestof-gehalteindeknol.
Evenals vorige jarenwerdenuit+300reedsvroeger geselecteerde families
ruim3OOOknollenopgehalte aandrogestof onderzocht.Ookwerden+_1000
knollen onderzocht,afkomstigvanhetknolvoetproefveld Didam,behorendetot
68familieswelke totdusver alleenopresistentie tegenknolvoetT/arengeselecteerd.Degehaltenvanreeds eerder opdrogestof geselecteerde families
warenrelatief 15-20 fohogerdandievanongeselecteerde standaardrassen.
Ookverscheidene vandeniet eerderopdrogestof geselecteerde families
blekeneenhogerdrogestof-gehalte tehebbendandestandaardrassenop
hetzelfde veld.Vandebestefamiliesuitbeide groepenwerden knollen aangehoudenvoorverdere selectie.
34families,welke reedsenige jarenwaren geselecteerd ophoog drogestofgehaltev/erdenineen 6x6 triple lattice proefvergelekenmetderassen
JobéenRobur.Metbetrekkingtotdetotale drogestof-opbrengstwerden
betrouwbareverschillen tussenblokkenentussen selecties waargenomen.Elf
families gaveneenhogere opbrengst aandrogestofdanzowelJobéalsRobur.
In slechts éé*ngevalwaszulkeenverschilwiskundig betrouwbaar.Metbetrekkingtotdeopbrengst aanverse massakondengeenbetrouwbare verschillen
tussen selectiesworden aangetoond.Aangenomenmagwordendatdetoevalsfoutvandeze proef abnormaalhoogivas,doordat tweeblokken (12veldjes)
doordedroogte verlorengingen.
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VLI1JDER3L0EKIGEN EN VOEDERGEWASSEN
door
R . J . Heringa
P r o j e c t n o . 6.5-1 en 6 . 5 - 2
Landbouwerwten
Inde inhetvoorjaar van 1959gereedgekomen kas,werd eenkruisingsprogrammauitgevoerd, deverkregenE-jzadenveerdeninditzelfde jaar
voorvermeerdering uitgezaaid.
Dekruisingenwerdengemaakt tussendiverse land-entuinbouwrassen,die
éénof'meergewenste eigenschappen bezitten (b.v.kwaliteit en/of
productiviteit)enlijnen,dieresistent zijntegenAmerikaansevaatziekte,
topvergeling enenationmozaiek.
Opeen terreinindeNudewerd een collectie aangelegd van land-entuinbouwrassen enenkele nieuwe buitenlandse herkomsten.
De ontwikkelingwas goed, hoewelhet stro,doordedroogte,kortbleef.
Diverse nummers,die opvielendoorhunplanttype (vertakking, stevigheid,
bloemzetting,aantalpeulen)werdenaangehouden.
Ertrad eenzeergrootverschil inafrijping op;vanextreem vroeg-tot
extreem laat.De oogstwasgemiddeld vroeg enverliep zeervlot.
Omvermenging tevoorkomen,werd telkens eenrijhaver tussendeveldjes
gezaaid.
Ziekten
Amerikaansevaatziekte.
Opeenterreinvanhet I.P.0.werd eengroot aantalnummersuitgezaaid,
voorbeoordeling opresistentie tegenAmerikaansevaatziekte,
Topvergeling
Eenproefveld bestaande uit180nummers,werd aangelegd indeEng,voor
beoordeling opresistentie tegennet topvergelingsvirus.Rondomhetveld,
werdenmet virusbesmette lucerneplanten gepoot,terwijl luizenvaneen
methet virusbesmet perceel lucerne,verdenovergebracht.Deinfectie bleef
zeergering^ inhet zeervatbare standaardrasUnicakwam slechts sporadisch
eenzieke plantvoor.
Erwtencystenaaltje
IneenaandeP.D. gezonden collectie,bestaande uit110lijnen,werd geen
resistentie tegenhet erwtencystenaaltje gevonden.
Ascochytapisi
Voorbeoordeling inhet laboratorium, opresistentie tegenAscochytapisi
bijerwten,wordtgebruikgemaaktvandevolgendemethode.
Devoorgekiemde erwtenwordenop,meti'iltreerpapier bedekte gazenrekken
geplaatst.Daarna"wordenzemeteen suspensievanAscochyta pisibespoten
en+_14dagenineenvochtige omgevingvan +_18°Cgehouden.Dankan
beoordelingvolgen.De aangetaste plantenvertoneneenduidelijkziektebeeld opstengelenblad.
Deniet aangetaste plantenkunnengemakkelijkveinderekkenwordengehaald
envoor zaadvermeerdering inpottenwordenovergeplant.Dewortelontwikkeling is opheti'iltreerpapier zeer goed. Totnutoewerdenmet deze
methode goederesultatenverkregen.
Desamenwerkingmet andere instanties,vooralmethet I.P.0.waszeergoed.
Met deherenir.Riepma(P.A.W.)enir.Kooistra (i.V.T.)werd een 3-daagse
studiereis naarBelgië gemaakt omeenindruktekrijgenvandepeulvruchtenveredeling en-verwerking indatland.
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door
R.J.Heringa
Project6.4.Ien6,4.2.
Landbouwstambonen.
Het selectieveld indeNude?/erdop12meigezaaid.Doorde abnormale
droogte kwamen debonen pas j_ 6 juliop.De ontwikkelingvanhetgewas,was
aanmerkelijk zeertraag. Indeloopvanhet groeiseizoenherstelde zichdit.
Door defraaienazomerwerd eenzeergoede oogstverkregen.
Inhetmateriaal,datbestonduit;opvlekkenziekte,vetvlekkenziekte en
rolmozaiek getoetst materiaal,eneen zeergrote collectiewitzadigmateriaaluit diversekruisingen,kwamenveelbelovende typenvoor.
Geselecteerdweidopeenstevige stamvorm,hoge stam,kleinbladigheid,goede
bloemzetting engoedeproductie.
Van debonenziektenkwam alleenhetvirus inergematevoor.Hieropwerdzo
goedmogelijk geselecteerd. De zieke plantenwerdenvoor debloei verwijderd.
Dezaadzettingwas ondanks de droogte zeergoed.Uithet selectieveld werden
+ I7OOafzonderlijke planten aangehouden;daarnaastvan alleveldjes demassa.
Opeenterrein opdeBornsesteegwerdeengroot aantalnummers,tussenmet
virus 2besmette gladiolengezaaid.Enkele nummers (+_25)blevengezond.
Detoetsing inhetlaboratorium, opresistentie tegenvlekkenziekte,vetvlekkenziekte enrolmozaiekhadeenbevredigendverloop.Vanvelevooralle
3 ziektenresistente plantenkonzaadwordenvermeerderd.Bijdetoetsing
opvlekkenziekte werdenalle totnutoebekendephysio's gebruikt.Alleen
absoluut onvatbare plantenwerden aangehouden.
Indekas werdenkruisingen gemaakt tussenenkele land- entuinbouwrassen
enlijnen,dieresistentievertonen tegenvlekkenziekte enrolmozaiek.Van
deE,'sisinmiddels gedeeltelijkweer zaadgewonnen.
Een onderzoek werd ingesteld naar demogelijkheden omPolyploidie teverkrijgen.Voor eenverslagvan ditonderzoek,datinnauwe samenwerkingmet
de cytologische afdeling plaatsvond,wordtverwezennaarblz.79
Pogingen omdoorenten,vanmet colchicine behandelde toppenvanbonen,
opeennietbehandelde onderstam,Polyploidie teverkrijgen,hadden weinig
resultaat. Slechts enkele entengroeidendoor.
Omeenindruk teverkijgenvan devariatie tussendeverschillende bonenrassen tenaanzienvande tolerantie tegen eenlagekiemingstemperatuur
werdenenkele proevenuitgevoerd,naar analogievande "coldtest"bijmais.
Demethodiekhiervanisbeschreven doorPaulE.Hoppe inbulletin 507van
deUniversity ofWisconsin.
Inhetkort isdewerkwijze alsvolgt:opeendubbelvelfiltreerpapier
(23x 29 cm.), dat goednat isgemaakt,worden 50zaden (alofniet ontsmet)
gelegd. Hieroverwordt eendunlaagjevochtige grondgestrooid.Het geheel
wordt opgerold enverticaal ineenMitscherlich-pot geplaatst,(alles in duplo).
Voordebeoordelingvan dekiemkrachtwordt
eenherhalingbijkamertemperatuur (+.18C.) ende anderebij+ 8 C,geplaatst.
Ditwordtnogeensherhaald,nu evenwel zondergrond,dus alleen opnat
filtreerpapier.
De conclusie,dieuit enkelevan deze proevenkanworden getrokken,is
deze:erbestaanrasverschillentenaanzienvan het optredenvanbodemschimmels, diedekiemingvertragen. (Dezebodemschimmels ontwikkeldenzich
zeergoedbijeenlage temperatuur).Verderblijktuit
degenomen
proeven,dat ontsmettenvanhet zaad eengunstigeffectheeft,speciaalbij
kiemingvan zadenbijeenlagetemperatuur.
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Naast dezelaboratoriumproeven werd eenoriënterende proef aangelegd ophet
veld.Eencollectieuithetmateriaal werd reeds op23aprilgezaaid.Gedurende enkelewekenwerdenregelmatig opkomst-tellingen gedaan,waaruitbleek
dat enkelerassenbijdezevroege zaaigoedkiemden o.a.Michelitepea,
Burbank enGroningerstrogele.
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door
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Projectnos 7«1«1. Cytologie,Projectleiders G.J. Speckmann.
Voorbereidend onderzoek bijde polyploidieveredeling
I.Behandeling metmutagentia
1.Suiker-envoederbieten.
a. Vooruitbreidingvanhetbeschikbare polyploidekweekmateriaalwerdaan
devolgende objecten colchicine behandelinguitgevoerd:IïuhnZ
-(handelszaad),Corona (idem)mannelijk steriel xO-type (Am.herkomst),
Eureka,Massiva enBuffalo (inheems mannelijk steriel materiaal).
Gekiemd zaadwerd gedurende 5uren ineen0.3 °/° colchicine oplossing
gedompeld bij28°C.Nadebehandeling werdende zadengespoeld enin
kistjes met gronduitgelegd. Gedurende deeerste ontwikkelingsperiode
werden deniet reagerende plantjes verwijderd.
Resultaat
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De geringe opkomst nabehandelingvanmassiva enBuffalo iseengevolg
vande omstandigheid,,dathet zaad onrijpgeoogst moestworden.Het
percentage reagerende plantenblijkt vrij constant enbedraagt ca.707°«
Het ras Coronableekmindersterk tereageren dande andereobjecten.
Hetmateriaal zal inhetkomende seizoenwordenuitgeplant voor zaadproductie.Voordebloei zal onderzoek naarhet chromosomenaantal plaats
vinden.
b. Teneinde soortkruisingsmoeilijkhedenbijbieten (B.intermediax
B.vulgaris)te overwinnen,werd getracht chromosomenverdubbeling te
bewerkstelligen bijBetaintermedia. Het zeermoeilijkkiemenvan
B. intermedia zaadmaaktbehandeling vaneenvoldoende hoeveelheid
kiemend zaad practisch onuitvoerbaar.
Van 214behandelde gekiemde zadenbracht slechts éénhet tot eenspaarzaam ontwikkeldplantje.
Bij 23planten,ontstaanuit 204voorgekiemde zaden,werd colchicinebehandeling toegepast door toevoegingvanhet agens d.m.v. in0.2 %
oplossing gedrenktewatten proppen tussen decotylen tebrengen.
Gedurende 5dagenwerdendewattenproppen 2xperdag opnieuwmetde
colchicine oplossing bevochtigd. Alle plantjes overleefden dezebehandeling envertoondenna doorgroeien t.o.v. destandaard een
geremdegroei.
Aangezien inde literatuur acenaphteen-gas als eenvoorverschillende
gewassen zeereffectief genoo^mutagens wordtbeschreven,werdeen
aantal planten met dit gasbehandeld.Acenaphteen kristallenwerden
opgelost inaether (1gr.kristallen per 25cc).De oplossing\verd
langzaam ineenstolpmetplattebodemuitgegoten.
verdampingvan
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deaether ontstond een laagjeACEkristallen.
Doorde stolp omgekeerd opdeplantenteplaatsenwerdendeplanten
gedurende 11 dagenineen acenaphteen-gas atmosfeergebracht, vande
15opdezewijzebehandelde planten overleefden9<iebehandelingniet,
doordat zeindirect contact kwamenmet de acenaphteen-kristallen.
De6overlevende plantenvertoonden sterkegroeiremmingen.
AaneenaantalBetaintermediaknollen werd colchicinebehandeling toegepast doordekop (groeipunten)tebedekkenmeteen 2 f colchicine
lanoline pastatebedekken.De spruiten,dienaverloopvantijddoor
deze colchicinepastaheengroeidenreageerden opdekarakteristiekewijze.
Alle plantenvanbovengenoemde behandelingen zijnuitgeplantvoorzaadwinning.Uitvoorlopige cytologische controle aandemet lanolinepasta
behandelde knollenbleek datverschillende scheutenpolyploidedalen
bevatten.Aangeziendeplantenniet totbloeikwamen,isverderonderzoek achterwegegebleven.
2,Blauwmaanzaad
Voorhetverkrijgen vantetraploid blauwmaanzaadwerden colchicinebehandelingentoegepast.
Blauwmaanzaad blijkt zeergevoelig voor colchicine tezijn.
Nadompelingvangekiemd zaadgedurende 2urenineen0.2 focolchicine
stierven alleplantjes nakortetijd. Ookhetkiemenvanmaanzaad opeen
agar-bodemmet0.2 f colchicine gafgeen overlevende planten.Hetresultaatvanbehandelingmet andere concentraties zijhierkortweergegeven.
Perobjectwerden steeds 100zadenbehandeld.
Dompelmethode-2uren
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Naverloopvankortetijd stiervende plantjesnadec-agarbehandeling.
Blijkbaarwordt opdeze wijze teveel colchicine opgenomen.Vande75
reagerende plantjes ontstaanuitgedompeld zaad,brachten 50hettothet
vooruitplant geschikte stadium.
Gedurende debloeiperiode werden stuifmeelmetingenenwaarnemingenm.b.t.
afwijkingen inhabitusuitgevoerd.eErwerdenenkele plantenmetdevoor
polyploidenkarakteristieke kenmerken enookenkele (andere)mot afwijkingen
inpollengrootto aangetroffen.Helaasechtergingvrijwoldegeheleaanplant tegronde aaneenin1959 plotseling inhevigemate inmaanzaad
optredende parasitaire aantasting.

Nadat enkele experimenten hoopgevenderesultatenhadden opgeleverd,werd
aanca.100plantenvan enkelebononrasseneenbehandeling toegepastmet
acenaphteengas. Bonenplanten,waarbijhot groeipunt juist tussende
cotylenverscheen,werdengedurend.e3dagenineenmetA.C.E.-gasverzadigde ruimte gebracht.Tijdenshetverderegroeiproces werdenwaarnemingengedaanm.b.t.voorPolyploidie specifieke kenmerken.Vooralhet
rasBataafreageerde sterk opdebehandelingmetgeremde groei.Bijde
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andere rassen trad"bijalgemene beschouwing weinig zichtbaar effectnaar
voren.ïïelwerdenbijalle rassenaanindividuele plantentakkenmetbreder
endonkerderblad,metgrotere bloemen enmet steriliteitsverschijnselen
vertonende peulenaangetroffen.Aaneengroot gedeelte vanhetmateriaal
werdenkiemporiën aantallenvandepollenenplastiden aantalleninde
stomatabepaald.Bijverschillende plantenwerdenhierbijafwijkingenvan
hetnormale beeld aangetroffen.
Vandeplanten,dieopenigerleiwijze afwekenvanhetnormale type,werden
nakomelingen opgekweekt voor cytologisch onderzoek.
Aan67Oplanten,afstammend van83moederplanten (3rassen),werdhet
chromosomenaantalbepaald.Erwerdgeen enkele tetraploide plantgevonden,
waarbijechterwelopgemerkt dient tev/orden,dat eenaantal planten,dat
bijopkomstreeds duidelijk Polyploidie konmerkenvertoonden (tragere
ontwikkeling, sterkverdikt hypocotyl,donker blad), in'jongstadium
stierven.Het isuit dezeproefwelduidelijk geworden,dat acenaphteen
bijbonenniet alsvervanger voor colchicine kandienen.
Innavolging vanbeschrevenmethodenvoor colchicinebehandeling bijbonen
werd eenaantalplantenmet 0.5 en0.1 tfocolchicineoplossingengeinjecteerd.
Dezebonenhebbenindeloopvandewinter 1959/'60onderkunstlicht
gebloeid. Cytologisch onderzoek aanokselknoppenvandezebehandelde
plantendeed blijken,datpolyploide sectorenwarengevormd.lïit onderzoek
aandenakomelingenvandeze plantenzalblijkeninhoeverre deze
chromosomenverdubbeling zichindenakomelingschapvoortzet,
II. Cvtologischonderzoek.
1.Suiker-envoederbieten.
a.Aanhet opde3.V.P. aanwezige polyploide bietenmateriaalvanandere
herkomstwerd steekproefgewijs controleonderzoekverricht.Erwerden
geen afwijkingen inaangetroffen.Uithet jongeremateriaal (Eureka,
beh,1958)werdendetriploiden endediploidenverwijderd.
Eengroot aantalpolyploide componenten inpaarkruisingenwerdengecontroleerd d.m.v, cytologisch onderzoek,
b.Het tetraploidevergelingsziekte tolerante materiaal,voortgekomenuit
dec-behandelingenin1957 (jaarverslag 1958 II» 3d)isdit jaarop
hetproefveld uitgezaaid.Aangeziendegebruikelijke cytologische
contrôle aandeC-1methet oog optijdwinst achterwege isgelaten,
werd hetmateriaal
d.m.v.
tellingvanhet aantalplastidenaan
dereserves gecontroleerd.
Rekening houdend metdeuitkomstenvanhet onderzoekin1958naardebetrouwbaarheid vanplastidentelligem.b.t.Polyploidiewerdendeplanten
metmeerdan 24plastideninde sluitcellenvan destomata als tetraploid
aangemerkt;plantenmet een lager aantaldan19"werdenals diploiden
beschouwd.
Devolgende tabelbevat een overzichtvandeuitkomstenvandit onderzoek.
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Wat bijhetbeschouwenvandeze tabelopvalt,ishetgeringe percentage
tetraploiden,datinhetras Kv/Ewerdgevondenenhet zelfs afwezig zijn
vantetraploide Nemeeindividuen.Deoorzaak hiervanmoetwordengezocht
inverschil inbehandelingsmethoden inde C-o.Zovelhet Nemeemateriaal
alshetgrootstegedeelte vanhet KWEmateriaalwerdinhetkiemplantenstadiumbehandeld.
Uithet onderzoek in1958bleekreeds,datdezemethode beduidendmeer
mixoploiden oplevert daneenbehandeling met colchicine vangekiemde zaden
(Zie jaarverslag 1958 II» 3d-).
Uit degegevens vanhethuidige onderzoekblijkt ditnogduidelijker.De
gegevens geven zelfs aanleiding totdegedachte,dat toedieningvan
colchicine d.m.v,dompelenvanhetgroeipunt ineenC-oplossingbij
bietenleidttotdevormingvan periclinaal-chimaeren,zodatde
chromosomenverdubbeling niet indevolgende generatiewordt overgebracht.
Heteenenandermaakt welduidelijkdatdeo.m.omtechnische redenen
aantrekkelijke methodiekvankiemplantenbehandeling (zie jaarverslag1957»
proj. 151» c )voorhetverkrijgenvanpolyploide bietenniet geschiktis.
Debehandeling vanpasgekiemd zaadheeft goede resultaten opgeleverd.

Aant.beh.
zaden 1957
Buffalo 5OO
Neo
1203

Aa.nt.over!.
planten 1958

54

198

Aantalplanten
met4 n nakomelingen
12

41

Vande10à 20 ioplanten,die naeenzaadbehandeling totvolwassenplant
uitgroeit,blijkt ca.20 i tetraploide nakomelingen tegeven,
2.Klaver.
Vanhetin1958behandelde aaltjesresistente klavermateriaal (82planten)
(jaarversl.1958,II,4)werdennaonderzoek aankiemporiënvan9afzonderlijke planten en16handkruisingen zaadgeoogst.
Dit zaadwerd, deels perplant,deelsperbloemhoofdje,uitgezaaid omde
tetraploiden optesporen.
Uiteindelijk werdenin10verschillende families tetraploidengevonden.
Dezezijninde isolatiekas uitgeplant ennakiemporiën aantalcontrôle
tijdens de bloei onderlinggekruist.
Vandeze handkruisingen iseenredelijke hoeveelheid tetraploid zaad
geoogst.
Project no.s 7.1.2. Cytologie.ProjectleiderC J . Speckmann.
Fundamenteel onderzoek
1.Landbouwstambonen.
Aangeziende pogingen,die indeafgelopen jarenwerden ondernomenom
Polyploidie bijbonenteverwekkenmetbehulp van colchicine niettotresultatenleidden,enwaar inde literatuur opverschillende plaatsen
gunstige resultaten wordenvermeld, o.a.bijerwten,met acenaphteen-en
hexachloor-cyclohexaangas,werden enkele proevengedaanmet behandeling
met dezemutagentiabijbonen.
Gekiemde bonen,v/elkeenige tijd ineenA.C E . enH.C.H,atmosfeer groeiden
vertoonden t.o.v.destandaard sterkgeremde groei,Chemotaxis entypischecmitoseworteltoppen (verdikkingen)
Erwaseenduidelijkverschil inreactie tussenA . C E , enH.C.H-planten.
Terwijlbij deH.C.H-planteneensterke lengtegroei onkrommingsverschijnselen opvielen,vertoondendeA . C E . boneneengedrongen,kort
enrecht hypocotyl.De ontwikkeling vanhetwortelstelsel derH.C.H.bonen

week afvan dievande standaard dooreenminderuitbundige ontwikkeling
endoorhet optredenvantypische c-mitose worteltoppen.DeA.C.E.planten
vielen opdoor devormingvan eenuiterstwildewortelpruik.
Bijcytologisch onderzoek aandeworteltoppen vielenbijdeH.C.H.objectensterke afwijkingen inde~mTTô~së~Â,iFâartenemen (reuzenkernen,bienpolynucléaire cellen,verveelvuldiging vanhet chromosomenaantal,
abnormale anaphasen).
BijdemetA.C.E.-gasbehandelde plantenwaren dezeverschijnselenminder
prominent.
Bijcytologisch onderzoek aandevegetatiepuntenvandemetH.C.H,behandelde plantenwerdengeenpolyploide cellen aangetroffen;bijmetA.C.E.
gasbehandelde spruitenwerden indrievan de tienplantenchromosomenverdubbeling (aaneenaantal cellen)waargenomen.Blijkbaar oefent
acenaphteengas eengrotere invloed uit opdegroeipunten danopdeworteltoppen.
Gezienderesultatenvandeze proevenwerdvan enkelebonenrassen eenwat
omvangrijker materiaalmetA.C.E.-gasbehandeld«
Blijkens degegevens genoemd onder "behandelingmetmutagentia"heefthet
toedienenvanA.C.E.gas ondankshetgeconstateerde effectdirectnade
behandeling niettottetraploidie indenakomelingschap geleid.Volgens
literatuurgegevens zijndergelijke ervaringen ookeldersmet A.C.E,en
anderemutagentia opgedaan.Hetverschijnselwordt toegeschreven aande
shockwerking, die demetdebehandeling gepaard gaande milieuverandering
teweegbrengt.Deze shockwerking manifesteert zichinanaloge symptomen
alsdievanmitose giften,met ditverschil echter,dathet celdelingsmechanisme zichopdiploid niveau herstelt.(Gewöhnungseffekt).
Aangeziende enigevolgens literatuurgegevensmet succesbekroondemethode
bijbonenPolyploidie teverwekken (hetentenvanbehandelde scheutenop
ouderstam, zieverslagHeringa)technische bezwaren oplevert,isgetracht
eenbruikbare variant tevinden.
Metbehulpvaneenburet eninjectienaald werdgedurende 24uren
colchicineoplossing (0.05eno.1 fo) aande sapstroomvanbonenplanten
toegevoegd,nadatmetkleurstof was aangetoond dateenvloeistof op
dergelijkev/ijzetoegediend inonkeleureninalle organenvandeplant
doordringt.Peretmaalneemt de plant ca.2ccvloeistofuit deburetop.
Principieeldezelfdemethodiek werd toegepast doorde stengelvandebonenplantte omwikkelenmeteenwattenprop,devaatbundelsaante prikkenen
dewattenprop te drenkenineen c-oplossing.Doorde stengel tweezijdig
aanteprikkenwerd eengelijkmatigerinhetweefsel doordringenvande
vloeistofverkregen.
Dezebehandelingenwerden toegepastinhet stadiumwaarindereductie-,
delingplaats vindt.,
2,Suikerbieten.
Nadatbleek,dat triploide bieten invele gevallenbeduidendehoeveelhedenzaad kunnen leveren,werd hetwenselijkgeacht oniginzicht teverkrijgen omtrent deinvloed van triploide individuen opeentetraploid
bestand.Hiertoe werdenkruisingenuitgevoerd inhetrasK.W.E.inisolatiecellen,Aankiemend zaadvanindividueelgeoogste plantenwerdennauwkeurige chromosomentellingen uitgevoerd.
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Blijkens deuitkomstenvan dit onderzoekvormen detriploide individuen
meerx, dan 2xgameten. Terechtgekomen ineentetraploid "bestand zullen
triploiden danookaanleiding kunnengeventothet ontstaanvannieuwe
triploiden. Onderling gekruist kunnendeze,gelet opderesultatenuitde
kruising 3nx Jn, leiden tot diploidenindenakomelingschap, zodatgeconcludeerd kanworden,dat eenhoeveelheid triploidenvan enige betekenis
ineentetraploid zaadveld kan leidentothet optredenvan diploiden.
Hetverschijnsel echterdat indekruising 4nx3n,v/aar_zelfsdetriploiden
indemeerderheid warenenwaarintochniet meerdan28 °/o triploidenwerd
aangetroffen,beduidtdat de enkele triploiden dieeventueel ineenzaadveld voor zullenkomennauwelijks enigebetekenis zullenhebben.Uitde
resultatenblijktvoorts dathetmateriaalgeoogst opde triploide
individuen eengeringere kiemkrachtheeft danhetgeoogstevandediploide,
resp.vande tetraploide planten,zelfswanneer ditmateriaalvooreen
grootgedeelte uit diploidenbestaat.Aneuploid zaadblijkt dikwijlsgoed
kiemkrachtig. Inhoeverre hieruit vitale plantenkunnenontstaan isniet
nagegaan. Opvallend isdatvandekruisingen,waarbijtetraploidenals
ouderwerdengebruikt eenhoogpercentage aneuploidenwerdgeoogst.
Mogelijk ishettetraploide U.V.P.materiaalnognietgeheelstabiel.
Alsmerkwaardigverschijnselmoetvermeldworden,datbijhet beschouwen
vande aantallenaneuploidenbleekdateven chromosomenaantallenveel
vakervoorkomen danonevenaantallen (222:74)« Eenverklaring hiervoor
werdnietgevonden.Ookbijde objectenmethoge kiemkracht (93 °/°)deed
ditverschijnsel zichvoor.
3.Klaver.
Aangezientriploid klaverzaad zeldentot standkomt,leekhetgewenstna
tegaaninhoeverrehetmogelijk isdoor scheidinginfractiesvanhet
C-1 zaadvoorselectie uit tevoerent.a.v,detetraploiden.Eeneffectieve
universele fractieverdelingv/asnietmogelijkgeziendegroottevariatie
tussende objecten,ïïelblekenindeplantenmet tetraploiden inde
nakomelingen detetraploide zadenzoveelgroterdathetuitzevenvande
grotere fracties efficient is. Dekleinere fractiesuithet polyploide
zaad blekensteedsdiploid tezijn.
4. Solanum.
a.Aan C-omateriaalvanverschillende Solanumsoortenwerd onderzoek
verricht naarhetwelslagenvande colchicine behandeling.
IndesoortenS.bulbocastanumenS. chacoensewerdenpolyploiden,
benevensmixoploidenmet overwegend /[nweefsel aangetroffen,
b. Inverband metmoeilijkhedenbijbepaalde soortkruisingenwerdhet
gewenst geacht onderzoek teverrichten naarhet juiste chromosomen
aantal der componenten. Geziende afstammingvandeze primitieve
soortenwerd demogelijkheid geopperd dat aneuploidie hierbijvoor zou
kunnenkomen.
BijnauY/keurigeanalyse aansquashpreparatenbleekdathet chromosomen
aantalbinneneenindividu zeldenconstant is,Inhet algemeenvarieerthet
chromosomen aantalvan 46-51• Inéénplant echterwerdenvan42-48
chromosomengeteld.Blijkens literatuuropgaven lopendewaarnemingenhieromtrent uiteen.Koopmans envanderBurgmakenmeldingvandergelijkewaarnemingen, nl.variatie van44-52ineen48 chr.groep en 24-27 chromosomen
ineen 24chr.groep.Avanzivond inS.pinnatum in80 °/ovandecellen26
chromosomen enoverigens aantallenvarieerende van24-28. Cooperen
Howard echtervondensteeds constante aantallen (48,60en72chromosomen).
Aangezienmot onderzoek aanmicrotoom-coupesinhetalgemeengrotere
nauwkeurigheid tebereikenisdanmet onderzoek aansquashes zullendeuitkomsten t.g.t.aanmicrotoom-coupes wordengeverifieerd.
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Chemie en w i s k u n d i g e v e r w e r k i n g .
Routine-bepalingen (project 7-2.1).
O n d e r s t a a n d e t a b e l g e e f t een o v e r z i c h t van de r o u t i n e - b e p a l i n g e n , d i e g e d u r e n d e d i t j a a r v e r r i c h t werden. H e e s t a l i s d i t g e s c h i e d met h u l p v a n de d e s betreffende afdelingen.
Bepaling

Gewas

Drogestof

gras
klaver
bietenir.G.Cleij
bietenir.D.Kloen

Aant a l
! 1. .252
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450
680
684
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I 10,.598

Chemisch onderzoek ( p r o j e c t 7-2^2).
1, O l i e g e h a l t e .
Ter bepaling van het o l i e g e h a l t e werd een methodiek ontworpen, d i e v e e l
s n e l l e r en meer bevredigende r e s u l t a t e n gaf dan de t o t dusverre gebruikte
methoden. De u i t v o e r i n g van deze methodiek kan men i n twee trappen onderverdelen n. 1. :
a. het malen van het monster.
b . de e x t r a c t i e .
a. Het malen.
Dit ma^en gebeurt i n een Turmix-wearing-blender. Voor i e d e r gewas dient men de
m a a l t i j d en maalmethoden aan d i t gewas aan t e passen. Voor koolzaad b l i j k t
dat itiaïan "gedurende 30 sec.voldoende i s . Bij o l i e v l a s daarentegen wordt 1 min.
gemalen, waarna gezeefd wordt met een huishoudzeef, h i e r n a wordt het grove ged e e l t e nogmaals 1 min.gemalen. Dit gemalen zaad ( b i j het o l i e v l a s de beide
f r a c t i e s ) wordt op een bakje u i t g e s t o r t en goed gemengd. In de maalbeker v e r k r i j g t men een scheiding tussen de l i c h t e r e ( b a s t ) en de zwaardere delen van
het zaad. Uitgegaan wordt i n beide gevallen van +_ 100 g r . zaad.
b . De e x t r a c t i e .
Uit het gemalen en goed gemengd zaad wordt 2 maal 2 g r . afgewogen. Dit wordt
overgebracht i n zakjes ven f i l t r e e r p a p i e r . Deze zakjes z i j n enkelwandig en
worden vervaardigd met behulp van een ril-hechtmachine en na v u l l i n g hiermede
ook g e s l o t e n .
In één of meer Soxhlet apparaten van 800 cc. T/orden deze zakjes (+ 60 per
e x t r a c t o r ) geëxtraheerd met benzine (kp.80-100°C.). De verwarming van de
e x t r a c t i e - a p p a r a t e n gebeurt met een e l e c t r o t h e r m a l h e a t i n g - m a n t l e . Als de
e x t r a c t o r +_ 15 maal overgelopen i s wordt de e x t r a c t i e g e s t o p t .
Na a c c l i m a t i s e r i n g worden deze zakjes gewogen. E e r s t zakje + zaad, daarna
het lege zakje. De vochtgehalten der onderzochte monsters dienen g e l i j k t e
z i j n , Uit deze gegevens l a a t zich het o l i e g e h a l t e berekenen.

2.Mosterdoliegluoosidenonderzoek.
Dit onderzoeknam ookdit jaarweereengroot gedeelte vandetijd inbeslag.
Gedurende demaanden aprilenmeiwas deheerir.K,Girard,uit Krakow,
Polenalsgastmedewerker bijdit inderzoekbetrokken. Intotaalwerden 868
monstersvanstoppelknollen chromatografischonderzocht. Ookwerden72melkmonstersopdezewijze onderzocht.Ditwerd optweeërlei wijzeverrichtn.l.s
1.directmelk opgebracht 0.05 cc,
2.na centrifuge hetwaterige deel dermelkopgebracht 0,05 cc.
Hierbijbleekuit deresultaten,datweinigverschiltussendemethoden1en
2bestaat,waaruit mendegevolgtrekking kanmaken,datdeglucosidenzich
voornamelijk concentrereninhetwaterige deeldermelk.
3.Fh-bepalingen.
Door aanschafven.eenph-meter isdeuitvoeringvan dezebepalingmogelijkgeworden.Hoewelniet dagelijks ingebruikvoorziet dit apparaat tochineen
behoefte.Er zijndan ookreedsverscheidene bepalingenmeeuitgevoerd in
grond»contrôle opoplossingenvan eenbepaalde phe.d«
Wiskundige verwerking (project7-3»l)«
De stoppelknollen-proeven A,B,C enDvan1958wordenwiskundigverwerkt. Ook
voor de afdeling grassenenklaverwerd enigrekenwerkuitgevoerd.Eenproef
met koolzaad,teneinde denieuwe oliegehaltebepaling tetoetsen,werdwiskundig
verwerkt.Hierbijbleek,datdezemethode zeerbetrouwbare engoedreproduceerbareuitkomstengaf.
Aandiverse afdelingenwerdenproefveldschema's verstrekt.
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Inleiding.
De perceelsindelingis cngevajzigdd.w.z.7percelenvanelk4ha.metvaste
vruchtvolging (erwten,graanproefvelden, suikertieten, graan,vlas,aardappelen,wintertarwe),4percelenieder groot+_2h.a.,waarvanelkjaar één
testemd isvoor de aardappelzaailingen. Opdezevierpercelenisnueen
vaste opvolging vantoepassing n.1.zaailingen,wintertarwe,erwten,gerst
(klaver), zaailingen,wintertarwe,vlas, lucerne,zaailingenenz.
Verder zijnernogde drie afwijkende percelenresp.groot 2.50h.a., 2.80
ha. en3.70ha.
Deschadevande abnormaaldroge zomerbleef opons"bedrijfbeperkt.De
mineur-verwachtingen inde ontwikkelingsperiodevande gewassenkeerden
ziohingunstige zin.De jonge poldergrond bleekvoldoende opgevend te zijn
deinlaterstadium dieperwortelende gewassenvanhetnodigevocht tevoorzien. Zozelfsdathet grosdergewassenzeergoede opbrengstenleverde.
Voorverpleging,oogsten stoppelbewerking vaarendeomstandighedenideaal,
zodat hetwerkschemavolledigkonwordenuitgevoerd.
Ervolgt nueenkorte beschrijving van dediverse gewassen.
Wintertarwe:Felix,Flamingo.
Felix. Oppervlakte 3*70ha« Samenvoeging tweepercelenvanelk1,85ha« Zaaidatum 21oktober. Origineel zaaizaad à155kgperha.Voorvrucht aardappelen
enlucerne.Bemesting 285kgkalkammonsalpeteren285kg superperha.Gezaaid ingeploegd envoorge-egd land.Standvanbeginafzeergoed.Dehelft
opvoorvrucht lucerne ietsholten opzichtevanhet andere deel,alsgevolg
vanvreterij. HetgewaswerdbeginmaartmetD.F.C, enamortabespoten tegen
muur,metgunstigresultaat.Deverplegingbestonduit tweemaalmachinaal
wieden,tegelijkmet onkruideg eneenbehandeling overdwarsmetdeonkruideg,
Werdmetde zelfbindergemaaiden direct daarnainhokkengezet.Doorde
grote bladrijkheid (onvoldoende droog)engevoeligheid voorkorr.luitvalwerd
het gewasmetde combineuitdehokgedorst.
Korrelopbrengst 5850kg/ha,stro-opbrengst ruim 6100kgperha.Het zaad
werd directverkocht voorf 3 0 , — per100kg,hetstroinnovembervoor
f 7 5 ? — P e rton.
Flamingo. Oppervlakte 4ha.Voorvrucht aardappelen.Werd op 22oktobereveneensingeploegd envoorgeëgd zaaibed gezaaidmet +_145kgeigenzaad.De
bemestingbestonduit 280kgkalkammonsalpeteren 280kg superperha.Begin
maart chemischemuurbestrijding,resultaatgunstig. Zelfdeverzorging alsde
Felix.Eveneens zeermooigewas,Indecember gedorst.Resultaat 5^20kg
korrelenruim7100kg stroperha»
Het zaadwerdverkocht voorf31?50per 100kgenhetstrovoorf8 5 , — per
ton.
Zomergerst.
Minervavoergerst. Oppervlakte6,5ha. intweepercelenn.1.een4haperceel
en2-g-ha,ophetproef
veldperceel.Voorvrucht van de4ha,was suikerbieten
met ondergeploegd bietenblad. Zaaidatum 14maart.Zaaizaad 120kg/ha. Het
zaaibedwerdverkregen doortweebewerkingenmet dekrontandeg.De bemesting
bestond uit 100kgkalkammonen 290kg superperha.Devoorjaars stikstofgift bleekachterafteweinig,daar deverwachte groeistimulansvanhet
ondergeploegde bietenblad, tengevolgevandeabnormale droogte,achterweg
bleef.Hetgewas toonde zichzeermatig enschraal.Eenoverbemesting van
80kgkalksalpeter perha,mocht,zekerwatdestand betrof,nietmeerbaten.
Werdvan stam afmet de combine gedorst.Hetresultaatvielnogniet tegen
n.1.4480kgkorrel/ha.Stro-opbrengst_+2500kg/ha.
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De 2-g-ha,werd op28maart ingezaaid met 115kg zaadperha.Voorvrucht erwten.
Bemesting 160kgkalkammonsalpeter en 290kgsuperperha,Bevoorbewerking
bestond evenals ophet 4ha.perceeluit eendubbele kromtandegbewerking.De
standwasvanhetbeginafzeergoed.De verplegingbestonduit tweemaal
machinaalwieden.Werd geoogstmetde combine.Opbrengst 5500kgzaadper
ha. en3100kgstro.De korrelwerdverkochtvan achterdemachinevoor
f 25.5Oper100kg.Het strowerd vanhet land .afvoorf3 5 ? — P e r "k°n"verkocht,werkenrisicovoordekoper.
Graanproefvelden.
Oppervlakte 1.50ha.Voorvrucht erwten.Bemestingvoorhetwintergraan250
kgkalkammonen290kg superenvoor de zomergranen150kgkasen 290kg
super perha.Stand vande zomergranen goed.Vanhetwintergraanietshol,»•
vermoedelijk als gevolgvandeminder goede zaaiomstandigheden.De groeien
ontwikkelingwas goed. Inhetafrijpingsstadiumveelmussenschade.Gronden
gewas verpleging,evenalsvoorgaande jarenineigenhanden,het zaaienen
oogstenwerd door "Wageningen"verzorgd.
Erwten.
Oppervlakte 4ha.Ras Pauli:werden 11maartineenmaalgeé'gdlandgezaaid
met 180kgzaadperha.Voorvrucht wintertarwe« Debemestingbestonduit
4OOkg superperha.De opkomstwas goed.De stroontwikkelingbleef iets
achter,daartegenoverwasdepeulzettinggoed.Deverplegingbestonduit
driemaalmachinaal schoffelenmetnevengebruikvan zgn.rijenwieders en onkruideg enéénmaalhandwieden.Erwerd tweemaalmet parathicngespotentegen
depeulboordermetgoedresultaat.Het gewasrijpte zeervroegaf.Reeds
6 juliwerdgemaaid engeruiterd.Werd inde schuur opgeslagenenindecember
gedorst.
Korrelopbrengst 35(56kgen1700kg stro perha.Het zaadwerdverkochtvoor
f45,—/lOOkg.Het strovoorf130,-- perton.
Vlas.
Oppervlakte 3«75ha,RasWiera.Zaaidatum 1april.Zaaizaadhoeveelheid l60
kgper ha.Voorvrucht wintertarwe.Bemesting 50kgkalkammonsalpeter en
4OOkg superperha.Het zaaibedwerdverkregenmetinéénwerkgang een
bewerkingmetveeltandseg enonkruideg dwars opde ploegsmeden.Verpleging;
het gewaswerdmet dehand vanonkruid gezuiverd.De opkomst enbegingroei
v/asgoed.Naeenstilstand tijdens demeimaand -deverwachtingenwarentoen
zeerpessimistischgestemd -trad tegenentijdensdebloei,eennegzodanige groei op,datnog eengemiddelde lengtevan7"g"palmbereiktwerd.
De kwaliteit was zeer goed.Hetgewaswerdmachinaal getrokken,daarnagehokt engeschelfd.Werd indeschuur opgeslagen enverkocht voor f0.27/kg.
Levering januari. Isnog nietafgeleverd.
Vlasproefvelden.
Ophet zelfde perceelwerd 0.26 ha,proefveld gezaaid. Opkomstenstandhiervanevenals hetpraktijkperceelgoed,maar degroei liette lang opzich
wachten.Gedeeltelijkwasreeds 14dageneerdergezaaid-Dit deelkwamtot
de oogst toebeter tot zijnrecht.Hetotaalbeeld vanditproefveld wasgoed.
De bemesting bestond ookuit50kgkasen400kg super perha.Devoorjaarsbewerking endeverpleging inonze handen,het zaaienenoogstenwerd door
"Wageningen"verzorgd,
Blauwmaanzaad.
Oppervlakte 2,50ha,,waarvan 0.32 ha.proefveld.Gezaaid op3aprilmet
2-g-kg zaadperha.Voorvrucht wintertarwe met ondervrucht klaver.Bemesting
3OOkgkalkammonsalpeter en300kg super,plusnog eenoverbemesting van
150kgkalksalpeter perha.Het zaaibedwerdverkregen dcortwee bewerkingen
cverlangs enoverdwarsmetveeltand-enonkruideg.Het proefveldwerd door
"Wageningen"gezaaid.De opkomst engroeiinhetbeginstadiumwasgoed.
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Het gewaswerdmachinaalbewerktmetwiedmachine enrijenwieders,daarna
met dehakop"blokjesvan 2à3plantengehakt.
Inlaterstadiumwerdde stand steeds onregelmatiger,tot opgegevenmoment
degroeigeheelachterwege "bleefende zaaddozenzich ontwikkelden tot zeer
fijne bolletjes.Bovendienkreeghetgewaseind juni,beginjulieengeweldige zwarteluisaantastingteverduren,waartegenmet eenhandnevelspuitgespotenis,dochmetmindergoedresultaat.Hetuiteindelijkgevolgwaseen
zeer slecht gewas.Hetproefveld bleek als zodaniggeenwaarde tehebbenen
werd tesamenmethet praktijkperceelvan stamafgecombined.Eenjuisteopgavevandezaadopbrengst isniet tegeven,daardeze gemengdmet zeerveel
kafen stroresteninde zakkwamenniet teschonenbleek.Ditbruto product -•
werd verkocht voor f 150,-Ttotaal.
Suikerbieten»
HilleshögR.Polyploid,KleinWanzlebenE.
HilleshögR.Polyploid,Oppervlakte 370ha.Voorvrucht aardappelen.Werd
2aprilmet16kg zaad perha,gezaaid ineenzaaibed verkregendoortwee
bewerkingen dwars cpelkaarmetveeltand-enonkruideg. Opkomst engroeiwas
goed.Hetgewaswerdviermaalmachinaalgeschoffeld in combinatie metrijenwieders endriemaalmetdehak.Erwerd gedund op70*000plantenperha.,
welk aantaldooruitvalwegenswortelbrand indebeginperiode nietgehandhaafd konworden«
De luisendaarmede devergelingsziektewerdbestredendoor twee bespuitingen
met eensystemischmiddel;resultaat gunstig.De inlater stadium,pleksgewijs,voorkomende vergelingsziekte,ieopdeopbrengst nietvaninvloedgeweest.Hetgewaswerdmachinaaldoorde loonwerker gerooid,daarhandrooien
dit jaarnietmogelijkwas.Denettowortelopbrengst perha,bedroeg 5I8I6
kgipetgemiddeld suikergehalte van 18.-$.De loofopbrengstwasruim41*000
kgperha.enwerdverkocht voorf8,—/ton, weghalenvanhetland.Klein
WanzlebenE.Oppervlakte 4he.Voorvrucht graanmet ondervrucht klaver als
groenbemester.Zaaidatum 13april.Zelfde zaailandbewerking. Opkomstgoed,
groeiden inhetbeginstadiumniet zosneldoor.Later deedditgewashet
echter prima.Zelfde verplegingswerkzaamheden,Het juiste aantalplanten
perha.bleefgehandhaafd.Uitvalkwam praktisch nietvoor.Ookditgewas
werdmetgoedresultaat tweemaalgespotentegende luis.Debemesting bestond
evenals opdeHilleshöguit 700kgkalicammonsalpeteren500kgsuperperha.
Werd eveneensmachinaal gerooid.Wortelopbrengst 5^531kgperha.,gemiddeld
gehalte 17,6$. Loofopbrengst 29.000kgperha,Yiferdverkochtvoorf15,-pertonafperceel,werkvoordekoper.
Consumptie-aardappelen,
Alpha1,60ha,,KwintaO.4Oha.
Alpha.Voorvrucht suikerbietenmet ondergeploegd bietenblad.Bemesting 550
kgkalkammonsalpeteren500kgsuper perha.Hetpootgoedwerd aangekocht
inde klasse B.Pootdatum 20april.Het pootbedwerd overlangs enoverdwars
klaargemaakt metkromtand-enonkruideg.Egale opkomst enstand,bleef als
gevolgvandedroogte indeeerste groeiwat achter,ontwikkelde zichechter
later tot eenforsveelbelovend gewas.Werd driemaalmet kepervoorbehoedend
bespoten tegenphytophthora,watechter sporadischvoorkwam.Aangezienbij
het opbouwenderruggenmeteigenwerktuigenteweinigmullegrond konworden
verkregen,werd deloonwerkeringeschakeldmetde zgn.aardappelfreesmachine.
Met dezemachinewerd de grond tussen deruggen+10cm.diep losgemaakt en
verkruimeld,daarnadoormiddelvanaanaarders opderuggengebracht.Het
gewasword eind septembermachinaal gerooid enindebewaarplaats opgeslagen.
Geschatte opbrengst +_40.000kgbruto perha.Nognietverkocht.
Kwinta.Voorvrucht vlasmet ondervrucht klaver.Werdgepoot opl6april,als
scheidingsstrooktussendezaailingenenhetBintje pootgoed.Bemesting
500kgkasen500kg superporha.Eigen pootgoed klasse A.Groeivanbegin
afgoed. Zeergulle stand.Zelfde behandeling alsdeAlpha's,Inseptember
gerooid. Opbrengst 36.000kgboven de 35umi.

Pootgoed,
Bintje E,3.60h.a.KwintaA1.25 ha.
Bint,jeE.Voorvrucht vlasmetklaverondervrucht,Bemesting 500kgkas en
5OOkg superperha.Eigenpootgoed klasse SE.Voorbewerking enverpleging
dezelflealsbijde consumptieaardappelen,Tweemaligekoperbespuitingtegen
de aaxdappelziekte.De stand wasvanbeginafegaalgeel»
Develdselectieviel doorhetvoortdurend scherp, zonnigeweernietmee.Het
gewaswerd tweemaalmeteensystemisch middeltegenluisbespoten.Nadathet
gewas bijdeveldkeuring,uitgezonderd dekopeindenwerd goedgekeurd in
klasse E,werd 15 julidoodgespotenen eind augustus,beginseptembergerooid enindebewaarplaats gereden.
Bijdena- contrôle bleek,dat,ondanks allevoorzorgsmaatregelen, een
dusdanige infectie vanvirusziektente zijnopgetreden,dat0.50ha,werd
afgekeurd enderest 2,85 ha,moestwordenteruggeplaatst inklasse C,
25tonwerdverkocht indematen 28/35,35/45en45/55voorf23,50per
100kg, 25tonindematen ,28/35,35/45voorf2 4 , — en1350kg25/28voor
f 12,50per100kg.De restvandeze partij, d.i.+18tonbovende45mm.
moet nogverkochtworden.Vande afgekeurde partijwerd 3ton35mm./op.
voor f18,—/lOOkgverkocht,derest+10toniseveneensnognietverkocht.
KwintaA.Yoorvrucht suikerbietenmet ondergeploegd bietenblad.Eigenpootgoed.Bemestingenverpleging gelijk aandeeerderbehandelde rassen.Bleef
ineerste gr.ei achter.Herstelde zich latergoed,dochgafeenonregelmatig
beeld te zien.Werd eveneonstvreemaaltegende luis bespoten.Bijde selectie
bleek aanditrasgeeneertebehalen.Hetwerdbijdeveldkeuring opveelvuldig voorkomenvanbont enonregelmatige stand afgekeurd.Ditgewas kon
dusuitgroeienals consumptie-aardappel. Opbrengst was36.000kg35/op» P e r
ha.Vande totale opbrengst Kwinta'swerd 30toninseptemberverkocht voor
f 15,—/lOOkgenderest 22toninnovembervoorf 1 7 , — .
Lucerne.
DuPuits.Oppervlakte 2,-ha.Bemesting 75kgkalksalpeteren300kg super
perha.Werd inhetvoorgaande jaarals ondervrucht ingerstgezaaid.Zeer
mooi,egaalvolgewas.Werdgroen opstamvoorf1,000,— perha.verkocht.
Zaailingen.
Oppervlakte 2ha.Bemesting450kgkalkammonsalpeteren500kgsuper perha.
Voorvrucht koolzaad.Behalve hetklaarmakenvanhet pootbed endebemesting'
wasdeverdere behandelinginhandenvande afdeling aardappelveredeling,
Groenbemesting,
Hopperupsklaver werd gezaaid inhetproefveldperceel,witte klaver onder
hetvlas.Dehopperupsklaver vormde,ondanksde zeerholle stand,metde
graanopslagnogeengroenbemesting,welke konblijvenliggentotnovember,
waarna direct opwintervoerwerd geploegd.
Dewitte klavermislukte.Hetvlasland kreegnahetruimenvande oogsteen
goede stoppelbewerking, waarnaWesterwolds raaigras werd ingezaaid.Dit
vormde inhetnajaar nogeenaardige groenemassavoorhetonderdeploeg
kwam.
Personeel.
Dit jaarkon,zonder aantrekking van losse arbeiders,metdevaste kern
n.1. drieman,wordenvolstaan.
Zijnogvermeld,dat alle percelendiehiervoorinaanmerkingkwamen een
intensieve stoppelbeverkingkregen,welke bestonduit tweemaalstoppelploegenen4è5maal cultivateren. Zeer zeker zaldit de onkruidbezetting
eenbehoorlijke slaghebben toegebracht.
Beide kavelskonden ondergunstige omstandighedenopwintervoorworden
geploegd, zodatstructuurbederfnietvoorkwam.
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door
J.Holman

Inleiding
De indeling derpercelen IG dezelfde alsvorig jaar.De percelen
"Panoramahoeve"en "Keyenberg"zijndit jaarnietweer door deS.V.P. in
gebruikgenomen.Hiervoor inde plaatsisgepacht eenperceelgrond,gelegen
indeEng,genaamd "Klinkenberg",teWageningen,groot 1ha,waarvan70are
dit jaardoor deS.V.P. isgebruikt.De overige 30areisditnajaarin
gebruikgenomen.
Verderheeft de afd.granen voor zijnonderzoek 2perceeltjes grondgepacht,
t.w. + 10areinRenkum e n + 10are inBennekom. OokindeN.O.P.opde
Prof. Broekemahoeve ho_ddeze afdeling enige graanproefvelden.
De afd. Oliehoudende gewassenhad,behalve inWageningen,nog proefvelden
indeN.O.P,Brabant enGroningen.
De afd.VoedergewassenhadproefveldeninOverijssel enGelderland.De
afd. grassenenklavershad eenklaverproefveld inOttersumeneenbeweidingsproef inEde.
De afd.bietenhad eengroot aantalisolaties inde omgevingvanY/ageningen,
inAchterberg enindeBetuwe.
Nagegaan zalworden,welke gewassen opdedesbetreffendeproefveldenverbouwd zijn.
DeDorskamp
Perceel I 75are,voorvruchtrogge,bemesting 600kg super,500kgp.k.
500kgkasen 200kgchili,allesperha.
Volgens hetvruchtwisselingsschema,moest opdit perceelhet
lupineproefveldkomen.DaarDr.Lajnberts,i.v.m.dezioktenverschijnselen, dieinzijnproefveld kondenoptreden,hiertegen
bezwaarmaakte,werdbesloten,ditperceel dit jaarniet als
proefveldtegebruiken.Negen jaaraaneenisditperceelals
proefveld gebruikt enomnuenigeregelmatigheid inhet landte
krijgen,werdhetgewenst geacht,omdit jaar alleengroenbemesting toetepassen.Erwerd eerstWesterwoldsraaigras
ingezaaàd.Ditgeschiedde machinaalop9maartmet eenspeciale
graszaadzaaimachine,welkewevanhetP.A.W.leenden.
De opkomstwasgoed,maar doordeaanhoudende droogte iser
praktisch nietsvanterecht gekomen.De eerste snede isgemaaid
°P17juni enverkocht voorƒ 75«--« Het gras isopstam
verkocht, zodatwijerverder geenwerkvanhadden.
Destoppel-wastotaalkapot,ende 2esnede isdanookniets
geworden.De 2ehelftvan juliishetperceelgeploegd endoor
hetbeetje regen,dat ertoengevallenis,konerdirectweer
ingezaaid wordenmet lupine.Deopkomstwasbest,maardoorde
droogte,insectenschade enziektenheeft hetgewaserggeleden.
De standwas danookveeltehol.Op23september iserstalmest opgereden,geleverd doorhetI.V.P.;daarnaisrogge
ingezaaid voorgroonbemesting.Hetperceelistoenheel ondiep
gefreesd.Niettegenstaande dedroogte kwam derogge goedop.
Dezeroggewordt invoorjaar i960weerondergeploegd.
Perceel II75a r e > voorvrucht mais, bemesting 600kg super,500kgp.kali
3OOkgkas en40000kg stalmest perha.
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Hierhadden Ir.WiersemaenDr.Euijsmanhun aardappelproefvelden.Nahetklaarmakenvanhet land zijnerop20april
machinaal geulengetrokken,waarnade aardappelen zijn
gepoot. De opkomstwas goed.DezaailingenvanDr.Huijsman
zijnop 20meigeplant. Omtevoorkomen, datniet alle
planten door desterke droogte zoudenomkomen,zijndeze een
paarkeer besproeid.
35arevan ditperceel isgehruiktvoormassaaardappelen.
Hierop is Libertasverbouwd.Ditgewasheeft ookteveelgeledenaandedroogte.Door teveeldoorwasbleek,datbij
hetrooien deaardappelen ongeschikt warenvoordeconsumptie.
Hetgewas isdanookverkocht alsvervoer à4et/kg. Opgemerkt
dientnog teworden,dat zowelmassaals proefveld aardappelen
aangeaard zijn.Zowelbijhetbeoordelen alsbijhet rooien
vanhet proefveld,gaf ditvelevoordelen.
Nade oogst ishetlandweerbewerkt (ondiepgecultivatord).
Het ploegenmoestvanwege dedroogte tot novemberuitgesteld
worden. Beginnovember konderoggegezaaidworden.Proefveld
1.7.P.Bemesting 600kg slak en500kgpkali/ha.
Perceel III 75are,voorvrucht aardappelen.H. gegeven doorI.V.P.Dit
perceel isgebruikt door het I.V.P.voor roggeproefveld.
Behalve inzaai enoogsten,isdeverzorging gebeurd doorde
S.V.P.
Ophetzelfde perceel lagnog 5arewintergerst proefveld vande
S.V.P. II.bemestingvoor gorstwas300kgkas/ha.Eengoedproefveld.Bijafrijpingkreeghet lastvanvogels enomniette
veel schade tekrijgen,zijneroverdit proefveld nettengespannen.
Hadeoogstvandegerst,is opdeze 5areeenlupine proefveld
aangelegd tegenvorstresistentie.
Hetroggeland isnade oogstgeploegd enop12augustus zijn
erstoppelknollenmachinaal gezaaid alsmassa.
Bemestingvandeknollenwas 350kgA.S.F./ha.Hetgewas knollen
wasmatig. Ookhiervanwas dedroogte de oorzaak.Dit perceelis
indecember geondergrond. Afstand 60 cmmet eendieptevan 55 cm«
Perceel IV. 90are,voorvrucht: lupine,knollen,bladkool.bemesting: 600kg
super, 500kkali,40ton stalmest,alles perha.H.gegevendoor
I.V.P.
Hetgehele perceelisingebruikgeweest doorhet I.V.P.als
maisproefveld,behalve enkele kleine stukjesvoorisolatiesvan
stoppelknollen.
Behalve deinzaai enhet oogsten,is ookhierdegeheleverzorgingvanhet proefveld doorde S.V.P. gebeurd.
Het proefveld ismachinaalgeschoffeld eninéénganggeëgdmet
eenspijkereg.Ditgingprima.
Hetwas eengoed proefveld metgoede opbrengsten.
Hadeoogst zijndemaisstengelsgehakseld.Hierdoorkregenwij
eenmooie gelijkmatige verspreiding overhet land.Daarnaiser
stalmest opgereden,geleverd doorhet I.V.P,Vervolgens iser
breedwerpigroggegezaaid dievervolgens heelondiepisondergefreesd.De opkomstvanderoggewasgoed.Dezeroggewordt in
hetvoorjaar i960ondergeploegd.
PerceelV.
(Eng.) A.

Isverdeeld in3perceeltjes.
Groot 23are,voorvrucht: lupine,bemesting: 600kgsuper,
5OOkgp.kali,40tonstalmest en300kgkas,allesperha.
Hetgrootste gedeelte vandit perceeltje isgebruikt als
aardappelproefveld van Ir.Wiersema.
Opeengedeeltevandat proefveld,varen zaailingengeplant inde
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tv/oedeholitvanmei.Door detedroge grond,kwamendeze
plantenniet aandegroei. Omtochdeze zaailingeninhet
leventehouden enaandegroeitekrijgen,ishetgehele
proefveld eenpaarkeerbesproeid. Ookditproefveld is
aange-.aa.rd,Nadeoogst ishet perceelv/eerklaargemaakt
vooreenproefveld bladkool.Bemesting hiervan4-00kgA.S.F./ha.
Dit proefveld isgezaaid op 27juli.Eengoede opkomst,maar
latergeledenvandedroogte.
B. groot 20are.voorvrucht lupine,bemesting: 600kgsuper,
5OOkgpk/ha+ 6areisingezaaid metWesterwoldsraaigras als
proefveld;7areiseonproefveld klaver geweestvoor zaadwinning;Op3areismassa stambonenverbouwd;
2are isbestemd gev/eestvoor proefveld erwtenen2areis
gebruikt voorstoppelknollen.
Het gras-proefveld iseenpaarkeergemaaid. Telage opbrengst;
ookhier oorzaakdroogte.
Hetklaverproefveldvasvrijgoed.
C. groot 18are.voorvruchtszomergerst,nateeltproefveldaardappelen,bemesting: 600kg super,500kgkali/ha,
4 arevanditperceelisgebruiktvoor gras;
7 arevoor klaverproefveld;
4 are stoppelknollen;
3 aremassastambonen.
Ookhierv/ashetklaverproefveld vrijgoed»
Depercelen A.Ben Czijnalle drie geondergrond;afstand 60cm.
diep 55cm.
Mierenbos
Perceel I

10are.Bemesting 600kg super,500kgp.kali/ha.
Dit perceeltjewordt ier jaargebruiktvoorlupineproefveld.

Perceel II

20are.Bemesting600kg super,500kgp.kali,300kgkasen
40tonstalmest,alles perha..
Dit ishet aardappelmoeheid perceel,waarop ieder jaaraardappelenverbouwdv/orden.De opbrengstwas ookdit jaarzeergering;
hijisverkocht alsveevoer à4ct/kg.

Perceel III 20are.Bemesting alsperceelI.
Ookdit perceelbehoort bijhetaardappelmoeheid proefveld.
10ahiervanisbebouwd met aardappelen« Ookhiervajawasde
opbrengst zeerklein.
Eenpaar are isingebruikgeweestbijhet I.V.P.alsroggeproefveld. Ophetresterend gedeelte ismassastambonenverbouwd.
Perceel IV

10are.Bemesting600kg super,50°kg.p.kali.
Dit perceeltje wa,sdeandere jareningebruikbijhet I.P.0.
voorverschillende proefjes.Daardit Instituut in1959maareen
paar arehiervannodig had,heeft deS.V.P. dit jaarzelf 8are
ervaningebruikgehad.
Hieropheeftgestaan:
1eeenisolatie stoppelknollen.
2e.eenproefveld boekweitvanhetI.V.P.
3e.massastambonen.
Hetgehele perceelMierenbos ligterghoogeniszeerdroogtegevoelig.Dat degewassen deze zomerhier aandedroogte geleden
hebben, ligtvoordehand.
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ontwikkeld. DG opbrengstwas danookgoed,totaal 2200
kgkorrel.Verkochtvoorƒ 2 8 . — per 100kg.Het strois
verkochtvoorƒ70=--perton.
Toenhet land leegwas,ishet"bewerkteniser 35tonstalmestperhaopgebracht,welke erdirect ondergestortis.
Inhet laatstvanseptember ishet land geondergrond,afstand
1.20mdiepte 55& 60cmendaarnageploegdmetondergronders.
Op22October iserrogge ingezaaid voorbedekking inde
winter.Dezewordt inhetvoorjaarweer ondergeploegd.
Bemesting najaar;600kg slak, 500kgpkali en35tonstalmest/
ha.
Engelsma (O) (öornsesteeg,vochthoudende zandgrond)
Perceel I

23are.Bemesting 600kgsuper500kgpkali/400kgkas/ha.
Dit perceel isgeheelingebruikgeweestvoorgras- enklaverproefveld. Goedevochthoudende zandgrond;goed proefveld.

Perceel II

21 are.Bemesting 600kgsuper.500kgpkali/ha. 10arehiervan isgebruikt voorgrasproefveld.N„gift-5400kgkas/ha
Goed proefveld.
Op Bij-arehebbende reserve'sbieten gestaan.N.gift400kgkas/
ha,2-Vareisklaverproefveld geweest.

Perceel III

21 are.Bemest inherfst 1958.
Op 17arevan ditperceelheeft eenroggeproefveld gelegen
vanhet I.V.P. (tetraploid). Inzaai,verzorging enoogstenis
doorhet I.V.P.gebeurd.
2 areiseenisolatie stoppelknollen geweest.Opderestis
massastambonenverbouwd.
Nahet leegkomenvanhet land ishetklaargemaaktvooreen
koolzaadproefveld zaaitijdenproef.Bemesting;600kgslak,
500kgpk/ha. Dehelftvanhetperceel isgezaaid. Doorde
aanhoudende droogte,konderestnietmeergezaaidworden.

Engelsma (N)
Perceel I

14are.Bemesting;600kg super,500kgpkali/ha 12arevan
ditperceel isvoor grasproefveld gebruikt.Het is eenzeer
vochthoudende zandgrond endezeheeft geenlastvandroogte
gehad. Goed proefveld.
2 arehad Ir. Cleijingebruikvoor dereserves.

Perceel II

16are.Bemesting 600kgsuper,500kgpkali,400kgkas/ha
12arevanditperceelwas eengrasproefveld. Ookdit iseen
zeervochthoudende zandgrond, zodatgeen droogteverschijnselenoptraden.Goed proefveld.
Opderestvanhetperceel stonden reservebieten (ir. Cleij)

Perceel III

10are.Bemesting 600kg super,500kgpkali/ha.Op dehelft
vanhetperceel stondenweerreserve bietenN.gift 400kg
kas/ha.De rest isgebruikt voorklaverproefveld vanIr.
Dijkstra.Goed proefveld. Ook zeervochthoudend.

Klinkenberg
Perceel I

(WageningseEng)
Totaal groot 1ha,verdeeld in3perceeltjes.
33are.
Ditperceel is inhetnajaarvan 1959 ingebruik genomen.
Doorde eigenaar zijnerdit jaarnog aardappelen opverbouwd.
Hade oogsthiervan,heeft deS.V.P. errogge als praktijk
gewas ingezaaid.
Bemesting;600kgslak en 500kgpkali/ha.

95

WoIfheze
'Totaalgroot 2-Hha,verdeeld in2percelen.
Bemestingvanhet gehele perceel 600kgsuperen 500kgpkali/ha.
Perceel I 1.50ha.
Hiervan is_+1.50 hagebruikt voorgras- enklaverproefvelden.
10are isingehruikgeweest doorDr.Huijsmanvoor zijnzaailingenenop 10arehebbenbonengestaan alsmassa.
Doorde langdurige ensterkedroogte isvandegras- enklaverproefvelden nietveel terecht gekomen.Er ismaar eenpaarkeer
gemaaid. DeN.giftwasvanwege deverschillende proeven,niet
overalgelijk.
Perceel II.1 ha,
20arevanditperceel isingebruik geweestvoorgrasproefvelden.Op eenpaar areheeftmassastambonen gestaan enopde
restvanhetperceel lagende lupine- enerwtenproefvelden.
De stand van dezegewassenwasvrijgoed.
Dit perceelwas inhetgeheelweerbestemdvoor gras-en.klaver
proefvelden,maar doorte droge grond,washet onmogelijk omin
deherfst te zaaienen overteplanten.
Jansenland.(Bornsesteeg,vochthoudende zandgrond)
Perceel I. 56areoVoorvrucht aardappelen,bemestingvoorjaar« 600kgsuper
600kgpkali, 5OOkgkas en40tonstalmest,alles perha.
Isdit jaaringebruik geweest alsbietenproefveld (vergelingsziekte).Het land ishalf aprilklaargemaakt endebieten zijn
toendirect gezaaid. Ond.ankseenhevige stortbui,directnade
inzaai,was deopkomst goed. Ditperceel bestaatuit zeervochthoudende zandgrond enhierdoor hadhet perceel dit jaargeen
lastvan de droogte.Hetwas danook eengoedproefveld.Hade
oogst enbemonstering zijndebietenplakken verkochtvoor
ƒ 2 6 . — perton.Debietenkoopenvoorƒ 2 0 . —per tonende
massabietenvoorƒ 3 0 . —perton.
Toenhet land leegwas,ishetbewerkt,geondergrond opeen
dieptevan55à60cm en opeenafstand van 1.20m.Daarnais
hetgeploegd entevens geondergrond,waarna errogge ingezaaid
is alspraktijkgewas op 29October.
Bemesting 550kgslak en500kgpkali/ha.
Perceel II.56are,voorvrucht rogge,gras.
Iseveneens een zeervochthoudende zandgrond.Bemesting;600kg.
super, 5OOkg p.kali, 500kgkas en40tonstro/ha.
Het perceel isgebruiktvoorproefveld aardappelenvan
Dr.Toxopeus enIr.'Haris.Het land isklaargemaakt op 14april
enop20aprilisbegonnenmethet poten.Goedproefveldmet
goede opbrengsten» Demassa aardappelen isverkocht alsvervoer
à 4ct/kg. Ookdit perceel iseveneens als perceel Inade
oogstbewerkt engeondergrond. Daarnageploegd,met ondergronders.
Bemesting» 550kgslak,500kgpkali en40000kgstalmest/ha.
Perceel III.50are,voorvrucht bieten.
Is ook een zeervochthoudende zandgrond.
Bemesting';voorjaar, 600kg super,500kgpkali, 200kgkasen
200kg chili/ha (latergegevens alsoverbemesting).
Opditperceelheeft eenpraktijkgewas zomertarwegestaan.
Doordat deondergrond nogal dicht geslagenwas,wilde detarwe
eerst slechtgroeien.Op 2maart is deze tarwegezaaid.Erwaren
gedeeltenbij,waarde tarwekapot gingenhiervertoonde het
gewas eenholle stand..Opdeholste plekken isdaarnawat zomergerst gezaaid enhet gehele perceel is daarnagoed losgeegd.
Door deaanhoudende droogte enwarmte heeftde tarwe zichgoed

Perceel IIenIII grootresp.32.5areen34are.
Opdezebeide percelenisin 'tvoorjaar eenpraktijk
gewas zomergerst gezaaid.
Bemesting: 600kgsuperen 500kgp.k.N.gift 300kg/
kas/ha. Inhet"beginstadium wasdestandvandeze
gerst zeer goed.Voordat hetvandedroogte ginglijden,
ishetgewas opstamverkocht voorƒ 495«—•
Bijdeoogst washet stroveeltekort endekorrelopbrengst vielergtegen.
Nahet leegkomenvanhet land,ishetklaargemaakt voor
het stoppelknollenproefveld. Deinzaaivanditproefveld isbegonnenop7augustus.Deopkomst endestand
wareneerst zeergoed,maar laterheeft ookditproefveldv/elietsvandedroogte geleden.Tochwashetbij
deoogstnog eenbehoorlijk proefveld«
Nude
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kleigrond.

Perceel I

80are.Voorvrucht bieten.Bemestingnajaar1958.
500kg slak en400kgkali/ha.
Opditperceel zijnop3maart deerwtengezaaid als
praktijkgewas.Dezaaierwten zijngekochtvanhetI.V.P.
rasServo.De opkomst dererwtenwas zeergoed.
Ondanks dedroogte,werdhet eengoedgewa,serwten,een
goedepeulzetting,maar ietsteweinigstro.
Erisdriemaalgespoten tegenthripsenpeulboorden.
Het oogsten dererwtenisgebeurd, door dezemeteen
handschoffelafte schoffelen.Hiermede is op1juli
begonnen.Erhebbentoen7man3"§"uur aangewerkt.
Op 2en3 julivielerietsregenenkonernietverder
geoogstworden. Op4juli is derestgeoogst.Hieraan
hebben6man 2uurgewerkt.
Hierbijv/asnoginbegrepen 20areerwtenvanperceel II.
Het afschoffelenging zeergoed,doordat degrond droog
was.Deerwtenzijnnogdiezelfde dagopruiters 'gemaakt ennegendagenlater gedorst.Opbrengst 4000kg/ha.
Doorde sterke droogtewarende erwtenbijhet dorsen
ontzettend hard enhierdoor zijnernog alY/atkapot
geslagen.De erwtenzijnnognietverkocht.Het stro
isverkocht voorƒ 3 0 0 . — .

Perceel II

1.20ha.voorvrucht bieten.Bemestingnajaar 1958:
500kgslaken400kgkali/ha.
15preisgebruiktvoor erwten/proefveld, goed proefveld.
Op20are stondenmassaerwten.
De overige 85areisingebruikgeweest door deafd.
granen.
Hierisopverbouwd zomergerst,haver enzomertarwe.
Ookditproefveldwasvrijgoed.Hetoogstenismachinaal
gebeurdmet zelfbinder enmotormaaier.De oogstvanhet
proefveld isnaarEistgebracht,alwaarhetgedorstis.
Demassa,van ditperceelis directgedorst enverkocht.
t.w.zomergerst voorƒ 2 6 . — , haverƒ 2 3 . ~ enzomertarwevoorƒ 2 8 . — alles per 100kg.Het stroheeftƒ70.pertonopgebracht.

Perceel IIIen IV Groot resp.1.20haen1ha.Voorvrucht zomergraanen
blauwmaan enkoolzaad.
Bemestingnajaar 1958-5OOkg slak,400kgkali;30ton
stro/ha.
Opbeide percelenheeft het bietenproefveld gelegen.
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Hetbietenland ie"beginaprilklaargemaakt eneris
direct 600kgka/hagegeven. Op6aprilishet eerste
gedeeltetieten gelegd.Vanwege enkeleregenbuien,moest
deresteenweek latergelegd worden.Deopkomst dertieten
wasgoed. Ookdegroeiwas inhetbegingoed.Doorde
droogtehebben ookdebietenzichnietvoldoende kunnenontwikkelen.Hierdoor eentekleine opbrengst.Op 2October
isbegonnenmet hetrooienderbietenenop14Octoberwas
het afgelopen,behalve dereserve's,welkebeginnovember
zijngerooid.
De opbrengst aanplakkenbietenwasruim70ton,hierbij
inbegrepen de opbrengstvanhet proefveld Jansenland.
Deze plakken zijnverkocht voorƒ 2 6 . — perton.
Aanmassabieten afgeleverd, eveneens inbegrepenhetproefveld Jansenmetnogenkele stukjes reserve'svanEngelsma
(0+ N ) , totaal 20ton,verkocht voorƒ 3 0 . — perton.
Daarernogalgebrekaanveevoer was,zijnookdebietenkoppenverkocht. Opbrengst ruim 26tonàƒ 2 0 . —perton.
Debietenzatenietsvaster danandere jaren,maarkwamen
mooi schoonuit degrond.Het afrijdenging zeervloten
zondersporen.
PerceelV

1ha,voorvruchts wintergraan.Bemestingnajaar 1958:
500kgslaken400kgkali/ha.
Opditperceel zijnverbouwd,
45areproefveld enmassastambonen.45areolie-envezelvlas. 10are aardappelproefveld ir.Wiersema,
Hetvlasisgezaaid op12maart.Eengoede opkomst engoede
stand.Door de droogte ietstekort.N.gift150kgkas/ha.
Debonenzijngepoot op13mei,zowolproefveld alsmassa..
Debonenzijngelegd indroge grond,hierdoor kwamende
bonenniet op.Na+_8wekenvielerwatregen,T/aarnaalle
bonenopkwamen.Daarhetdegehele zomerdroogbleefmet
bovendiennogeenwarme droge herfst,kondendebonennog
rijpgeoogstworden.De opbrengstwasnoggoed. Zezijn
gedroogd inde drogerij.
Het aardappelproefveldje opdit perceel,lietdoordedroogteveeltewensen over.Een zeer ongelijke opkomst.

PerceelVI

1ha.Voorvruchtsstambonen,vlas enwikken.
Bemestingnajaar 1958:500kg slak en400kgkali/ha.
65arevan dit perceelisgebruikt voorblauwmaanproefveld.
Op11maart ishet landklaargemaakt.Voorhet zaaien
eerstnog400kgkas/hagegeven.
Op12en13maart ishetblauwmaangezaaid.De opkomstwas
zeer onregelmatig.Hetproefveld,dat alsvoorvrucht
stambonenhad,vasvrijgoed.De restvanhetproefveldhad
alsvoorvrucht vlas.Hierwashet proefveld ontzettend
slecht,medeveroorzaakt doordevele thrips.Hiertegen
isherhaaldelijk gespoten.De opbrengstwas danookzeer
klein.Nadathet proefveld materiaaleruit gehaaldwas,
isdemassamet de zelfbinder gemaaid enlater gedorst
Opbrengst verkocht àƒ 1.40/kg.
Opdeoverige 35arevandit perceel stondhetkoolzaadproefveld. Ditwas oengoed proefveld.Nahet oogstenis
het directinoogstzakkengedaan enindedrogerijgedroogd.
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PerceelVII 1ha.Voorvrucht;wikken.Bemestingnajaar 1958;500kgslaken
400kgkali/ha.
Op 15arevanditperceel stondhet wintergerst-proefveld.
Goed gewas.Proefveldmateriaal isnahet oogstennaarEistgebracht.Demassaisdirect gedorsen enverkochtvoorf.25.— per
100kg.Opderestvanhet perceel stondhetwintertarweproefveld.Eengoed gewas.DitwintergraanheeftgeenN.gehad.
Ook dit proefveldmateriaal isnaarEistgebracht endaargedorsen.Demassaisdirect gedorsen enverkochtvoor f.28.—
per 100kg.Het stroverkochtvoorf.70.— perton.
Perceel Iwas ini960bestemd voorhet wintergraan-proefveld.
Nahet cultivateren eneggenishet land op14augustusgeploegd.Daarhetnahet ploegensteedsdroogbleef,konhet
land niet zaaiklaargemaaktwordenvoordeinzaaivandewintergerst.Detweedehelftvannovemberkonhet land bewerkt worden
enistoenhelemaal ingezaaid metwintertarwe.
Het gedeeltevanperceel II,waarhetkoolzaadproefveld moest
komen^ isgeploegd op14augustus.Degrondkonniet zaaiklaar
gemaaktworden,daar zijtedroogwas.Achterafwashetbeter
geweest,wanneerdat perceeltjenietgeploegd wasgeworden,
maar alleengecultivatord.Laterisdit perceeltje ingebruik
genomendoordeafdelinggranenvoor deuitzaaivanwintergerst.
Alle percelenindeNude zijnditnajaarbemestmet 500kg
slak en300kgK40/ha.
OpdepercelenII,V,VIenVII istevens25ton schuimaarde/ha
gestrooid.Verder isopdepercelenVIenVIInog 30tonstalmest/hagekomen.Dezebeide percelen zijnin196Obestemd voorhet
bietenproefveld.
Elst^ü).
PerceelI

2ha.Voorvrucht; zomer-enwintergraan enstoppelknollen.
Bemesting:350kg super, 600kgkali/ha.
Debedoelingwasomditperceel eenpaarkeerintezaaienmet
eengroenbemester.De eerste inzaaiisgeschied met lupineop
13april.Deopkomstwas zeergoed.Laterdoordedroogtewas
hetmaar eenmatiggewas.Injuliisdelupine ondergeploegd.De
laatsteweek injuliiserwat regengevallen endebladkoolkon
begin augustus gezaaid worden.Ookhierwasdeopkomst eerst
zeergoed.Doordedroogteisvanditgewasnietsterechtgekomen.
DeN.giftopbladkoolwas400kg/kas/ha.

Perceel II

2ha.Voorvrucht:groenbemesting.Bemesting: 350kgsuper,
50Okgperkalien250kgkas/ha.
Opdit perceel isdit jaar eenpraktijkgewas aardappelenverbouwd.De aardappelen zijngepootmet eenvolautomatischepootmachine.Het pootgoedwasvoorgekiemd.Doorhetmachinaal
potenkregenwewelbeschadiging aandekiemen.Deopkomst was
zeeronregelmatig enlatervielennogverscheidene plantenweg.
Bijhet opgravender potersbleek,datvan aldewegblijvers
enwegvallers, depotersverrotwaren.Verschillende instanties
o.a.deKeuringsdienst Drenthe,I.B.V.L.enP.A.W.zijngeweest,
omnategaan,wat deoorzaakhiervankon zijn.Niemand zei
positiefwat eraanhaperde,zodatde S.V.P.hiervandoschade
moest dragen.Deplanten,diegezondwaren,groeideneerstgoed,
maar ookhierkwam degroei totstilstand doordedroogte.
Daar erinhet laatst vanjuliv/atregenviel,begonnendeaardappelenweerwattegroeien.Hierdoorkregenweveeldoorwas.
De aardappelen zijnnoggespotentegenPhytophthoraenColoradokever envoordeoogst ishet loofeerst nogdoodgespoten.De
opbrengstvielgeweldigtegenendoor zeerveeldoorwas,ongeschiktvoorconsumptie.

99
Detotale opbrengst bedroegbijna27tonenisverkochtvoor
4 o.t./kgalsveevoer.
Perr-ee].III 2h.a.Voorvrucht:praktijkgewas aardappelen.Bemesting:350kg
super,6OOkgperkali en250kgkas/ha.Hierop lagendezomerenwintergraanproefvelden. Overhet algemeenwasde standvan
deze gewassengoed,vooral dewintergerstheefthetopdeze
zandgrond,niettegenstaande dedroogte,goed gedaan.Het zomergraanv/asveelminder.Hetgehele proefveld ismachinaalgeoogst engedeeltelijk ophetveld engedeeltelijk inde schuur
gedorsen.Nahet leegkomenvanhet land is+1ha.klaargemaakt
voorhet stoppelknollenproefveld.Bemesting: 300kgsuper,
4OOkgkali en350kgkas/ha.Dezeknollen zijnop5 en6augustusgezaaid.Deopkomstwasgoed enzeerregelmatig.Derest
van ditperceelis alsmassaknollenmachinaal ingezaaid» Ook
hiervanwas deopkomst goed.Lateris zowat allesverdroogd.
Eenkleingedeeltevanhet proefveld isherhaaldelijkbesproeid enhierdoorkonnogwatmateriaalgeredworden«
PerceelIV

75 are.Dit perceel isweer indrieënverdeeld.Bemesting:
35Okg super,600kg perkali/ha.
A25are.HetI.V.P.hadhiervan+_7areingebruikvoor een
roggeproefveld.Hetgrootste gedeeltevanhet perceelwasin
gebruik alsklaverproefveld voorzaadwinning» Isgoed gelukt»
Op eenkleingedeelteheeftmassabonengestaan,waarvande
opbrengstkleinwas.
B 25are.Voorvrucht:lupine enknollen.Ngift aardappelen
35Okgkas/ha.Hierop laghetbladrolproefveld vanir.Wiersema,
Door degrote droogteishet proefveld niet totz'nrechtgekomen,Inhetnajaar isdit perceeltje ingebruik genomendoor
deafdelinggranenvoor eenwintertarwe-proefveld,
C25are.Voorvrucht:lupine.
Geheelingebruik doorhet]?.V.P.vooreenmaisproefveld.Een
goedproefveld.NgiftdoorI.V.P.Behalve inzaaienoogst,is
deverzorging door deS.V.P. gebeurd.Nademaisoogst ishet
landweerbewerkt eniserdoorhetI.V.P.eentetraploide
rogge-proefveld aangelegd.
Daardegrond tedroogwas,konhetwintergraanproefveldop
perceelIIniet ingezaaidworden.
Deeerste driepercelen zijninhetnajaarbekalktmet 500kg
dolokal/ha.Verder zijndeze percelen allegeondergrond opeen
afstandvan 1.30M. eneendieptevan55à60cm.Dit iszowel
indelengte alsindebreedte gebeurd.Dewielsporen zijn
daarnanogweer losgetrokken opeendieptevan +_35cnu
Het land is zoblijvenliggen.
Het graanvan perceel IIIf watniet alsveredelingsmateriaal
gebruiktwerd,isopgeslagen inde schuur.Dit isindeherfst
gedorsen.
Hetlosse stro,afkomstig vandegedorste proefvelden,isin
balengeperst.De totalekorrelopbrengst vandezemassawas
3356kgenisverkocht àf2 4 , —per100kg.
De totalehoeveelheid strowas 7700kg enisverkocht àf 70,-perton.Hierbijwasooknoghet stro,afkomstig vandeproefveldenuit deN.O.P.Deze proefvelden zijninzakkenvervoerd
vandeN.O.P.naarEistdooreenexpediteur.

Algemeen.
Zoalsreedsherhaaldelijk opgemerktisbijdebehandelingvan deverschillende
gewassen,hebbenwedit jaareenabnormale droge zomergehad.Velegewassen,
vooralopdehogere zandgronden,hebbenhieraan erggeleden.
Hetwerkkondenwijmet debestaandepersoneelsbezetting goed aan.Het
personeel,toegevoegd aandeverschillende afdelingen,heeftbijdieafdelingenhetgehele jaarconstant gewerkt.
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In enkele gevallenmoestvan dat personeel gebruikgemaakt werden.Enkele
arbeiders zijndoorlangdurige ziektethuisgeweest.Op1decembermoest
eenarbeider deS.V.P.verlaten,wegenshetbereikenvandepensioengerechtigde leeftijd.
Het afscheid heeft opgepastewijze plaatsgehad op7decemberopde
Dorskamp,integenwoordigheid vandeDirectie,hetbestuurvan depersoneelsvereniging encollega's.
Dit jaarisaangeschaft tenbehoevevandeproefvelden eenmarkeurmet
aanaarders,welke achterdetractorgemonteerd kanworden.Ditwas eenhele
verbetering, daarditwerkvoordiendoor eenanderinstituut ofmetdehand
moestwordengedaan.
Ook isaangeschaft een2M.zaaimachine,welke indehefinrichtingopgehangen
kanworden.VoordeFordsonMajor iseenstelkociwielengekocht.
DeS.V.P.was inhet bezitvantwee5pkAgria's.Eenervanisin195^gereviseerd,deanderemoestnu eenbeurt hebben.Deze laatste Agriaisingeruild vooreennieuwevan7pk,speciaaltegebruikenvoorhetfrezen.
Daar deS.V.P. delaatste jarentekampenhadmetonvoldoende schuurruimte,
werd dit jaaropdeDorskamp eenopenwagenloodsvan14x6M.gebouwd.
Ditwerk isdoor éénvandeS.V.P,-arbeiders uitgevoerd.Er isnuvoorde
wagens,machines enverdermateriaal,voldoenderuimte.
Verder isnogvoorzien ineentank,inhoud 3000liter,voorhet opslaanvan
dediesoline.
Erisdit jaar191M3 stalmest gekochtvoorf1.617,50,
Eveneens iser+80tonschuimaardegekocht voordekleigrond indeNude,
Voorhetmakenvanpotgrond is 300M3 zwartegrond gekocht àf2.50 perM3»
Eenkleingedeeltehiervanisdit jaargebruikt.Hetblaauwmaanzaad,wat als
massain1956geoogst is,isverkocht.inhetvoorjaar 1959àf1.49/kg.Het
materiaal,wat overgeblevenisvandeproefveldenNude,N.O.P,islater
verkochtvo^rf1.35/kg.Inéénvandezaadhokkenophet gebouwindeNude
lagnog eenpartijoudkoolzaad opgeslagen,totaal 1100kg.Dit isverkocht
àf3 4 , —per100kg.
Eenpartijtjeoud lijnzaadheeft f4 4 , —per100kfopgebracht.De strogele
benen,oogst1959zijnaanhetpersoneelverkocht à60ct./kg.
DeS.V.P,konvanhaarbedrijf inYfegeningenenEisthetpersoneelniet
vourzienvanconsumptie-aardappelen.Deze zijndit jaargekochtvandeProf.
Broekemaheeve,+30tonà14ct./kg.Het personeelvandeS.V.P.heeftde
aardappelengesorteerd enhetvervoer,hiervanisgeschied dooreenexpediteur.
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