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VOORWOORD

Het voor U liggende verslag ishet laatste over onder leiding
van Dr. F.E. Nijdam uitgevoerde S.V.P.-onderzoek.Het isniet
debedoeling nogmaals in te gaan op de grote verdienste van
Dr. Nijdam voor de S.V.P.,wel echter lijkt het mij juist er
op dit ogenblik evenbij stil te staan dat onder zijn leiding
een duidelijk begin isgemaakt met de noodzakelijke verdieping
vanhet veredelingsonderzoek. Het voorwoord dat Dr. Nijdam heeft
geschreven voor het jaarverslag 1964, geeft hiervan eenduidelijk voorbeeld.
Eénuitspraak in zijnvoorwoord echter, ishelaas reeds nu onjuist gebleken. Toen in 1964werd gesteld: "Nogmaals is een
jaarvoorbij gegaan zonder dat met debouwkonworden begonnen.
Vel laat het zichaanzien, dat dit de laatste maal is dat moet
worden geschreven, dat er slechts plannen bestaan", was ook niet
tevoorzien dat een jaar-later de eerste zinvan dit citaat wel
zou opgaan,maar de tweede zinbepaald niet.De noodtoestand is
van jaar tot jaarverergerd als gevolg van uitbreiding enverdieping van het onderzoek. Dit heeft er toe geleid, dat onderzoekers enonderzoek inhun ontplooiing merkbaar wordenafgeremd. Wijmogen slechts hopen, dat het dieptepunt thansbereikt is endat de erkenning van het fnuikende van de huidige
situatie, de oplossing voor de S.V.P. realisatie van de nieuwbouw zal bespoedigen.
InWageningen is thans wel definitief deplaats van vestiging
vastgesteld. Een terrein van_+ k ha ishiervoor aan deDroevendaalsesteeg gereserveerd. Als architect voor de gebouwen
isaangewezen deheer J. Wiedijk, terwijl deRijksgebouwendienst
Directie Gelderland teArnhem zelf de uitvoering van de kassen
ende klimaatsruimtenop zichheeft genomen.
In Oostelijk Flevoland zalhet bedrijf per 1november 1966worden aanvaard, waarbij als gevolg van het ontbreken van debenodigde opstanden,vooral het aardappelonderzoek voorlopig wel
onder bijzonder moeilijke omstandigheden moet worden uitgevoerd.
Ondanks de onaangename situatie zijnverschillende nieuwe ontwikkelingen inhet onderzoek te zien.In de afdeling aardappelen
wordt grote activiteit inhet onderzoek van wilde en primitieve
vormen ontplooid. Ook het haploide onderzoek begint hier duidelijk gestalte tekrijgen.
Van de graanafdeling is een gunstig verloop van het bakkwaliteitsonderzoek zeker vermeldenswaard, terwijl de afgifte van zeer
jong gerst- enhavermateriaal waarin resistentie tegenhet havercystenaaltjevoorkomt, als eenduidelijke aanwijzing voor
het toekomstige beleid bij de afgifte mag worden beschouwd.
Het zeer waardevolle terugkruisingsmateriaal invlas is indit
jaar in overleg met dekwekers op dusdanige wijze beoordeeld,
dat ookhiervan de afgifte een feit gaat worden. Hiermede is
eenmoeilijk probleem tot eenbevredigende oplossing gebracht.
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Inde bietenafdeling is een intensivering van het onderzoek naar
demogelijkhedenvan soortskruisingen ennaar het verkrijgen van
achtergrondskennis omtrent de mannelijke steriliteit, duidelijk.
Het zeer originele onderzoek naar de erfelijkheid van de resistentie ennaar de fysiologische specialisatie van de knolvoet in
stoppelknollen, nadert zijnvoltooiing. De grassenafdeling kon
dit jaar over een breed terrein materiaal ter afgifte aanbieden.
Dat demedewerkers van de S.V.P. onder demoeilijke omstandighedenhun
werk met enthousiasme doen, strekt tot dankbaarheid. Een bijzonder woord van dankvoor de samenstellers vanhet boek "Ontwikkelingen in deplantenveredeling" dat indit verslagjaar is
gereed gekomen, is zeker op zijnplaats.
Vageningen,mei 1966.

Dr.H. Lamberts
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ALGEMEEN
door
M.H. Agelink

Bestuur
Het bestuur vergaderde vijf maal in dit jaar. Per 31 december 19^5
was het bestuur als volgt samengesteld:
Ir. J.I.C. Butler te Wageningen

voorzitter,
benoemd door de Minister.

Dr.Ir. J.W. Lackamp te Ottersum

vice-voorzitter,
als lid benoemd op voordracht van de Nederlandse
Kwekersbond en het Landbouwschap tezamen.

Prof.Ir. M.L. 't Hart te Wageningen

secretaris,
als lid benoemd op voordracht van de Senaat der
Landbouwhogeschool.

Ir. J.D. Bekius te Leeuwarden

lid,
benoemd op voordracht van
de Nederlandse Kwekersbond,

Ir. D.J. v.d. Have te Itapelle-Biezelinge, lid,
benoemd op voordracht van
de Nederlandse Kwekersbond,
Ir. G.W. Meijer te Leeuwarden

lid,
benoemd op voordracht van
de Nederlandse Algemene
Keuringsdienst.

A. Visser te Dordrecht

lid,
benoemd op voordracht van
het Landbouwschap.

Prof.Dr.Ir. J.C. Dorst te Wageningen

adviserend lid,
benoemd op voordracht van
het bestuur van de S.V.P.

Prof.Dr.Ir. J. Sneep te Wageningen

adviserend lid,
benoemd op voordracht van
het bestuur van de S.V.P.

Per 31 december 19^5 waren aftredend de heren A. Visser en Ir.
D.J. v.d. Have. Beide heren zijn m.i.v. 1 januari 1966 herbenoemd.
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Commissies
Ter vervanging van de vertrouwenscommissies werd door het bestuur
van de S.V.P. een vijftal adviescommissies in het leven geroepen.
De taak van deze commissies is het bestuur te adviseren over de
wijze van afgifte van kweekmateriaal aan de kwekers. De leden
van de adviescommissies worden voorgedragen door de Nederlandse
Kwekersbond, het Landbouwschap en het IiV.R.O. Per 31 december
1965 waren de commissies als volgt samengesteld:
1. Commissie_voor_het gewas aardappel
J.A.J. Poos
Ir. J. Trip
A. Vermeer, Appelscha
Ir. J.A. Hogen Esch
*)

Nederlandse Kwekersbond
"
"
Landbouwschap
I.V.R.O.

2. Commissie voor de zelfbestuivende gewassen
Dr.Ir. W. Feekes
Dr.Ir. C, Mastenbroek
C A . van Poortvliet, De Heen
Drs. F.M. v.d. Vaart
*)

Nederlandse Kwekersbond
"
"
Landbouwschap
I.V.R.O.

3. Commissie voor de grassen, de klavers en de voedergewassen
Ir. W.A. Eschauzier
Ir. M. Kamps
M.J. Zijp
K.H. Koopman, Ens
Drs. F.M. v.d. Vaart

Nederlandse Kwekersbond
"
"
"
"
Landbom^schap
I.V.R.O.

*)
h. Commissie voor de suiker- en de voederbiet
a

)§üi^Ë£^iêÏS2

Ir. H. 1'festra
Ir. R.J. Zwaan
J. Post, Sexbierum
Drs. F.M. v.d. Vaart
*)
k)Voederbieten.

Nederlandse Kwekersbond
"
"
Landboux^schap
I.V.R.O.

Ir. M. Joordens
Ir, L.M. Korsten
J. Post, Sexbierum
Drs. F.M. v.d. Vaart
*)

Nederlandse Kwekersbond
"
"
Landbouwschap
I.V.R.O.

s) De directeur woont alle commissievergaderingen bij en verzorgt
het secretariaat.
Personeel
De personeelsformatie werd in 1965 uitgebreid met 2 assistenten.
Er hadden overigens dit jaar enkele bevorderingen en enkele personeelswisselingen plaats.
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Aanschaffingen
Ten behoeve van de steeds intensievere proefveldmechanisatie
werden een 30 pk Fiat trekker met toebehoren, eenAgria basismachine met freeswerktuigen, een zelflossende landbouwwagen en
een Vicon bietenrooier (om te bouwen tot proefveldbietenrooier),
aangeschaft.
De laboratoriumapparatuur werd ten behoeve van het cytogenetisch
enhet mutatie onderzoek, met een research microscoop en eentweetal balansen uitgebreid.
Met de aanschaffing van een aantal landbouwwerktuigen voor het
nieuwe bedrijf in O-Flevoland werd een begin gemaakt. O.a. werden een tweede proefveldmaaidorser, een zware Fiat-trekker, een
verzorgingstrekker met toebehoren en een zelflossende landbouwwagen aangeschaft; bovendien werd een tweetal landbouwwagens tot
zelflossende wagens omgebouwd.
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AARDAPPELEN
door
Ir, II.T,ïiersema en Ir.H.P. Beukema

Het doel van deze projecten kan omschreven worden als net producerenvan géniteurs tegen debelangrijkste virusziekten:
bladrol enlietA-, X-, Y-, en S-virus.
Bij dit veredelingsonderzoek werd begonnen met het kweken van
géniteursmet resistentie tegen één of eenpaar ziekten. Door
deze onderling te kruisen wordt inde laatste jaren getracht
om géniteurs met gecombineerde resistenties te verkrijgen.
Daar men inde aardappelveredeling rekening heeft tehouden met
een groot aantal factoren, die alle vrijmoeilijk zijn in te
kruisen zalbij de opbouw van speciale géniteurs met bv. X-, YenA-virus resistentie, nodig ziyji ookaandacht te schenken aan
andere belangrijke eigenschappen als bv:kookkwaliteit, resistentie tegenphytophthora in loof enknol, schürftresistentie,e.d.
Het zijn eigenschappen die kwantitatief enpolygen overerven.
Voor het bereiken van eenredelijk hoog niveau ishet dan ook
nodig dat beide kruisingspartners, dus ook de virusgeniteurs,
hun "geëntjes" bijdragen.
RESISTENTIE TEGENDE M O Z A I E K V I R U S S S N A, Y enX (project 1-1.1)
A . Extreme resistentie tegenhet A- en Y-virus
1.puits_uitgarigsmateriaal
In 1957werd uit Duitsland eenkloonverkregen met onvatbaarheid voor het A- enY-virus, afkomstig uit de wilde
soort Sol. stcloniferum envoerhet X-virus, afkomstig uit
Sol. acaule."~Met deze kloon is inmiddels reeds tweemaal
teruggekruïst.
De zaailingen van de directe kruising, de jaargangen 1958
en 1959,waren indoorsnede zeer matig. Nog éénhiervan,
eenkruising met Sirtema,wordt in stand gehouden, omdat
deze zaailing, onvatbaar voor wratziekte,A- enY- enXvirus enbehoorlijk resistent tegen schurft, een goede
kruisingsouderbleek te zijn.
De zaailingen van de eerste terugkruising waren reeds veel
beter. De oudste hiervan, nl. van de jaargang i960, zijn
nu vrijver doorgetoetst. Dankzijhet sterke optreden van
phytophthora v/asdit jaar ook een goede beoordeling op
resistentie in loef enknol tegen deze ziekte mogelijk.
Van de 14aangehouden zaailingen, die alle onvatbaarzijn
voor wratziekte enhet A -enY-virus, zijn er 9 tevens
onvatbaar voorhet X-virus.Verder bezitten 2 ervan een
behoorlijke resistentie tegenbladrol, 3 eenvrijbehoorlijke kookkwaliteit en eveneens 3eenredelijke resistentie tegen schurft.Een van deze zaailingen, vatbaar voor X,

bezit 7 van de 8 genoemde eigenschappen. Dit laatste geldt
ook voor een van de 5 aangehouden zaailingen van de jaargang 1961. Opgemerkt zij hierbij echter dat dit materiaal
nog maar een jaar op haar resistentie tegen bladrol en
schurft beoordeeld leanworden.
Met de beste van deze zaailingen werden terugkruisingen
verricht. Het zaad hiervan werd zowel aan de kwekers b e schikbaar gesteld als voor eigen onderzoek gebruikt.
De zaailingen van deze tweede terugkruising, de jaargangen 1964 en volgend, waarvan die van 1964 dit jaar voor
het eerst op het veld beoordeeld konden worden, waren in
doorsnede weer beter dan die van de eerste terugkruising,
zodat de hoop gewettigd is dat met dit materiaal het gestelde doel vrij dicht benaderd zal worden.
Na 1957 werden nog enkele malen nieuwere resistente klonen uit Duitsland ontvangen. Hiermede werden echter tot
dusverre/betere resultaten verkregen dan met het eerder
genoemde materiaal. /geen
2. Engels_uitgangsmateriaal
In 1961 werden uit Engeland een aantal A en Y onvatbare
klonen met S^oJ^.^^^oJj^nj^ejrumb
ontvangen. De directe
kruisingen hiermede hebben een aantal zeer mooie zaailingen opgeleverd met goede knolvorm en kwaliteit. Het materiaal mist echter de onvatbaarheid voor het X-virus en de
resistentie tegen phytophthora. Kruisingen werden daarom
verricht met X- en phytophthora- en ook met A.M.-géniteurs.
3•EiSË5-_uitgangsmateriaa.l
Hiervan werden 11 Sol. chacoense kruisingen en terugkruisingen en 3^ol.t.-â.ï.t.iSli.S.i.^i.?-( =^0.ti.-^-0.t0.:i:i.:C.e.:£1|iIB.x -Ë.-!/
chacoense)-terugkruisingen aangehouden.
Bij het koken bleek dat van de bittere smaak die de wilde
uitgangssoorten bezitten, niet veel meer was te bemerken.
Twee zaailingen hadden zelfs een vrij goede smaak. Met de
beste van deze zaailingen werd verder gekruist.

V a n de 195 door middel van enting op Y-zieke tomatenonderstammen getoetste zaailingen bleken er 130 onvatbaar en 60 vatbaar voor het A- en Y-virus te zijn; 5
moeten opnieuw worden onderzocht.
Dit jaar bleek even als het vorig jaar dat b i j de toetsing op extreme Y-virus resistentie door enting op Y-zieke
tomaten-onderstammen niet altijd een duidelijke uitspraak
omtrent de resistentie kan worden gedaan. Er zal in de
volgende jaren dan ook gezocht worden naar een betere
toetsingsmethode.
B. Infectie resistentie Y-virus
In 1964 werden op een besmettingsproefveld 96 zaailingen en
54 kruisingspopulaties tussenrijen Y-zieke Records uitgeplant. Zowel door visuele beoordeling als door uitwrijven.
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op Ä Ö (ruim 9000planten)werd dit jaarhet percentage zieke
planten inde nateelt vastgesteld. Dit percentage varieerde
van 0 tot 68$bij de populaties envan 0 tot 83$bij de saailingen.Van de als standaarden gebruikte rassenBurmania (resistent) enRecord (vatbaar)was resp. k en 45$van de nateelt ziek.
Met het doel om een indruk teverkrijgenvan de geniteurswaarde voor infectieresistentie tegenY-virus van de gebezigde kruisingsouders is sinds 1961 eengroot aantal kruisingspopulaties onderzocht.Hierbijwordenper kruising + 100 zaailingen à eenplant per zaailing tussenbesmetters uitgeplant.
Voor debeoordeling van de nateelt wordt eveneens éénplant
per zaailinguitgeplant.Ket percentage zieke planten inde
nateelt verschaft dan een indruk van de géniteurswaarde van
de gebruikte kruisingsouders.Dit onderzoek heeft ons geleerd
dat indien men de resistentiegraad van de ouders kent de resultatenvrij goed tevoorspellen zijn.Resistent x resistent
geeft een laag,vatbaar xvatbaar eenhoog enresistent x vatbaar een tusseninliggend percentage zieke planten inde nateelt.Specifiecotabiningability schijnt hierbij geenbelangrijke rol te spelen.Des teresistenter een ouder is des te
hoger is zijn geniteurswaarde.Voor het verkrijgen van een
indruk van de geniteurswaarde van een ouder ishet dus voldoende om zijnresistentie tebepalen. Met het populatieonderzoek dat nogal arbeidsintensief is daarvoor het onderzoekvan de nateelt jaarlijks duizenden planten op A.6 moeten
wordenuitgewreven zal daarom worden gestopt.
C. Extreme resistentie tegenhet X-virus
Dankzij het gebruik vanX-onvatbare kruisingsouders is een
vrij groot aantalvan de zaailingenvanhet Y,het bladrol
enhet schürftprogranaa onvatbaar voor dit virus.Deze extreme
resistentie is afkomstig uit Sol.andigena CPC 1673u^-tde
Amerikaanse U5DA h1956 enuit""dê"'wxldê""sôôrtSol.acaule.
Evenals invoorgaande jarenxverdnaast de eigên~ë"ënaantal
zaailingenvanDr.Huysman, Ir.van Suchtelen envan de Prof.
Broekemahoeve op onvatbaarheid getoetst.Van de 90bleken er
k?. onvatbaar te zijn.Van de 16AM-zaailingen van de kwekers
waren er slechts k-onvatbaar.
1?
2^è252t5SËï2TENTIE(?r°ceJt 1-•
-)

De toetsing op infectieresistentie voorbladrol geschiedt opdezelfde wijze als voor het Y-virus.De erfelijkheid is echter
gecompliceerder danbijY- zodat hierbij populatieonderzoek
zeker zinvol is.
Uit debeoordeling van de nateelt van het besaettingsproefveld
bleek dat er in 1964een sterke besmetting heeft plaatsgevonden.
De standaarden Aquila,Burmania, Schwalbe en 49-540/2 hadden
een ziektepercentage van resp. 97» 85, 53 en 25$• Opgemerkt zij
hierbij dat Burmania eenvan onze resistente rassen is en inde
Rassenlijst een 8voor bladrolresistentie heeft.
Van de eigen zaailingen hadden er 6 -waarvan één tevens onvatbaar voorhet A- enY-virus - een ziektepercentage lager dan 50$;
eveneens 6, waarvan 3 tevens onvatbaar voorA enY en 2 tevens
voor X, eenpercentage lager dan 75$; en h waarvan 2 tevens onvatbaar voorA, Y enX en 1resistent tegen schurft, eenpercentage lager dan85$.
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De ervaring heeft ons geleerd dat lietvoor lietverkrijgen van
een enigszins betrouwbare indruk van de resistentie de zaailingen minstens 3 jaar getoetst dienen te v/orden daar de ziekte
percentages van jaar tot jaar relatief sterk kunnen variëren.
Opmerkelijk is dat lietmeeste/lage ziektepercentage werd aangetroffen bij saailingen van kruisingen tussen onze eigen oude
bladrolresistente zaailingen BI 51.114, BI 54.44, 31 54.121 en
de ZPC zaailing 45/2.
/constant
Van de 26 onderzochte kruisingspopulaties hadden er slechts 7
een ziektepercentage van 85 of lager.
Voor dit populatieonderzoek worden kaskloontjes, dus kleine
knolletjes, gebruikt. Daar de planten hiervan later opkwamen
dan van de ouderejaars zaailingen waarvoor pootgoed van normale
grootte wordt gebruikt, verkeren de planten van deze kloontjes
b i j het optreden der luizen in een vatbaarder stadium. Vandaar
dit relatief hoge ziektepercentage bij de kruisingspopulaties.
Om de invloed van deze jeugdvatbaarheid of ouderdomsresistentie
na te gaan werden in 1964 op het besmettingsproefveld 16 rassen
en géniteurs op 3 verschillende tijdstippen, nl. 15 april,
15 mei en 15 juni uitgeplant. Het nateeltonderzoek gaf de v o l gende resultaten:
Bladrol: Ouderdomsresistentie proef
fo zieke planten in de nateelt
Ras

Amaryl
Aquila
Asoka
Bevelander
Bintje
Burmania
Commandeur
Doré
Extase
Froma
Libertas
Osttira
Record
Schwalbe
Sirtema
49-540/2
gemiddeld

Cijfer
bladrolrest.
Rassenl.
6
7
7
7
8
8
7
6
8
5
7^
5
6
-

Pootdatum
"
~
15 april
15 mei
98
92
98
85
84
83
90
80
96
98
80
85
96
61
90
13
83

100
88
100
100
100
84
100
100
100
98
100
100
100
89
98
37

"~
15 juni
100
98
100
100
100
98
100
100
100
100
100
100
100
77
100
88

93

98

Duidelijk blijkt uit deze tabel de belangrijke invloed van de
ouderdomsresistentie. Alleen de reeds eerder vermelde 4 resistente standaardrassen Aquila, Burmania, Schwalbe en 49-540/2 had.den
nog enkele gezonde planten in de nateelt van de laatste poottijd.
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Ter vergelijking zijn inde eerste kolom de cijfers voor bladrolresistentie voorkomende in deRassenlijst vermeld. Op grond
van de ziektepercentages van de nateelt van de eerste pootdatum
zoumenvele rassen geheel andere cijfers toekennen. Dit verschil inbeoordeling kanniet voldoende verklaard worden met het
argument dat de ziektepercentages slechts betrekking hebben op
een éénjarige toetsing en de rassenlijstcijfers het resultaat
zijnvanmeerjarige beoordeling, want vele van devermelde rassen zijn reeds jarenlang door ons onderzocht en steeds werden
dergelijke afwijkingen gevonden.De verklaring moet gezocht worden ineenverschil inbesmettingsniveau bij de toetsing van de
Rassenlijst en onze toetsing. De ervaring heeft nl. geleerd dat
sommige van de rassen die bij eenmatige besmetting een goede
resistentie vertonen dit niet doenbij een sterke besmetting.
Dus bv.Burmania, Commandeur enFroma zijnbij eenmatige besmetting ongeveer evenresistent (een 8 inde Rassenlijst) bij
een sterke besmetting vertoont alleen Burmania nog een zekere
resistentie.
Ophet bladrolbesmettingsproefveld werd behalve eigen géniteurs
èngéniteurs en zaailingen van het N.O.P.-bedrijf op ons verzoek eenaantal "Bintjes"uit het mutatieprogramma vanDr. Ferwerda uitgeplant. Zo ishet mogelijk omvan dit materiaal de
eventueel gewijzigde bladrolresistentie te bestuderen.
SCHURFTRESISTEHTIE (Project 1-1.3)
Het schürftproefveld te Ens slaagde ten gevolge van dewoérs-!omstandigheden slechts voor 1/3 gedeelte.Hier trad echter een
zeer sterke enregelmatige aantasting op.
Naast kruisingspopulaties ende zaailingen vanhet schurftprogramma werden op dit proefveld tevens al de ouderejaars zaailingenvanhet X-, Y- enbladrolprogramma endie van de Prof.
Broekemahoeveuitgeplant met het doel om resistente kruisingsouders op te sporen. Enkele van deze zaailingen vertoonden een
geringe aantasting.
Doordat van depopulaties maar 1herhaling konworden geoogst,
werd bij de populatieanalyse wel een indruk verkregen van de
geniteurswaarde van de gebruikte kruisingsouders,maar eennauwkeurige populatieanalyse was helaas niet mogelijk. Ookkon de
kasselectiemethode van eerstejaars zaailingen om dezelfde redenenniet worden gecontroleerd.
Van de populaties werden de mooiste zaailingen die tevens een
geringe aantasting vertoonden voor verder onderzoek aangehouden.
Inde kas werden een 3-talpopulaties vankruisingenmetClimax en
Radosa opvatbaarheid voor graslandschurft getoetst.Van de
Climax-kruisingen bleek ongeveer de helft der zaailingen vatbaar
te zijnvoor dit type schurft.Dit wijst op een eenvoudige vermoedelijk monogene. erfelijkheid van de vatbaarheid.
STENGELBONTRESISTENTIE (Project 1-1.^)
Uit het nateeltsproefveld bleek dat debesmetting tengevolge
van droogte zeer zwakwas geweest zodat er geen conclusies uit
kondenworden getrokken. Eennieuw besmettingsproefveld met rassen en enkele populaties die inde kas met ratelvirus bespoten
endaarna geselecteerd waren, werd teAssenuitgeplant.

AARDAPPELEN
door
Dr.Ir. C.A. Huijsman

RESISTENTIE_TEGEN AARDAPPELMOEHEID (Project 1-2.1)
Op hetterrein van de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen
werd voor het resistentie-onderzoek een Bodegomkas gebouwd met
een totale oppervlakte van ongeveer 250 m 2 . De aanleg van verwarming en verlichting hierin is nog niet gerealiseerd, zodat
voor de wintertoetsing nog gebruik zal moeten worden gemaakt
van het oude kasje.
Uitgezaaid werd dit jaar voornamelijk zaad van kruisingen van
tuberosumrassen met het Engelse verne'i-materiaal en met oplosense-hybriden. De selectie in de eerste-, tweede-en derdejaars
zaailingen vond normaal voortgang. Van de mooiste derdejaars
zaailingen xverden knollen ter beschikking gesteld voor het kruisingswerk op de Prol". Broekema Hoeve.
De wintertoetsing, uitgevoerd met cysten van de fysio's A, A B ,
ABC enABCD, gaf betrouwbare uitkomsten, welke over het algemeen
goed overeenkwamen met die van de Plantenziektenkundige Dienst.
Tegen de fysio's A, AB en ABC is resistentie gevonden in een
aantal verneï-herkomsten. Vergevorderd kweekmateriaal hiervan
is gedistribueerd onder de particuliere kwekers. Met rassen
hieruit geselecteerd zal aardappelteelt mogelijk zijn op meer
dan 95$ v a n het besmette areaal. Op akkers besmet met het fysio
ABCD zullen deze rassen niet kunnen worden geteeld. Onze onderzoekingen zijn er op gericht resistentie te vinden tegen dit
fysio. Niet gezocht werd naar een resistentie tegen één of
enkele herkomsten van dit fysio, maar naar een resistentie die
bescherming biedt tegen 00$ of neer van alle ABCD-herkomsten.
Dit jaar werd een aantal klonen van verschillende verneï- en
muitidissectumhybriden onderzocht op hun gedrag t.o.v. een collectie ABCD-herkomsten. De door ons begeerde resistentie tegen
ABCD kwam in dit materiaal niet voor.
In geringere omvang is dit onderzoek verricht met oplosensehybriden. De resultaten waren van dien aard, dat dit onderzoek
zal worden voortgezet.
Een veelbelovende resistentie tegen ABCD werd gevonden in zaailingen van de kruising (S. leptophyes X S. sanctae rosae
)colcl:L'X
X S. tuberosum. De kruising en de verdubbeling met colchicine
zijn in 1/ageningenuitgevoerd. Er is nog niet voldoende plantmateriaal per resistente kloon om deze resistentie te toetsen
tegen een groot aantal ABCD herkomsten.
Het grote aantal fysio's dat in Heterodera rostochiensis is gevonden, was aanleiding te onderzoeken of er ook tolerantie tegen
deze parasiet bestaat. In verband met de bestaande wetten t.a.v.
de aardappelmoeheidsbestrijding, is er aan een directe toepassing in de praktijk van tolerante rassen nog niet te denken.
Het tolerantie-onderzoek wordt in samenwerking met de onderzoekers van het I.P.0. uitgevoerd.

Een 80-tal gewone vatbare aardappelrassen werd op het Mierenbos
op zeer zwaar besmette grond in zesvoudige herhaling uitgeplant.
Bijna alle rassen werden zeer zwaar beschadigd. Enige tolerantie
werd gevonden in de rassen Multa, Panther en Fortuna, De tolerantie kwam niet alleen tot uiting in een betere blad- en stengelontwikkeling, doch ook in een hogere opbrengst aan knollen.
Het ras Multa vooral had nog een alleszins redelijke opbrengst.
In 1966 zal een nauwkeuriger onderzoek plaatsvinden. Naast een
veldproef zal ook een pottenproef worden aangelegd.
KWALITEITSONDERZOEK BIJ_AARDAPPELEN_(Project 1-2.2)
Het jaar 1965 bracht geen verbetering in de materiële toestand
bij de S.V.P., waardoor de nadelige invloed hiervan, uitgeoefend
op het kwaliteitsonderzoek en beschreven in het jaarverslag
over 196^, onveranderd gehandhaafd bleef.
Consumptiekwaliteit
Uit de gegevens van een veldproef werd een heritability van 0,8
berekend voor de mate van verkleuring na koken (methode: regressie van populatiegemiddelden op gemiddelden van beide oud e r s ) . Dit is vrij hoog; door eenvoudige massaselectie moet deze eigenschap
gemald-celijk zijn te verbeteren, te meer daar
in het bestaande rassenassortiment een aantal rassen voorkomt,
welke slechts in geringe mate na het koken verkleurt.
Evenals in vorige jaren werden weer grote aantallen zaailingen
van andere S.V.P.-onderzoekers en populaties gekookt en beoordeeld op hun kookeigenschappen. Deze gegevens konden tijdig aan
de belanghebbenden worden doorgegeven.
De kookresultaten van de populaties geven een indruk over de
mate van verkleuring na koken van de kruisingscombinaties. Daar
in vele gevallen dezelfde ouders in verschillende kruisingscombinaties voorkomen, is het mogelijk door toepassing van een geavanceerde statistische techniek bovengenoemde indruk een meer
exacte inhoud te geven.
Het Bintje-programma vond normaal voortgang. Het gelukte dit
jaar voor de eerste maal om van verschillende kruisingscombinaties Binte X ras grote hoeveelheden zaad - enkele honderden per
combinatie - te verkrijgen. Daardoor zal het eindelijk mogelijk
worden door bestudering van daaruit opgekweekte populaties na
te gaan in welke mate Bintje een goede géniteur is voor de specifieke "Bintje" eigenschappen.
Van een aantal goniocalyx-hybriden konden vrij grote monsters
worden opgestuurd naar het I.3.S. voor een beoordeling van de
kookkwaliteit, Uit eigen onderzoek kwam naar voren, dat enkele
van deze hybriden, als ouder gebruikt, populaties opleveren met
een zeer geringe verkleuring na het koken,. De vorm en de oogdiepte van de knollen van deze hybriden (gon X T*~) laten echter nog
veel te wensen over.
Chipskwaliteit
Uit het onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met het I.B.V.L.
kwam naar voren, dat de toetsing op een laag gehalte aan reducerende suikers van zaailingen onbetrouwbare resultaten oplevert
wanneer het onderzochte aantal knollen per kloon klein is. De
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picrinezuurmethode gaf betere resultaten dan de methode, waarbij
papierstrookjes met een indicatorvloeistof worden gebruikt.
Voor dit programma-onderdeel werd een kruisingsprogramma uitgevoerd. Het is vooral dit deel van het kwaliteitsproject, dat
niet voldoende tot zijn recht komt door de huisvestingsmoeilijkheden van de S.V.P. Het I.B.V.L., dat zelf een zeer omvangrijk
onderzoek over chipskwaliteit uitvoert, kan ons niet in voldoende omvang faciliteiten aanbieden.
Zetmeelkwa1iteit
Ten behoeve van dit programma-onderdeel werd door het Proefstation voor Aardappelverwerking te Groningen het fosfaatgehalte
van het meel van een aantal onzer géniteurs geanalyseerd.
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AARDAPPELEN

door
Ir. N.J. van Suchtelen

ONDERZOEK MET HAPLOIDE AARDAPPELEN (Project 1-3-2)
Voor het opsporen van haploïde aardappelen werden 6.000 zaden
uitgelegd. Deze waren verkregen door in 1964 rassen en géniteurs te bestuiven met stuifmeel van S. phureja. Na selectie
op kleur en aantal chloroplasten in de sluitcellen van de huidmondjes, zijn 77 zaailingen aangehouden welke waarschijnlijk
haploid zijn. Door tellen van de chromosomen zal dit nader moeten worden vastgesteld. In de loop der jaren is van ruim 200
rassen en géniteurs getracht haploiden te verkrijgen. In vele
gevallen is dat inderdaad gelukt.
Een deel der verkregen haploiden blijft in groei achter, zet
geen knollen of gaat door (virus)-ziekten verloren. De collectie omvat thans 2>'l5haploide klonen van 58 herkomsten. Door
toetsing werd reeds aangetoond, dat haploiden met resistentie
tegen Y-virus, resistentie tegen wratziekte, Phytophthoraresistentie gebaseerd op R-genen en een hoge graad van veldresistentie tegen Phytophthora zijn verkregen. Op bescheiden schaal konden enkele van deze planten in kruisingen worden betrokken.
Van de oudere jaargangen bleek de kookkwaliteit, ook van h a ploiden van wat dit betreft goede rassen, nogal tegen te vallen. Het onderwatergewicht was doorgaans laag. Een goede knolvorm wordt bij de haploiden zelden gezien, lange, gebogen vormen overheersen. De hoogste produktie van een driejarige kloon
was 960 gram per plant.
Manlijk fertiele haploiden werden ook dit jaar niet gevonden.
Hoewel van enkele planten het stuifmeel er goed uitzag, slaagden hiermede geen kruisingen.
Met behulp van de fertiele secundaire haploiden konden echter
veel kruisingen worden gemaakt, zodat enkele waardevolle haploiden nu toegankelijk zijn.
Van k2 combinaties tussen haploiden en secundaire haploiden en
secundaire haploiden onderling, werden zaailingen opgekweekt
waarvan een deel te velde kon uitrijpen. Produktie en knolvorm
van deze willekeurig gevormde populaties liet, op enkele uitzonderingen na, veel te wensen over. Door aanhouden van enkele
goede typen,kan bij volgende kruisingen iets meer gericht te
werk worden gegaan. Uit elke populatie werden twee planten gebruikt voor het maken van kruisingen. Hoewel vele combinaties
niet slaagden, is een zeer grote hoeveelheid zaad verkregen.
Ook dit jaar bleken enkele planten zeiffertiel. Van zelfbestuivingen uit 196.5 groeiden planten, welke een zeer duidelijke
inteeltverzwakking vertoonden.
Door behandeling van zaad van secundaire haploiden met colchicine werden tetraplolde planten verkregen. Evenals dergelijke
planten van vorige jaren kwamen zij niet in bloei. Uit kruisingen tussen haploiden (2 n = 2k) en tetraploiden (2 n = k8) ont-
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staan in hoofdzaak tetraploïde nakomelingen en slechts sporadisch
triploïden (2 n = 36)- Anders dan de met colchicine behandelde
planten bloeien deze tetraplo'idenuitbundig en zijn zeer fertiel.
Uitgerijpt maken vele van deze planten een zeer goede indruk.
Ook uit de kruising S. demissum (2 n = 72) X secundaire haploid
(2 n = 2^) ontstonden planten met k8 chromosomen.
Ten dele bezaten deze tetraplo'iden de resistentie tegen Phytophthora van de demissum-ouder.
Bestuivingen met rassen van S, tuberosum leverden zaad direct
op tetraploïd niveau.
Voor het induceren van nieuwe haploiden werden bestuivingen tussen S. tuberosum en S-»phureja uitgevoerd. Er werden 1^4-.000zaden verkregen in k5 combinaties.
ONDERZOEK PHYTOPHTHORA-RESISTENTIE (Project 1-3.1)
Van de in 1965 op veldresistentie getoetste nakomelingschappen
van Dorita en 19268 werden nu 936 klonen in het veld geselecteerd op knoleigenschappen en rijptijd. Er werden kO klonen aangehouden waarmede thans broeder-zuster kruisingen zullen worden
gemaakt. Een nieuwe serie populaties waarin ditmaal vooral vroege rassen waren betrokken, werd in het 4-blad stadium geinoculeerd met Phytophthora fysio 1.3«^. Ongeveer 1200 planten welke
niet of zeer licht waren aangetast, werden aangehouden voor
observatie in 1966.
De hybriden met resistentie afkomstig van S. polytrichon enS_.
stoloniferum werden nogmaals geselecteerd op knoleigenschappen,
resistentie tegen Y-virus en indien mogelijk op kookkwaliteit.
Op enkele nummers werden kruisingen verricht met rassen.
Om de resistentiebasis te verbreden werden uit oud zaad gekweekte hybriden tussen S. stoloniferum, S. verrucosum en S. polytrichon enerzijds en S. tuberosum anderzijds, opnieuw gekruist
met rassen.
Evenals in vorige jaren werd een kleine collectie naar Mexico
gezonden voor toetsing op veldresistentie. Deze klonen werden
hier zowel in de zomer als in het najaar geteeld. De correlatie
tussen de aantastingsbeelden van de verschillende velden was
dit jaar slecht.
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AARDAPPELEN
door
W.F. Bouraa
(in samenwerking met Ir. H.P. Beukema)

OPKWEEK VAN KASKLONEN (Projecten 1-4.1 en 1-4.2)
Dit jaar zijn ongeveer 108.000 klonen verkregen van 417 kruisingscombinaties. De optrek van klonen voor de Wageningse afdelingen is hierbij inbegrepen.
Ten behoeve van de virusafdeling werden 48 bladrolpopulaties
(7-100 klonen) en 18 schürftpopulaties (1.900 klonen) opgetrokken en voor Dr. Huijsman 32 populaties (3.880 k l o n e n ) .
V a n 11 populaties (1.100 klonen) demissummateriaal, opgebouwd
door de Phytophthora-afdeling, zijn eveneens klonen opgetrokken.
Deze populaties nullen in 1966 worden onderzocht op hun praktische
waarde voor de veredeling.
56.OOO klonen zijn afgegeven aan particuliere kweekbedrijven.
Van deze klonen is 50"^materiaal van gewone kruisingen, 37$>materiaal van A.M. (A.B.C.) "verneï."-kruisingen, hrfomateriaal van
A.M. ( À )kruisingen en 9^ extreem Y-virusresistent materiaal
(in kiemplantstadium geïnoculeerd).
Van iedere kruisingscombinatie zijn duploklonen aangehouden
voor eventueel speciaal onderzoek op kookkwaliteit, schürftresistentie, bladrolvirusresistentie of Y-virus-resistentie. Van
een aantal kruisingen zijn de zaailingen in het oppotstadium
naar stoloonlengte ingedeeld in vier groepen nl. plantjes met
lange stolonen en knolletjes, plantjes met lange stolonen,
plantjes mot korte stolonen en plantjes zonder stolonen.
Plantjes met lange witte omlaaggroeiende stolonen eventueel met
knolvorming, zijn meestal vroegrijpe typen. In het groeiseizoen
zijn bij een aantal van deze kruisingen verschillen in lengte
van het loof waargenomen. Zaailingen met lange stolonen, eventueel met knolletjes, leverden plantjes met weinig loof. Indien
aanwezig, is één knol per pot gerooid. In 1966 worden deze kruisingen in het veld uitgeplant voor verdere beoordeling.
TOETSING VAN EERSTEJAARS-POPULATIES OP HET VELD (Project 1-4.l)
Gedurende het groeiseizoen heeft het gewas zich matig ontwikkeld.
Door het vroeg en hevig optreden van Phytophthora moest twee
maal worden gespoten tegen deze ziekte. Per populatie liep het
aantal door Phytophthora aangetaste planten sterk uiteen. In
de zeer vroege en vroege combinaties zonder Phytophthora-resistentie bleek vooral in het loof veel aantasting voor te k o men.
In tegenstelling tot andere jaren zijn de te beoordelen populaties niet afgemaaid, doodgespoten en later gerooid, maar in de
maand juli groengerooid. Een voordeel van deze wijze van rooien
is, dat het beeld en de indruk van de in zijn geheel (loof en
knol) opgerooide populatie overzichtelijker is, terwijl waarschijnlijk bij deze wijze v a n rooien kleine plantjes (met kans
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op vroegrijpheid) eerder worden aangehouden dan voorheen.
Plantjes met weinig loofontwikkeling en in verhouding tot dit
loof redelijke opbrengsten werden aangehouden en dusdanig gerangschikt, dat ze het volgend jaar als tweedejaars aan het
begin van elke kruising staan. Het aantal kleine plantjes liep
per kruising zeer uiteen. De indruk is verkregen, dat selectie
op vroegrijpheid alleen zin heeft in die combinaties, waarin
men vroegheid kan verwachten op grond van de vroegrijpheid van
de ouders. Daarom zullen in 1966 de populaties zo veel mogelijk
in volgorde van vroegrijpheid van de oudercombinatie worden
uitgepoot, zodanig, dat de vroegste combinaties het eerst kunnen worden gerooid.
Ongeveer 10,7$ van het materiaal is aangehouden. Per groep was
dit als volgt verdeeld:
Gewone populaties
12,1c/ó
A.M. andigenum ( À )
k,3 c/o
c
A.M. verneï (A.B.C.)
8,8 /ó
Y-virus resistentie
(Duitse bron)
6,1 $
Y-virus resistentie
(Engelse bron)
k,7
Bij het andigenum-materiaal zijn dezelfde selectienormen gehanteerd als bij het gewone materiaal. Bij het A.M. (A.B.C.)
resistente vernelmateriaal en het extreme Duitse en Engelse
Y-virusmateriaal zijn de eisen minder hoog gesteld.
Van een aantal A.M. (A.B.C.) resistento kruisingen worden het
komende jaar 200 in plaats van de vroeger gebruikelijke 100
knollen per populatie op het veld uitgepoot. Het aanhoudingspercentage is vrij laag, door grotere eenheden per populatie
aan te leggen, wordt het aantal aangehouden zaailingen per
populatie groter.
BE00RDELING_VAN TWEEDE EN OUDEREJAARS ZAAILINGEN (Project 1-4.1)
Het tweedejaars proefveld bevatte 2282 zaailingen à 7 knollen
waarvan h planten worden loofgetrokken en 3 rijp gerooid. Bij
rooien wordt op de volgende eigenschappen gelet en geselecteerd, schilkeur, vleeskleur, zetting, aantal knollen, grootte
verhouding groot/klein, vorm, oogdiepte, regelmaat/vorm, opbrengst en schürftaantasting, terwijl ook per kruising een algemene indruk van de populatie wordt gegeven.
Er zijn 184 zaailingen aangehouden die na onderzoek op wratziekte en A.M.-resistentie voor eventuele verloting onder de kwekers
in aanmerking komen, 16 nummers (welke niet worden verloot)
zijn aangehouden voor speciaal onderzoek in Wageningen. V a n
iedere aangehouden zaailing is de kookkwaliteit bepaald. Van
deze 184 nummers zijn 143 gewone zaailingen, 23 hebben mogelijke A.M.-resistentie (11 op andigenum-, 11 op verneï- en
1 op famatinae-basis), 7 "Duitse"Y-nummers, 6 "Engelse" Ynummers en 5 Bintje-hybriden.
Ook hier zijn bij het A.M. (A.B.C.) resistente verne'i-materiaal
en het extreme Y-virusresistente materiaal soepeler maatstaven gehanteerd dan bij selectie normaal gebruikelijk is.
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Van de 109 derdejaars zaailingen die in het voorjaar 196.5
onder de kwekers zijn verloot zijn 19 nummers aangehouden
voor verdere beproeving op praktijkwaarde en speciale eigenschappen; dit betreft ïk gewone zaailingen, 1andigenum zaailing, 2 R.R. nakomelingen en 2 extreem Y-virusresistente zaailingen.
Wegens te lage opbrengsten en te grote vatbaarheid voor Phytophthora in de knol zijn 3 verneï-nakomelingen opgeruimd. A a n
de zaailingen die worden aangehouden, wordt onderzoek op schurftaantasting, Y-virusresistentie of bladrolvirusresistentie verricht.
Een tweetal zaailingen zal in 1966 in het kruisingsprogramma
worden ingeschakeld.
De ouderejaars zaailingen, waarvan een aantal als géniteurs
werd benut, zijn vergeleken met de I.V.R.0. obeervatieserie.
In 1966 zullen alle ouderejaars zaailingen en géniteurs aan
nader onderzoek (bladrolvirusresistentie en schürftaantasting)
worden onderworpen.
KRUISING
Voor kruisingsdoeleinden zijn in totaal 129 rassen of géniteurs op steen of op onderstam van tomaat uitgezet.
De rassen worden betrokken uit het in Nederland bestaande rassensortiment aangevuld met enige Duitse rassen. De géniteurs
voor speciale doeleinden zijn grotendeels afkomstig van de Wageningse afdelingen. Alle in het kruisingswerk gebruikte
géniteurs zijn het afgelopen jaar door ons op hun praktijkwaarde getoetst. Na overleg met de ¥ageningse onderzoekers worden
de géniteurs van de verschillende afdelingen wel of niet in het
kruisingsprogramma betrokken.
Het opstellen van dit kruisingsprogramma geschiedt in gemeen
overleg.
AFGIFTE K¥EEIOiATERIAAL
A a n particuliere kweekbedrijven zijn 380*000 zaden afgegeven.
V a n deze zaden is ^>h,5/amateriaal van gewone kruisingen, 3hfo
materiaal met mogelijke A.M.-resistentie fysio A . B . C , (verneï),
3$ materiaal met mogelijke A.M.-resistentie fysio A. (andigenum),
1,5$materiaal van Bintje hybriden en 7$ materiaal met mogelijke extreme Y-virusresistentie.
Onder A ) "opkweek van kasklonen" is reeds een gedetailleerd
overzicht gegeven van het aan de kwekers afgegeven klonenmateriaal.
Van kwekerszijde bestaat grote belangstelling voor het A.M.
(A.B.C.) resistente verneïmateriaal.
Bij de afgifte van zaad met mogelijke extreme Y-virusresistentie,
hebben de bedrijven waar kunstmatige infectie door bespuiten
plaatsvindt, voorrang.
A a n enkele kwekers, die daarom verzocht hadden, zijn enige
A.M. ( À . B . C . ) resistente verneïgeniteurs ter beschikking gesteld voor kruisingsdoeleinden.
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Inonderstaand overzicht isaangegevenhoeveelzadenenklonen
per jaaraandekwekers zijnafgegeven.
Voorjaar 1951
"
1952
"
1953
11
195^
"
1955
"
1956
"
1957
"
1958
"
1959
"
1960
"
1961
"
1962
11
1963
11
1964
"
1965
"
1966

Z a d e n
75.000
85.000
300.000
350.000
360.000
500.000
510.000
525.000
500.000
550.000
550.000
600.000
600.000
600.000
450.OOO
38O.OOO

K l o n e n
13.000
30.000
40.000
40.000
50.000
61.000
74.000
71.000
69.000
69.000
57.000
68.000
88.000
74.OOO
69.OOO
56.000
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ÂARDAPPELEIÏ
door
Dr. J.G.Th. Hermsen

INSTANDHOUDEN_ENAANVULLEN VANDE_¥AGENINGSE_AAOTAPPEL_COLLECTIE
iïièiSil (Project 1-5.1)
a. Instandhouding en vermeerdering.
De collectie bestond begin 19^5uit bijna 700Andigena en
enige tientallen wilde enprimitieve soorten.De helft van
deAndigena was slechts als (zieke)kloon aanwezig, deandere helft in devornvan zaad (deels zeer oud) ofwel als zaad
enals kloon. Op alle Andigena-klonenwerden in 19^5zelfbestuivingen uitgevoerd, zodat nu nog slechts 168nummers alleen
als kloonbeschikbaar zijn.Het is debedoeling ookdeze nummers in zaad om te zetten door nogmaals zelfbestuiving tebeproeven, alsmede paarkruisingen tussenverschillende nummers.
Eenprogramma voor generatieve vermeerdering van de collectie
zal inde komende jaren eenregelmatige zaadverversing waarborgen.Aanverlies doorversieking (in 1963vijftig nummers)
ishiermede eenhalt toegeroepen.
De bewaring vanhet zaad geschiedde tot 1965bij kamertemperatuur, waardoor dekiemkracht vanhet 7-9 jaar oude zaad slecht
was. lietzaad wordt thans bij 2°C bewaard.
b. Aanvulling van de collectie.
In 1965werd de collectie uitgebreid met bijna 200nieuwe nummers, afkomstig uit deAmerikaanse en de Engelse collectie.
Het grootste deel wordt onderzocht opAM-resistentie; de overige
nummers worden gebruikt voor genetisch onderzoek.
c.Bestudering van de collectie.
Ongeveer 60Andigena nummers werden gekruist met een reeks
"pollinators" ter verkrijging van haploiden, die inhet inteelt-heterosis-programma (ziebeneden)worden ingeschakeld.
Ook een tetraploïde-chacoensepopulatie en twee polytrichonherkomsten werden getoetst op de mogelijkheid tot inductie van
haploidie.
Eenuitvoerig onderzoek isbegonnen aanSolanum verrucosum met
het doel deovererving van de zelfcompatibiliteit en de fertiliteit binnen deze soort na te gaan en te onderzoeken ofoverbrengingvan deze eigenschappen in tuberosum-haploïdenmogelijk is.
Voorts worden inteeltdegeneratie enheterosis binnen S-verrucosum bestudeerd.
DeF-j'svan Sacaule x S.bulbocastanum werden
1 opuitgebreide scha.algekruist met een reeks aardappelrassen
enmet andere soorten,bovendien werden kruisingenuitgevoerd met haploiden; evenwel zonder succes.
2 morfologisch en cytogenetisch onderzocht,waarbij enkele verrassende resultaten zijnverkregen. Deze zijn inmiddels gepubliceerd inhet 2 e deel vanEuphytica 1966.
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Het Phytophthora resistente stoloniferum- enpolytrichonraateriaalisvoor verdere nobilisatie doorgegeven aan Ir.
N. van Suchtelen, terwijl het goniocalyxmateriaal door
Dr. C A . Huijsman is overgenomen.
De hybriden met S. ajanhuiri enG. curtilobum zijnniet verder onderzocht, omdat een goede toetsmethode voor kouderesistentie ontbreekt.
HAPLOIDEN (Project 1-5«7en 1-5.8)
Teneinde de efficiëntie van de haploïdenproduktie te verhogen,
is in 1965begonnen,
Q

1 met het toetsen van een serie nakomelingen van S. stenotomum x S.phureja ophunwaarde als pollinator
2 met eenprogramma, dat tot doel heeft homozygoot "seedspot" te
introduceren in goede pollinators.Hierdoor wordt het mogelijk haploiden reeds aanhet zaad teherkennen.
Het basis-onderzoek aanhaploiden omvat verder een studie van
inteelt enheterosis. Eenbegin is reeds gemaakt door kruising
van haploidenuitAndigena en tuberosum onderling, alsook door
haploïdeninductie inbeide groepen terverkrijging vanuiteenlopende haploïde genotypen.
Tenslotte zijn eerste stappen gezet opwegnaar de opbouw van
eenpopulatie van fertiele haploiden met waardevolle eigenschappen. Deze populatie zal zodanig in stand worden gehouden, dat
maximale recombinatie enminimaal verlies van genen optreedt.
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GRAWEN
door
Ir. J. Mesdag

Algemeen
De tussenvermeerderingvan zomertarwe inZuid Chili vond voor
de vierde maalplaats enhad eengoed verloop.Het aldaar geoogste zaad kwam op k maart inNederland aan,waarna het tegelijkmet de overige zomergranenkonworden uitgezaaid.
Uitwinteringkwam in geenvan de gewassenvoor.
De stand van de wintertarwe op het proefveld te Eist (u)was
goed. De wintergerst had er geledenvan een trage opkomst en
had vrijwat vogelschade, waardoor de stand voor een gedeelte
onregelmatigwas.
De wintertarwe ophet kleiproefveld teWageningenhad na de
winter eenmatige stand; zeerwaarschijnlijk is dit ten dele
al veroorzaakt geweest door eenvroege aantasting door Cercosporella herpotrichoxdes. De symptomen van deze aantasting werden in juni zeer duidelijkwaarneembaar en er trad zware legering op inflinke delenvan dit wintertarweproefveld.
De stand van de zomergranen cp dit proefveld was goed. Op beidepercelen werden, inde grond, vrijveel larvenvan de tarwestengelgalmug gevonden; dit was aanleiding tot hetbespuitenvanhet gehele zomertarweproefveld envan de randen van
het wintertarweproefveld. In tegenstelling tot 19^4, toen schade
door dit insect inde zomertarwe werd geconstateerd, werd nu
geen aantasting gevonden.
Na de winter was de stand van de wintertarwe ophet proefveld
op de Prof.Broekemahoeve heel goed. In juni openbaarde zich
echter een zeer ernstige Cercosporella-aantasting, die een
zware envroegtijdige legering inlietpopulatie- en opbrengstproefgedeelte
veroorzaakte. Om de gevolgen van de dreiging van de zware grondbemestingmet Cercosporella voordelen
vanhet •zomertarweproefveld teverminderen werden de populaties ende kleine opbrengstveldjes in een laat stadium met
het halmverkortende middel C.C.C,bespoten,achteraf gezien
was deze bespuiting niet nodig geweest,aangezien deaantasting door Cercosporella inde zomertarwe vrijwel achterwege
is gebleven. De stand van de zomertarwe op ditproefveld was
goed.
Voor de tweede maalwerden de opbrengst- enpopulatieproefvelden teSist (u)en te Marknesse met de yalter-¥intersteigerproefveldrnaaidorser geoogst.De omvang van de graanproefvelden
op de Prof.Broekemahoeve (k ha)was ook geheel ingesteld op
deze wijze van oogsten en zou anders niet mogelijk geweest
zijn. Ookbijhet bijzonder slechte weer inde oogsttijd heeft
de grotere oogstcapaciteit, met eenkleiner aantal mensen goede resultaten opgeleverd.
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TAR¥B
Rasseneolieeties
Inhet verslag over 1^6h werd vermeld, dat eenvrij omvangrijke
collectie zomertan/erassen in onderzoek was genomen, die afkomstig xvasvan de Duitse expedities,die inde dertiger jaren in
verschillende gebieden van H.0.Afghanistan (Hindukusch), Nepal,
Noord India en Zuid Tibet hebbenplaats gevonden. Inde winter
1964-'65werd aan de monsters vankleine vermeerderingenvan 207
zomertarwerassende deegbaltest uitgevoerd om een éérste informatie te krijgen over debakkwaliteitseigenschappen van dit materiaal.Tussen de rassenbleken grote verschillen in P-waarden
tebestaan. De 23rassenmet de beste combinatie van P-waarde en
landbouwkundige eigenschappen (strostevigheid, àartype, korrelgrootte)werden in 1965 à 6 mr-uitgezaaid zodat aan de te
oogsten korrelmonsters van deze veldjes uitvoeriger kwaliteitstoetsingen verricht kunnenworden.
Zoals al enige jaren gebruikelijk is,werd ooknuweer een vrij
uitgebreid onderzoek naar de bakkwaliteit van eenbeperkt deel
van de rassencollectie van winter- en zomertarwe uitgevoerd.
Door het bepalen van de<?(-analyse-activiteit met behulp van de
Hagbergtest ishet mogelijk geworden rekening tehoudenmet de
invloed die de concentratie van dit enzym op de resultaten van
de bakproef heeft. Hierdoor zijn, in tegenstelling met voorheen,
de genetische verschillen inbakkwaliteit betrouv/baar te onderscheiden.
Aan géniteurs die vanwege de aanleg voor goede bakkwaliteit of
vanwege andere eigenschappen belangrijk zijnwerd het onderzoek
naar aanleg voor schotresistentie uitgevoerd met behulp van de
"bosjes"-methode.
Kruisingen
Inwintertarwe werden k-2kruisingen gemaakt,welke naar het
hoofddoel als volgt kunnenworden ingedeeld:
1.Combinaties van rassenmet goede bakkwaliteit met West- of
Noordwesteuropese praktijkrassen ofmet andere productieve
rassen:
a. 5kruisingen waarin lloordamerikaanse rassenalsbakkwaliteitsgeniteur zijn gebruikt;
b. 6kruisingen waarin Russische en Zuidoosteuropese rassen
als kwaliteitsgeniteur gebruikt;
2. 18kruisingen van selecties met goede bakkwaliteit, afkomstig
uit combinaties als vermeld onder 1,met eenWest- of Noordwesteuropees praktijkras ofmet een ander productief ras;
3« 6kruisingen tussen selecties met goede kwaliteitseigenschappen afkomstig van combinaties als vermeld onder 1;
4. 7kruisingen van rassen of selecties met gele roestresistentie met productieve rassen of selecties ofmet kwaliteits»
géniteurs.
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In somertarwe werden 106kruisingen gemaakt,welke als volgt
naa™Eê"t""no"ö*:fddoelkunnenworden ingedeeld:
1.Combinaties van rassenmet goede bakkwaliteit met Westeuropese praktijkrassen:
a. 4kruisingen waarin Noord- en Zuidamerikaanse rassen
als bakkwaliteitsgeniteur zijn gebruikt;
b. 3kruisingen waarin Europese rassenals bakkwaliteitsgeniteur zijn gebruikt;
2. 37kruisingen van selecties met goede bakkwaliteitseigenschappen, afkomstiguit combinaties als vermeld onder 1,
met ïesteuropese praktijkrassen.
3. 17kruisingen tussen selecties met goede bakkwaliteitseigenschappen, afkomstig uit combinaties als vermeld onder
1;

4. 4l kruisingen t.b.v. de diallele serie,bestemd voor het
onderzoek naar de overerving van de resistentie tegen
gele roest;
5° 4kruisingenvan rassen of selecties met gele roestresistentie met productieve rassen of selecties ofbakkwaliteitsgeniteurs.
Opkweken van een extra generatie
Voor de opkweek gedurende herfst enwinter 1964-'65 werden
750F-J-planten,behorende tot 49wintertarwekruisingen, uitgekozen enmet succes opgekweekt. Midden februari 1965 kon
het Fp-saad buitenuitgezaaid worden,waar het eenv/atverlaat, maar goed gewas leverde.
Op het proefveld te Gorbea (Chili)werd een tussenvermeerdering verkregen vanhet volgende zomertarwemateriaal:
28populaties;
619 selecties à 1m^,waarvan op grond van kwaliteitsgegevens 461 werden geoogst;
2920 eerstejaarsselecties inpollen, waarvanna selectie op
landbouwkundige eigenschappen582werden geoogst;
395F-j-korrelsvan 30kruisingen.
Bovendien werd éénpopulatie van zomergerst voor vermeerdering
envoor aarselectie uitgezaaid.
De stand van dit materiaal was heel goed; de oogst vond met
enige vertraging plaats tengevolge van eenvoor dit gedeelte
van Chiliuitzonderlijk regenrijke oogstperiode.
De voor de eerste maal tot stand gekomen tussenvermeerdering
vanwintertarwe had een gunstig verloop; de 22wintertarwepopulaties die op 24 juli 1964 inGorbea uitgezaaid waren,
werden op 5 februari geoogst.Midden februari werd het per
vliegtuig naar Nederland verzonden zaad in¥ageningenuitgezaaid, waarhet eenvrij laat,maar goed gewas leverde.
Door waarneming aan de hieruit geselecteerde aren en door
vergelijking met selecties uit het niet in Chili vermeerderde
gedeelte van dezelfde populaties zal moetenblijken of hier
onbedoeld een selectiedruk inde richting van geringere koude-
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behoefte uitgeoefend kan zijn.Het gevaar daarvan zou eeneventueel daarmee samengaande selectiedruk inde richting vangeringere winterhardheid kunnen zijn.
Aangezien de ervaringen met de eerste tussenvermeerdering van
wintertarwe in Chili dus gunstig waren,werd in juli 19^5het
zaad van 26populaties,na vervroegde oogst vanhet zandproefveld te Eist (u)naar Gorbeaverzonden,waar deuitzaai op 3
augustus plaats vond.
Eind september werd voor de vijfde maal zomertarwemateriaal
van de S.V.P. inGorbea uitgezaaid; bovendien werd er zomergerst enhaver uitgezaaid. De omvang van deze tussenvermeerderingwas als volgt:
zomertarwe: 26 populaties;
261 selecties à 1 ver;
25OO eerstejaarsselecties inpollen;
555 F-j-korrelsvan hk kruisingen;
zomergerst: 33populaties;
26OF 1 -korrelsvan 18kruisingen;
haver
: 3populaties;
53F^-korreIs van 7kruisingen.
Selectie wintertarwe
Tenbehoeve van het onderzoek naar de mogelijkhedenvanverbetering van debakkwaliteit inwintertarwe werden 2600 eerstejaarsselecties uitgezaaid, die van 30kruisingscombinaties afkomstig waren.Deze kruisingen werden voornamelijk in 1961 gemaakt; inde helft ervanwerden Uoordwesteuropese praktijkrassen gekruist met lavaliteitsgeniteursvan de volgende herkomsten: Scandinavië, Noord-Amerika, Rusland enFrankrijk.
Inde andere helft van deze kruisingen werdenF-|-planten uit
kruisingen van overeenkomstig typeuit het voorafgaande jaar
gekruist met F^-plantenvan dergelijke combinaties of met
Uoordwesteuropese rassen, die een goede tot redelijke produktiviteit en een zo goed mogelijke bakkwaliteit bezitten.
Op grond van stevigheid enaartype werden 700pollen geoogst.
Van elkvan deze geoogste pollenwerdenherfst 1965vijf aren
inpollenuitgezaaid. Voorzover de legering door voetziekte
het niet onmogelijk had gemaakt eenredelijk korrelmonster te
oogsten,werd aan de rest vanhet zaad van deze geoogste pollen onderzoek naar debakkwaliteit uitgevoerd (winter 1965-'66).
De hiervoor toegepaste indirecte bepalingen waren de Zelenytest en debepaling vanhet eiwitgehalte. Binnen verschillendevan de getoetste groepenvan selecties blijkt, onafhankelijkvande eiwitgehaltes, eenfraaie variatie ineiwitkwaliteit voor te komen.Uiteraard worden dergelijke groepen van
selecties met speciale aandacht nader vervolgd. In hoeverre
in een deel van dergelijke selecties een gunstiger dan tot nu
toe bekende combinatie van produktiviteit enbakkwaliteit gevonden zalworden,kanpas in eenveel later stdaium van het
selectieschema met redelijke betrouwbaarheid worden beoordeeld.
Het aantal uitgezaaide tweedejaars-selecties bedroeg 575,welke afkomstig warenuit 26 kruisingscombinaties, gemaakt in
1959 en i960.Ket doel van deze kruisingen was dekwaliteitseigenschappen van "hard red winter",van"hard red spring" en
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van Scandinavische wintertarwerassen te combineren met zoveel
mogelijk eigenschappen die productiviteit en oogstzekerheid
bepalen. Selectie op bakkwaliteit werd uitgevoerd op grond van
de uitkomsten van de deegbaltest, de Zelenytest en de bepaling
van het eiwitgehalte in de korrel. Vervolgens werd in voorjaar
en zomer 19^5 een selectie op type, stevigheid en voor zover
mogelijk op ziekteresistentie uitgevoerd. 120 Selecties werden
aangehouden, die in de herfst 1965 i n kleine opbrengstveldjes
in de Nude werden uitgezaaid.
342 Derdejaars-selecties waren in enkelvoud in veldjes à h m•
uitgezaaid op het proefveld in de Nude, waarbij na iedere vijfde selectie één van de vier gebruikte standaardrassen stond.
Bovendien waren nog enige veldjes met 2 vergelijkingsrassen ten
behoeve van het bakkwaliteitsonderzoek uitgezaaid. De selecties
waren afkomstig uit 28 kruisingscombinaties, die voornamelijk
in 1958 en 1959 gemaakt xverden en waarbij kwaliteitsgeniteurs
van diverse herkomst gekruist werden met productieve en oogstzekere rassen.
De zeer zware Cercosporella-aantasting van delen van dit proefveld maakte beoordeling van het materiaal op die plaatsen moeilijk uitvoerbaar. Wanneer het materiaal betrof waarin verschillen in schade door de oogvlekkenziekte waarneembaar waren, dan
was selectie daarop zinvol. Voorzover het echter materiaal b e trof dat deze gunstige verschillen binnen één kruisingscombinatie niet vertoonde, terwijl het in andere opzichten wel gunstige eigenschappen bezat, dan werd slechts zaad voor instandhouding geoogst»
109 Selecties werden op normale wijze geoogst. Op grond van de
korrelopbrengst en de waarderingscijfers voor winterhardheid en
schotresistentie werden daarvan 50 selecties voor nadere b e proeving bestemd. Hiertoe werden 9 van deze selecties herfst
1965 in een opbrengstproef en de overige voor vermeerdering uitgezaaid.
79 Selecties werden in de semi-mikro-bakproef getoetst (broodje van 100 g r a m ) . Deze bakproef werd met brornaattoevoeging
uitgevoerd, om de potentiële bakwaarde te kunnen beoordelen.
V a n alle voor de bakproef bestemde monsters werd met behulp van
de Hagberg-methode, de amylase-activiteit bepaald. Op grond van
deze uitkomsten waren de monsters met te hoge amyla^o-activiteit
van de bakproef uitgesloten. Aan de monsters met te lage amylaseactiviteit werd, om de invloed ervan op de bakkwaliteit zoveel
mogelijk gelijk aan die in de overige monsters te maken een hoeveelheid mout toegevoegd. Hierdoor kon een vertroebeling van de
genetische verschillen in bakkwaliteit vrij goed vermeden worden»
Van de verschillende standaardrassen werden in totaal 13 monsters gebakken. Tot deze standaardrassen behoorden 3 van de k
rassen die in Nederland worden gebruikt bij de bepaling van het
bakkwaliteitsniveau voor de kwekerspremiebakkwaliteit, namelijk
de rassen Dippe's Triumph, Felix en Flamingo. Op grond van de
uitkomsten van de bakproeven aan de monsters van deze drie rassen kan een vrij goede benadering van deze norm verkregen worden,
em daarmede is een richtsnoer voor de waardering van de uitkomsten van materiaal van het betreffende proefveld verkregen. Het
verschil met de officiële norm is dat hier de semi-mikrobakproef
toegepast is i.p.v. de standaardbakproef en dat hier gebakken is
met toevoeging van bromaat en eventueel van mout. De zo goed
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m o g e l i j k b e n a d e r d e n o r m (= g e m . b r o o d v o l u m e v a n de v e r m e l d e d r i e

rassen, verhoogd met 15$v a n dit gemiddelde) bedraagt 535 cc/lOOg
bloem.
Het gemiddelde broodvolume van de monsters van net vergelijkingsras Dippe's Triumph,is 103$hiervan (spreiding 96-112$).
Het gemiddelde broodvolume van het slechts bakkende vergelijkingsras Flamingo, is 79$ van de norm.
Het broodvolume van de selecties varieerde van 72-125$ van de norm,
terwijl 21 van de 79 onderzochte selecties een broodvolume gaven
dat groter dan de norm w a s .
Uit 61 populaties van kruisingen welke voornamelijk in 1961 en
1962 werden gemaakt, werden 3900 aren gesneden, die herfst 1965
als pollen werden uitgezaaid. Het betreft hier kruisingscombinaties van bakkwaliteitsgeniteurs met Noordwesteuropese rassen, of
van kruisingen tussen F..-planten of selecties uit dergelijke combinaties met rassen ter verdere verbetering v a n de productiviteit.
Ter beoordeling van de resistentie tegen gele roest waren enige
groepen materiaal uitgezaaid in een omgeving waar vatbare rassen
met verschillende fysio's en herkomsten van de schimmel werden
geïnfecteerd. Er trad een redelijke verspreiding van de gele roest
op. Er waren hier 500 eerstejaars- en 500 tweedejaars-selecties
in pollen en voorts 46 derdejaars-selecties in veldjes uitgezaaid.
Hierin werd op gele roestresistentie stevigheid, lengte en type
geselecteerd.
De uit 180 rassen en lijnen bestaande International ¥inter Wheat
Rust Nursery, welke in Beltsville (U.S.A.) door Dr. Loegering
wordt samengesteld, werd uitgezaaid en op aantasting door gele
roest beoordeeld. Deze serie wordt op 35 plaatsen, verspreid over
de xvereld, uitgezaaid. Het doel ervan is eventuele resistentiebronnen voor diverse roestziekten te toetsen en in het bijzonder
op die plaatsen waar deze ziekten veel en in hevige mate optreden.
Het directe nut dat hieruit voor het eigen veredelingsonderzoek
voortvloeit is dat vroegtijdig nieuwe resistentiebronnen gevonden
kunnen worden, waarvan bovendien, dankzij de uitwisseling van de
waarnemingen een inzicht in de breedte van de resistentie kan worden verkregen.
Selectie zomertarwe
Het aantal tweedejaars-selecties dat in de Hude was uitgezaaid
bedroeg 800; deze waren afkomstig uit 54 kruisingsnakomelingschappen. De helft hiervan kwam voort uit kruisingen tussen een
ras dat productiviteit aanbrengt, zonder de bakkwaliteit te veel
te verlagen (en zo mogelijk deze op peil te laten) en een selectie
met goede bakkwaliteit. Voorbeelden hiervan zijn de kruisingen:
Artois
x (Opal x Selkirk)
Magdalena x (Opal x Lee)
Artois
x (H 85 x Heine 13119)
Vaillant
x (Magdalena x Lee)
(Magdalena x Thatcher) x Cappelle
Het planttype in deze nakomelingen is in vergelijking met de gekruiste selecties aanmerkelijk verbeterd. Zeer belangrijk voor de
beoordeling van het welslagen van deze opzet in het kwaliteitsprogramma zal het bakkwaliteitsniveau zijn dat deze selecties zullen blijken te bezitten.
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Een redelijk betrouwbare beoordeling hiervan zal mogelijk zijn
aan de in 1966 te oogsten veldjes à 6 nr- die van dit materiaal
zullen worden uitgezaaid.
De opzet van de uitgevoerde selectie was niet om de veldpopulaties uitputtend door te selecteren op type en kwaliteit, maar om
redelijk betrouwbare beoordeling mogelijk te maken van de mogelijkheden van combinatie van bakkwaliteit en opbrengst van b e paalde populaties of groepen van populaties die een bepaalde
géniteur als gemeenschappelijke ouder hebben.
Het aantal derdejaars-selecties dat in veldjes à 6 m^ op de Prof.
Broekemahoeve was uitgezaaid bedroeg 230; in deze serie, waarin
de selecties in enkelvoud waren uitgezaaid, waren de rassen Orca
en Opal als standaardrassen voor opbrengstvergelijking opgenomen.
Een aantal veel gebruikte kruisingsouders was als standaardras
voor bakkwaliteit opgenomen. Na selectie op strostevigheid, aartype e.d. werd h5i° van het aantal uitgezaaide selecties geoogst.
Na beoordeling van de schotresistentie van de opbrengst van het
percentage uitschoning en v a n het Hagberggetal (als maat voor de
aantasting door schot) bleek de helft van de geoogste selecties
in aanmerking te komen voor toetsing in de semi-mikrobakproef in
begin 1966.
In een opbrengstproef op de Prof. Broekemahoeve, werden 37 vierdejaarsselecties uitgezaaid; als standaardrassen waren opgenomen
Orca, Opal, Gaby, Koga II en Fasan. Uitzaai vond plaats in drievoud in veldjes van 15 m2.
Deze selecties waren voor ongeveer de helft afkomstig uit kruisingen van Europees materiaal, ten dele met redelijke bakkwaliteit van beide ouders; de overige selecties waren afkomstig van
kruisingscombinaties van een Noord- of Zuid-Âmerikaans ras met
goede bakkwaliteit en een Noordwesteuropese zomertarwe of een
Franse wintertarwe.
Het opbrengstniveau van de meest productieve standaard (Gaby)lag,
omgerekend op kl,Q kg/are; Orca bracht 39»3 kg/are op. De opbrengst van de selecties uit de eerste groep kruisingen (interSuropees) varieerde van 80-101c/ovan Orca; één selectie die geen
bakkwaliteit bezit bracht aanzienlijk meer op dan de standaards.
De opbrengsten van de selecties uit de tweede groep populaties
varieerde van 66-96% van Orca. De broodvolumina van de selecties
van de eerste groep varieerden van: 108-120/&van dat van Orca,
met een gemiddelde van 113/^>S de overeenkomstige cijfers van de
selecties van de tweede groep waren: 106-128c/o, gemiddelde 118$
t.o.v. Orca. Ter vergelijking leanvermeld worden dat het ras
Fasan een korrelopbrengst van ^kc/o en een broodvolume van 109$
t^o.v. Orca gaf.
Van het hiervoor beschreven materiaal werden in de winter 19Ó5-'66
12 selecties aan de kwekers uitgegeven. Hiertoe werden de selecties bestemd die in 196h en 1965 de beste combinatie van bakkwaliteitseigenschappen, opbrengst en oogstzekerheid bleken te b e zitten.
In de populatie van de in 1961 gemaakte kruising Artois x Mexico hj
werden in 1964 aren gesneden en onderscheiden naar lang resp. kort
stro. Het laatst vermelde ras is een ras met kort stro (onder
Nederlandse omstandigheden 70 c m ) , waartoe het de aanleg uit een
Japans ras met kort stro verkreeg.
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Het zaad van de geoogste arenwerd in twee groepen, gescheiden
naar strolengte,uitgezaaid. De verschillen in strolengte waren
zeer spectaculair. Inde beide groepen werd eenvrij groot aantalvijftallen geselecteerd, met het doel in eenaantal variaties van type een indruk teverkrijgen van de mogelijkheden die
deze géniteurs met aanlegvoor kort strobieden.
Dezelfde opzet werd gevolgd inde in 19^2gemaakte kruising
Pilote x Mexico 63. De tweede ouder heeft stro van 45 cm lengte.
Hierbijwerd getracht een scheiding invier groepenvan strolengte tebewerkstelligen; na uitzaai bleken duidelijk drie strolengtes te onderscheiden te zijn.
Debeide voor dit experiment uitgekozenpopulaties werdenuit een
groter aantal soortgelijke kruisingsnakomelingschappen uitgekozen
omdat deze gemiddeld het beste aartype bezaten.
Selectie op resistentie tegen gele roest vond plaats innakomelingenvankruisingen waarbij de resistentiegenen van Lee,Hope
x Timstein, resp.Triticum spelta album werden gecombineerd met
beter type ofmet beter type in combinatie met bakkwaliteit. De
combinatie van deuitkomsten van de kiemplanttoetsing op gele
roest envan debeoordeling als volwassenplant na infectie met
gele roest ophet veld, werd hierbij zoveel mogelijk als selectiecriterium gebruikt.
Schotresistentie
Inhet bijzonder over de schotresistentie van de jongere aanwinstenvan de rassencollectie, deArgentijnse zomertarwerassen,
de Mexicaanse kortstrorassen en diverse nieuwe wintertarwerassen
werden waardevolle informaties verkregen. Bij debeslissing over
het gebruik van deze rassen inkruisingen zal deze informatie
eenbelangrijke rol spelen.Vooral enkele Argentijnse zomertarwerassenblijken een zeer goede schotresistentie tebezitten.
Aan een zo groot mogelijk deel vanhet 3 e -en4e-jaars-selectiemateriaal werd onderzoek naar de schotresistentie uitgevoerd.
Hierbijwerd de "bosjesmethode" toegepast.Hiermede wordt een
informatie verkregen waaraanbij de beoordeling van de waarde
van de selecties veel gewicht wordt toegekend. Uiteraard draagt
de toetsing in twee opeenvolgende jaren,als 3-resp.als hejaars-selectie,veel bij aan de betrouwbaarheid van de informatie.
De onderstaande voorbeelden geven enige indruk omtrent demogelijkhedenvan de selectie op schotresistentie in verschillende
kruisingscombinaties. Deze cijfers zijn ontleend aan series derdejaars-selecties waaraan tevorenhoegenaamd geen selectie op
schotresistentie was uitgevoerd. Uiteraard bestaan de meeste
series uit te kleine aantallen selecties om conclusies aan de
uitkomsten te verbinden. In enkele kruisingscombinaties kunnen
deuitkomsten enigszins ten ongunste beïnvloed zijn, doordat
een gedeelte van de selecties reeds enige tijd rijp was, toen
de arenvoor debepaling geoogst werden.
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Tabel 1

fovan de selecties uit de aangegevenkruisingscombinatie dat met het betreffende cijfer voor
schotresistentie werd beoordeeld.
beoordeling van de schotresistentie:
1= zeer goed; 9 = zeer slecht
1

Jufy x Thatcher (n=9)
Magdalena xThatcher (n=6)
Rescue x Magdalena (n=13)
Le.exArdennes (n=12)
Mado x Ring (n=64)
Roemer 7 6 6 6 / 3 7 x (lI10 x
Keine 13119)(n=23)
H 86x Poncheau (n=7)

2 3 ^
11 11 56 22

5

6

7

8

9

50 33 17
31 31 23 15
8 - 33 42 17
3 6 3061
k 22 17 9 39
ïk ïk - 1457

9

Bijbeoordeling van standaardmonsters van dezelfde herkomst
werden de volgende beoordelingscijfers voor schotresistentie
gegeven:
Opal
Orca
Ring

9
6/7
9

Veredelingsonderzoek bij tarwe naar geschiktheid tot verbouw
op zandgrond.
Ophet zandproefveld te Sist (u)was een opbrengstproef uitgezaaid waarin 7rassen en 11 selecties vanwintertarwe waren
opgenomen. De rassenwarenuitgekozen op grond van de ervaringen gedurende de laatste jaren op dit proefveld opgedaan, zoals
beschreven inhet verslag over 1964. De rassenHeine VII en
Merlin gaven de hoogste korrelopbrengst, gevolgd door Eno; deze
opbrengsten waren dit jaarveelhoger dan die van derogge.
De in deze opbrengstproef uitgezaaide selecties waren afkomstig
uit 7verschillende kruisingen die speciaal gemaakt zijn voor
het zandprogramma. De hierin gebruikte ouders,veelal lijnen en
rassenvanDuitse herkomst,bleken in devoorafgaande jaren
vrij goed aan dit milieu aangepast te zijn.Drie van de selecties brachten duidelijk meer op dan debeste standaardrassen.
Uit vriesproeven isbekend dat dekouderesistentie van deze
rassenvrij goed tot goed is.Deze waarnemingen warenaanleiding tot het besluit deze drie selecties inaanmerking te doen
komenvoor beproeving opmeerdere plaatsen op zandgrond. Uitzaaiwas mogelijk op de Proefboerderij "Overijssel" teHeino
en op deVeenkoloniale observatieproefvelden op de Proefboerderij teBorgercompagnie endie te Emmercompascum.
Op het zandproefveld warenvoorts 16populaties met,naarverwachting, speciale geschiktheid voor dit milieuuitgezaaid; zes
kwamen inaanmerking voor aarselectie. Eenbeperkt selectieprogramma in 1-, 2 e - en 3e-jaarsselectiestenbehoeve van zandgrond vond voortgang.
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GRANEN
door
L.A.J. Slootmaker

ALGEMEEN_VEREDELINGSONDERZOEKBIJ GERST (Project 22.1)
Rassencolleetie
De wintergerstcollectie werd dit jaarweer inEist uitgezaaid.
Door een geringe uitwinteringwerd geenverdere waarneming verkregen t.a.v. de winterhardheid. Rhynchosporium secalis trad in
vrij sterke mate op, zodat hierover met goed resultaat waarnemingen kondenworden gedaan.Enkele nieuwe rassen,die mogelijk
vanwaarde kunnen zijnals géniteurvoor winterhardheid, werden
aan de collectie toegevoegd.
De zomergerstcollectie werd niet uitgezaaid. Er werden enkele
rassen toegevoegd, die voor de veredeling op gele roest en meeldauwresistentie vanbelang kunnen zijn.
Resistentie tegen gele roest enmeeldauw.
De "European Barley Disease Nursery" werd dit jaar op 27plaatsen in 11Europese landenuitgezaaid. Inbijgaand overzicht zijn
dewaarnemingen van deze stations verzameld. Rassen die resistentie vertonen tegenbruine roest,P„ hordeï, zijndit over degehele linie;voor wat betreft meeldauw, E. graminis, gelden een
aantal uitzonderingen,vnl. in de waarnemingen uit Gembloux, Cambridge enVersailles;van de gele roest notaties springen een
aantal waarnemingen uit de Engelse stations Cambridge enWarminster inhet oog.
Het isvoor het eerst dat er gegevens van een zo groot aantal
plaatsenverzameld zijn.Bij de algemene beoordeling moet wel
rekening worden gehoudenmet het subjectieve element indeverschillende waarnemingen.
Eenuitgebreider serie van ongeveer 130rassenmet bepaalde resistenties werd weer inde N.O.P. en inWageningen uitgezaaid
omhiermede aanvullende gegevens over resistentie en type teverzamelen.
Van 26 in 1964gemaakte kruisingenvan eenpraktijkras met selecties, die zowel gele roest-als meeldauwresistent zijn,werd
deF- inde kas opgekweekt.De Fowerd alsplanten apart uitgezaaid,waarin met succes op gele roest konworden geselecteerd.
De aldus verkregenpopulaties werden najaar 1965naar Chiliverzondenvoor het verkrijgen van een ext^a generatie. Aarselecties
hieruit zullen in 1966 alsF^-selecties ophet veld staan. Door
de al in deF2 uitgevoerde selectie mag wordenverwacht dat een
hoogpercentage van deze selecties gele roest-resistent is.
Voor de combinatie van resistentie tegen gele roest enmeeldauw
werden 8kruisingen gemaakt,waarvan h basis-kruisingen en k
kruisingen vanpraktijkras met eigen selectie.
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Geslotenbloei bij zomergerst
Pseudoresistentie tegen stuifbrand, M. nuda,wordt door de eigenschap geslotenbloei verkregen. Deze eigenschap wordt bepaald door
kleine lodiculae. Voor een onderzoek naar de overerving van dit
kenmerk zijndrie kruisingenuitgevoerd. Hiervan werdenvan elk
200Fo aren op de grootte van de lodiculae beoordeeld. In elke
kruising werd met een geringe afwijking %deel gevonden inbezit
vankleine lodiculae:
Totaal
- 6221 Maythorpe xVolla

200

waarvan klein
k9

- 6222 Plumage Archer x Delta

200

55

- 6223

200

k9

"

"

x Bock

Geconcludeerd kan danworden, dat deze eigenschap "kleine lodiculae" monofactorieel recessief is,wat overeenkomt met debevindingenvanBergall enNorup Pedersen.¥el dient nog worden opgemerkt
dat onder de grote lodiculae flinke verschillen in afmetingen
voorkomen.
Het inbewerking zijnde materiaal zouna eennacontrole in 1966
aan de kwekers uitgegeven kunnenworden.
Resistentie tegenhet havercystenaaltje
Met de inhet vorige jaarverslag genoemde géniteurs L 62 en.
Harlan 43werden elk twee kruisingen gemaakt.Eenmaal met het
praktijkras Volla en eenmet een eigen selectie,waarin gele roestenmeeldauwresistentie gecombineerd zijn.
Door een zeer schrale stand vanhet zomergerstproefveld inde
N.O.P. trad inhet geheel geen legering op.Hierdoor was het mogelijkuit eenaantal kruisingen met Marocco C.I. 3902 en Marocaine
C.I. 8334vernauwde tweerijige populaties van eenkort type samen
te stellen« Deze populaties wordenvoorjaar 1966na vermeerdering
inChili aan de kwekers tex"beschikking gesteld.
Tolerantie voor een lage pH
Voor het onderzoek naar de overerving van de eigenschap "tolerantie" werdenvan zes kruisingen tussen tolerante engevoelige rassen 600Fg-selecties beoordeeld. Zie fig. 1t/m 7» Ingrafiek 7
wordt de totaalanalyse gegeven, waaruit te lez-enisdat:
37$werd ingedeeld inde klasse zeer goed en goed
36$ "
"
" "
" matig
27$ "

"

" "

"

slecht en zeer slecht.

De nateelt van de zeer goede selecties vertoonde op enkele uitzonderingen na een goede tolerantie voor zure omstandigheden.
Eenbezwaar van de tot nu toe gevolgde methode is dat het moeilijk is depH van de gebruikte grond op een constant gewenst laag
niveau te handhaven.
Proeven om grond tevervangen door bufferoplossingenhebben tot
nu toe niet geleid tot eenbetere methode.
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Wintergerst op kleigrond
Deuitgezaaide pollen ophet proefveld inde Nude nebben zodanig
vanvogelschade te lijden gehad, dat selectie niet meer mogelijk
was. Uitwintering is niet opgetreden.Hierdoor zijn inhet najaar de populaties, die bedoelde selecties hadden opgeleverd weer
uitgezaaid. Dit zijnkruisingspopulaties van zomer-x wintergerst,
gemaakt met debedoeling tweerijige wintergerstgeniteurs te kweken
endan gele roest- enmeeldauwresistentie inwintergerst in te
kruisen.
VEREDELINGSONDERZOEK NAAR GESCHIKTHEID TOTVERBOUW OP ZANDGROND
(Project 2-2.2)
a. wintergerst
Door het ontbrekenvanuitwinteringsschade enmeeldauwaantasting moest de selectie beperkt blijven tot eenbeoordeling op
algemene landbouwkundige waarde en Rhynchosporium-aantasting.
Deze ziekte treedt steeds meer op enkomt de laatste jaren ook
indepraktijk voor op zomergerst.Van de rassencollectie wintergerst zijnnu aantastingsgegevens vanRhynchosporium over
twee jaarbeschikbaar. Enkele Duitse enFranse rassen, een
groep van Joegoslavische, Roemeense en enkele N-Amerikaanse
rassen werden tot nog toe niet of in zeer geringe mate aangetast.
Inkruisingen waarvan êên van de géniteurs een zomergerst is,
is de aantasting inde regel zeer hevig. Dit geldt ook voor
het materiaal onder "wintergerst opkleigrond". Indenakomelingschappen vanhet hier resistente N.Amerikaanse ras Hudson
is het percentage aangetaste selecties gering.
Voor het lopende programma zijn 8wintergerstselecties in een
opbrengstproefveld uitgezaaid inRolde (Dr.), waar echter de
vogelschade te groot was omnog afzonderlijk per veldje te
oogsten, maar waarvan zeer sterk differentiërende gegevens
over stevigheid werdenverkregen, die eenbelangrijk criterium
vormden voor deuitgifte van dit materiaal.
b. zomergerst
Kwam het optredenvanmeeldauw voor selectie in wintergerst
te laat, in zomergerst was de aantasting nog zo,dat vrij goed
op resistentie kon worden geselecteerd. De selectie vond,
evenals vorig jaar,plaats inmateriaal,waarin tolerantie
voor lagepH enmeeldauwresistentie zijn gecombineerd. Nieuwe
kruisingen werdenvoor dit doelniet gemaakt.
^25L ï 55L I _Y S S5 :DSL:rNGS01 ' i:DERZOEK B I J HAVER (Project 2-2.3)
Rassencollectie
Hieraan werden indit jaar geenwerkzaamheden verricht.
Onderzoek naar schotresistentie
Het onderzoek werd voortgezet aande 32rassen ende 10eigenselecties, die inhet vorige jaarverslag als goed schotresistent
werden vermeld. Hiervoor werd de "bosjesmethode" gebruikt. Geconstateerd werd, dat de resistentie tegen schot per de gehele lijn

.q 7-

op een lager niveau lag clanvorig jaar;een groot deel van degetoetste rassen en selecties kwaribinnen eenkortere tijd tot kieming danvorig jaarhet geval was.De mate van teruggang varieerde echter duidelijk. Eenverder onderscheid kon zodoende worden
gemaakt tussen de diverse rassen en selecties.
Voor de veredeling op en onderzoek naar deze eigenschap werden9
kruisingen gemaakt,waarvan in h schotresistentie enaaltjesresistentie zijn gecombineerd.
Resistentie tegenhet havercystenaaltje
Inhet vorige jaarverslag werd vermeld, dat van 20 selecties uit
kruisingen met Avena sterilis eenaantal niet aangetaste planten
voorhertoetsing werd aangehouden.Deze plantselecties worden dit
jaarvermeerderd enaan de kwekers uitgegeven; in 1966 zullen deze
opnieuw worden getoetst.
Voor het onderzoek naar de overerving van de resistentie werden
2 kruisingen met resistente Cl.-nummers indeF-)teruggekruist
met eenvatbaar practijkras. Er werden twee nieuwe kruisingen gemaakt.
Met combinaties vanAvena sterilis werden k kruisingen gemaakt
die ook alwerden genoemd onder "schotresistentie".
Onderzoek naar droogtetolerantie
Dit programma-onderdeel wordt innauwe samenwerking met de L.H.
afd. Landbouwplantenteeltuitgevoerd. Voor wat betreft wortel- en
spruitontwikkeling als totaal of in onderlinge verhouding tot elkaar leverde dit onderzoek geen evidente verschillen tussen meer
enminder droogtetolerante rassen.
Indeze richting is dit jaar dan ook geen onderzoek meer gedaan.
Inhet inbewerking zijnde materiaal voor veredeling op droogtetolerantie is geenverdere selectie meerverricht.De reeds aanwezige selecties worden afgewerkt enaan de kwekers ter beschikking gesteld. Het onderzoek kan danverder als afgesloten worden
beschouwd.
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door
Dr. Ir. E. van Roon
VEZELVLAS (Project 3-1.1)
Beproeving ouderejaarsaeleeties
1. Een goed geslaagd proefveld op de Prof. Broekemahoeve stelde
een aantal vlaskwekers in de gelegenheid een tiental op roest
geselecteerde terugkruisingsselecties op zodanige wijze te
beoordelen. Dat aan de Adviescommissie voor selfbestuivende
gewassen een gefundeerd advies over de afgifte politiek kon
worden uitgebracht. De selecties, welke in een vorig jaarverslag uitvoerig zijn besproken, zijn verdeeld in vier redelijk te onderscheiden groepen. Vooral de hoedanigheden van de
kruising .52.130/13 bleken opnieuw zeer aantrekkelijk.
2. Een grotere groep van terugkruisingsselecties, opgebouwd uit
10 verschillende/resistente donors met Uiera als terugkruisingsouder is op hetselfde veld in proefvelden van behoorlijke omvang vergeleken met ¥iera, Riena en Fibra. Uit de volgende
tabel blijkt dat het opbrengstniveau en het vezelgehalte van
deze 56 selecties voldoende hoog is om hen als interssant m a teriaal te kunnen kenmerken./roest
Tabel 1a.

Opbrengsten van standaardrassen
stro in kg/ha

Ras

ongerepeld

zaad

gerepeld

kg/ha

vezelgehalte in c/o
lange vezel vezel totaal

"Wiera

876O

6750

9h5

22.—

23.^

Riena

9765

7590

1005

23.9

25.-

Fibra

95^5

7300

825

23.1

25.^

Tabel 1b.

Ras

Vergelijking 56 terugkruisingsselecties met
drie standaardrassen

Aantal meer opbrengende
selecties

Aantal selecties met een hoger
vezelgehalte

ongerepeld gerepeld zaad
stro
stro
TJ'iera

h5

50

12

Riena

5

10

2

Fibra

ik

22

lange vezel

28

vezel totaal

35

hl

3. Op kleinere schaal (zaadtekorten) is een groot selectieveld
aangelegd waar tal van terugkruisingsselecties, op roest en
op brand geselecteerde lijnen met ¥iera zijn vergeleken. De
beoordeling op een reeks visueel waarneembare eigenschappen
heeft met succes plaats gehad. Een deel van dit materiaal
komt in aanmerking voor een bescheiden beproeving op opbrengst

3
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Tenslotte is jong materiaal, D8staar.de uit 554 selecties uit
2o verschillende kruisingspopulaties en 151 selecties uit 24
terugkruisingspopulaties met uiteenlopende roestresistente
donors op zeer kleine seiectievcldjes getoetst. Ongeveer de
helft is voor verdere beproeving aangehouden.
Vlasbrandonderzoek
De ervaring heeft geleerd, dat de natuurlijke infectie van
brand in een veselvlasproefvele het best slaagt wanneer dit
proefveld wordt geplaatst op de v;endaï±er van een net brand
beset perceel, dus op een perceelsgedeelte waar de groeiomstandigheden niet optimaal zijn. In een jaar met te overvloedige regenval, zoals in 1965» kan deze tactiek kwade gevolgen
hebben; het lage deel van het proefveld is feitelijk verdronken, hogerop was selectie op brandresistentie goed.mogelijk.
Van een kleine 2000 lijnen werden er 370 aangehouden. In 73
kruisingspopulaties werd positieve massaselectie uitgevoerd.
Veldonderzoek Wageningen
het resistentieproefveld op zandgrond heeft het normale verlooi
gehad. De roestinfectie met behulp van de in kas op Resistenta
vermeerderde roestsporen slaagde uitstekend. Op dit proefveld
vonden 420kruisingspopulaties (negatieve massaselectie en 2CG0
enkelpiaiitselecties uit 40 kruisingspopulaties (selectie op
horaos3'-goti3,geocgst 1228) een plaats. Duidelijk is, dat de
zandgrond aan de 3 o m s e o t e e g niet overal zonder meer geschikt
is voor de aanleg van vlasprcefvelden;een plaatselijk te lage
'3l:.veroorzaakte een vlekkerige stand.
Op kleigrond,had instandhouding en vermeerdering plaats van
338
3ohruisingspopu
hruisingspopulaties en van bijna 900 jonge op roest
iecteerde lijnen.
Het ter
ugkr
uioingsprogr
a.una
Met in het vorige jaarverslag aangegeven programma werd een
begin genaakt door in een kas ter vermeerdering materiaal uit
te saaien, dat zal dienen voor de bestudering van het verdringingseffect van een ras, waarmee in een kruisingsprogramma
herhaaldelijk wordt teruggekruist. helaas werd de tweede fase
bemoeilijkt door het uitvallen van het geconditioneerdekascompartiment.Eet verloop van dit onderzoek, waarvan het schema
vrij gecompliceerd is, zal door tussentijdse rapporten worden
gevolgd.
Eet reëels vermelde compartement werd ook gebruikt voor het
maken van kruisingen en voor de vermeerdering van roestsr>oren.
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T/XIITERHOO L Z A A D ( p r o j e c t

3-1,2)

Inleiding

Het lietinteeltprogramma is indit verslagjaar weer enige vooruitgang geboekt.Elk jaar opnieuw worden inïrullingengemaakt
(in 19^5bijna 1000)enkruisingen verricht (in 1965 ongeveer
60}, die de basis blijven vormenvoor een doorlopend inteeltschema.
lietmateriaal, dat het verst is gevorderd is nu zesmaal ingeteeld.
De waarde ervankan in 1966voor het eerst en dan op bescheiden
voet wordenvastgesteld. Het zal danmoeten concurrerenmet Rapol,
Lembke's enLUsewitzerkoolzaad en opz'nminst inenig opzicht
deze rassenmoetenkunnen overtreffen. Geselecteerd isvooral op
wintervastheid, vroegheid, uniformiteit, stevigheid enverdraagzaamheid voor laat zaaien.De laatste eigenschap is thans bijzonder actueel,maar kanpas in 1966 serieus in studie worden genomen. De waardering zal dannamelijk plaatshebben op proefvelden
die in 1965 zijnuitgezaaid, proefvelden die van ¥ageningen naar
deNoordoostpolder zijn gebracht en er ruimer zijn opgezet dan
voordienmogelijk was.Het spreekt vanzelf dat nu ookandere eigenschappen dan de verdraagzaamheid voor laat saaien,beter beoordeeld kunnen worden.
Prof. Broekemahoeve
72 selecties in 3herhalingen uitgezaaid,(veldjesgrootte netto
34 ra?')zijn op de Prof. Broekemahoeve bijMarknesse bestudeerd.
Als voorvrucht ismet opzet wintertarwe gekozen.Het proefveld
heeft de omstandighedenniet mee gehad: matige structuur, onkruid
enwateroverlast. De stand was dan ook inhet beste stadium van
beoordeling (enige tijd vóór de oogst)niet naar wens. 15selecties, waarvan enkele met grote wintervastheid, onderscheidden
zichdoor hun relatief goed opbrengend vermogen, terwijl zij qua
type aanhet gestelde doelbeantwoorden. Zijworden voor verdere
beproeving aangehouden.
TJageningen
Een deel vanhet materiaal, dat ophet van ouds klein opgezette
observatie- en selectieproefveld werd geplaatst, is op twee data,
t.w. 27 augustus en 10september in enkelvoud uitgezaaid. Door de
herfstdroogte was de stand vanhet tweede zaaisel niet regelmatig.
Storm enregen deden het proefveld in een zeer vroeg stadium sterk
legeren, hetgeen de selectie heeft bemoeilijkt.
Het proefveld ismet de sikkel geoogst enkunstmatig gedroogd.
Gezien de groeiomstandigheden waren de opbrengsten vrij goed.
19, op grond van schaarse waarnemingen aangehouden selecties brachten gemiddeld 3220 kg per ha op (Rapol met 5herhalingen gemiddeld
3055» Lembke's met 4herh. gem. 3095 kg perh a ) .
23 selecties uit het twee zaaitijden-gedeelte hadden eengemiddelde opbrengst van 283O kgper ha (vroege zaai) en 1975kgper ha
(late zaai).
Rapol inhetzelfde proefvelddeel resp. 2900 en 2030, Lembke's 2720
en 172O kg/ha. Het karakter van het proefveld laat slechts voorzichtige conclusies toe.
Genoemde selecties zijn inde Noordoostpolder induplo enmet twee
zaaitijden inde herfst van 19^5uitgezaaid voor verdere beproeving.
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Tenslotte zijn op basis van de vei'richte selecties 279'van de in
1965 geraaalzte inhullingen aangehouden. Dit inteeltaateriaal correspondeert volledig net het selectiemateriaal, dat voor nader
onderzoek is uitgekozen. De opbrengst van de inhullingen is tezamen met k2 rassen en het zaad afkomstig van +_60 in 19^5 gemaakte kruisingen in Wageningen uitgezaaid. De stand van dit "werk"proefveld is alleszins bevredigend.
algemeen
De belangstelling voor de teelt van winterkoolzaad neemt in de
E.E.G.-landen nog steeds toe (Persoverzicht 1195, 1 ° e jrg« Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten).
Vooral in Frankrijk geniet het gewas populariteit. Nu in Nederland een kalme aanmoediging van de prijs het areaal enigermate
zal gaan beïnvloeden is de vraag gewettigd of het veredelingsonderzoek moet worden geïntensiveerd, omdat de v/aarde van het
materiaal uit het inteeltprogramma pas in de komende jaren kan
worden getoetst en het zaaitijdenprobleem krachtiger dan voorheen
zal worden aangepakt, zal uitbreiding van het onderzoek slechts
in beperkte mate plaats hebben.
BLAUWMAANZAAD (?roject3-1.3)
Inleiding
Het veredelingsprogramma, dat gebaseerd is op kruisingen verricht
in 1955 en volgende jaren, heeft in 1965 zijn beslag gekregen.
Van uit deze kruisingen voortgekomen nakomelingschappen, welke
onderling belangrijk verschilden, zijn nagenoeg zuivere lijnen
overgebleven, die alle afkomstig zijn van één kruising tussen het
Hollandse ras Emmabloem en een Pools landras (kr 55'!+) • In 19^5
zijn lh van deze lijnen op eigen proefvelden en enkele daarvan
ook elders (interprovinciale serie) nogmaals voor beproeving van
het opbrengend vermogen uitgezaaid.
Resultaten
Prof. Broekemahoeve te Marknesse
a. Opbrengstproefveld met ih selecties met als standaard het ras
Nobel; zes herhalingen, veldjesgrootte netto 21m , rijenafstand 37a"cm; zaaidatum 'Iapril, standdichtheid na dunnen 40—
50 jjlanten per re?- ; Z5cp bloei der selecties op 6 juli, idem
Nobel '\h juli; oogst selecties op 7 september, Nobel op 13 september.
Beschrijving (gemiddeld beeld alle selecties):
Heeft een snelle jeugdgroei. Bloeit en rijpt vroeg. Het stro is
fijn maar stevig, knikt niet en is plm. 30 cm korter dan dat
van Nobel. In vergelijking met Nobel en Emmabloem is de geschiktheid om van stam te worden gemaaidorst goed. Rijk vertakkend.
De peervormige zaaddozen zijn klein, maar goed gevuld. Zeer
produktief. De zaden zijn vrij grof en mooier van kleur dan
die van de huidige rassenlijstrassen.
De opbrengsten zijn vermeld in tabel 1A.
b. Van dezelfde selecties is een vermeerderingsveld van +.2,5 ha
aangelegd. Zaadtekort noodzaakte tot de samenstelling van een
mengsel van levend en dood zaad in de verhouding 1 :3»5« ?er

•42-

ha is van.dit mengsel 4,5 i'-Gverwaaid. De opkomst was bevredigend, maar v/at trager dan op met de hand gezaaide proefvelden
(los zaaibed). Het perceel heeft de normale praktijkbehandeling
ondergaan (dunnen, schoffelen, etc) en is van stam gemaaidorst.
De wat onregelmatige stand veroorzaakte enige vertraging van de
afrijping. De selecties zijn eerder geoogst dan de standaard..
De maaidorser schoonde zeer slecht. Het gewas was ook niet helemaal droog. Het kunstmatig drogen verliep daardoor moeizaam en
omdat door het uitvallen van de heater vooral in de eerste partijen enige broei is opgetreden, laat de kiemkracht te wensen
over. De 14 selecties zijn separaat opgeslagen.
Opbrengstgegevens zijn samengebracht in tabel 1B.
c. 72 lijnen uit vier van de al eerder vermelde 14 selecties zijn
afzonderlijk in drie herhalingen op kleinere veldjes van netto
10 m'-beproefd. Groeiverloop geheel volgens onder a ) vermeld
proefveld. Slechts enkele lijnen weken in type en in wijze van
afrijping iets af. Zij zullen voor verdere behandeling uitgeschakeld zijn.
Ook hier is de opbrengst hoog (kleine velden met zeer regelmatige stand) en beter dan die van Nobel (tabel2 A ) .
Proefvelden elders
Vier van de 14 selecties werden in Oostelijk Flevoland en in ¥estBrabant en twee ervan in Zeeuws-Vlaanderen vergeleken met Nobel,
Emmabloem en Diekhuis 65 A. Verslaggeving past hier niet, maar volledigheidshalve zijn de opbrengstgegevens op bijgaande tabellen
samengebracht (tabel 2 t/m4 ) .
Voor de teleurstellende resultaten in Oostelijk Flevoland is een
verklaring gegeven. De suggestie werd aan de hand gedaan door de
proefveldhouder zelf, de landbouwkundige afdeling van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders.
Tenslotte is in een aparte tabel een aantal gegevens opgenomen van
twee selecties, t.w. sel. 61.104 en 62.48 over drie jaren (1963 * / m
1965). Hoewel door de nauwe verwantschap de gelijkenis tussen de
14 selecties bijzond.er groot is (alléén 62.4-7was van de overige
goed te onderscheiden) lijken deze twee nog de beste te zijn.
Eén van de in het jaarverslag over 1965 vermelde selecties,t.w.
sel. SVP 62.48 zal voor verder onderzoek aan het I.V.R.0. worden
aangeboden. Deze selectie zal worden uitgegeven aan een door het
lot aan te wijzen kweker, die met zijn collegae en met de S.V.P.
een exploitatievorm zal vinden waardoor alle kwekers en de S.V t P.
op bepaalde wijze van de revenuen zullen profiteren. De belangstelling voor de verbouw van blauwmaanzaad is door de prijsontwikkeling weer toegenomen. Na de afgifte zal het blauwraaanzaadonderzoek van de S.V.P. zijn afgesloten.

Tabel 1A Opbrengst proefveld blauwmaanzaad Prof.Broekemahoeve
1965
selectie
nummers

I e herh.

opbrengst in grammen per 21m
2 6 herh.
T herh. 4 e herh.

5 e herh.

6 e herh.

opbrengst
totaal
v.d.6
herh.

opbrengst verhoukg/ha
dingsgetallen

Sel.61.104

4000

3840

3830

4040

4180

3810

23700

1880

125

» 61.105

3800

3880

3770

3850

4020

3870

23190

1840

122

' 61.106

3940

3700

3680

3880

4010

3780

22990

1820

121

« 61.107

3920

3970

3740

3970

3990

4190

23780

1885

125

«

62.45

3700

3710

3900

3840

3900

3630

22680

1800

119

"

62.46

3810

3750

3880

3820

3820

3710

22790

1810

120

"

62.47

3710

3300

3770

4020

3900

3600

22300

1780

118

"

62.48

3830

3840

3880

3990

4170

4070

23780

1885

125

«

62.49

3800

3890

3630

4030

4070

3560

22980

1820

121

11

62.50

3800

3630

3770

4130

4250

3720

23300

1850

123

« 62.51

3860

3770

3460

3810

3870

3890

22660

1800

119

"

62.54

3770

3720

3810

3930

3690

3780

22700

1800

119

"

62.56

3630

3540

3770

3740

4030

3770

22480

1785

118

"

62.59

4010

3740

3880

3750

3930

3860

23170

1840

122

3060

3470

3280

2990

3010

3210

19020

I5IO

100

Nobel

Tabel 1B Vermeerderingsproef
veld van +_ 2.5 ba op de Prof.
Broekemahoeve. Oppervlakte veldjes van 2?0x 6meter
in enkelvoud, die op de daarvoor passende tijden van
stam gemaaidorst zijn,met het volgende resultaat.

Selectie nr.

opbrengst kg/ha

Sel. 61.104

1390

62.48

1580

61.105

1680

62.50

1700

62.51

1650

61.106

1550

62.45

1725

62.46

1360

62.47

1200

62.49
62.54
62.56

1490
1410

62.59
61.107
Mobel

1325
1260
1580

990

-kkT a b e l 2A. O p b r e n g s t c i j f e r s b l a w r a a a n a s a d P r o f .
"
selectie opbrengstin grammen
per
10
m
nr.
ië1 herh. 2o eherh.
u L. i3P Lherh.
L.

1965
'2
"
""" """
opbrengst
opbrengst
3herh.
kg/ha

63.50

1990

1900

1830

5720

63.52

2100

1910

2060

6070

2020

63.53

2030

2080

2120

6230

2075

63.54

1950

1820

2060

5830

1940

63.55

1860

2060

2100

6020

2005

--

1980

2280

4260

2130

63.58

2090

2140

2180

6410

2135

63.59

1940

1850

1990

5780

1925

63.60

2040

1930

1960

5930

1975

63.61

1970

1900

1930

5800

1930

63.62

2020

2040

2040

63.63

1950

1950

2000

5900

63.64

1970

1830

1910

5710

63.65

2000

1930

2030

5960

1985

63.67

1980

2210

2050

62*t0

2080

63.68

2030

2070

2110

6210

2070

63.69

2020

63.70

1990

63.71

1780

63.72
63.73

2030
2010

63.75

1950

63.76

1870

63.78

2010

63.80

2140

63.81

1930

63.83

2010

63.85

1970

63.86

1910

63.87

1930

63.88

2000

63.89

2020

63.91
63.92
63.93
63.94
63.97
63.98

2020
1870
1800
1880
2080
2080

1720
2050
1960
1850
2010
2010
2090
1970
1900
1800
1750
1950
2100
1990
2000
1770
1860
1880
2070
1900
1850

""

de 16 selecties 6350 t/m 6368
geselecteerd uit Sel. 61.104
hebben gemiddeld opgebracht
2000 kg/ha

1905

63.57

6100

i r o e_cena.~j.oeve

verhouding t.o.v. Nobel 121

2030
1965
1900

2050

5960

1985

2080

5790

1930

1870

5700

1900

de22selecties63.69t/m 63.5
geselecteerd uitSel.61.105
hebben gemiddeld opgebracht
1960kg/ha.

2090

6080

2025

verhouding t.o.v.Nobel119

5890

1960

5920

1970

5900

1965

1900

6090

2030

2060

6010

2000

2010

5890

1960

1850

5820

1940

2130

5570

1855

2010

5990

1995

1970

6040

2010

5960

1985
2025
1890
1920
1870
1975
1950
1970

2030
1960
2020
1990

2060
1880
2030
1930
1980
1870
1990

5670
5760
5610
5930
5850
5920

_U5v e r v o l g t a b . 2..... O p b r e n g c t c i j f e r e b l ^ u v / m a a n s a a d P r o f . 3 r o e l : e . : ; i lioeve

H

>65

"
2
selectie opbrengstingrammenper10m
opbrengst
opbrengst
nr.
.e., „a,. 0 e..
3herh.
kg/ha
1 herh. L herh. 3 herh.
63.99
2010 1980 1830
5820
1940
63.100 1890 1970 1790
5650
1880

de14selecties6399t/m 63116
^ e k e t e e r d uitSel.61.106
hebben gemiddeld opgePracht
2015 1940kg/ha.
1820 verhouding t.o.v.i'Jobel118

63.102
63.104

2010

1910
1870

2130
1770

6050
3640

63.105

2060

1830

1920

5810

63.106

2000

2050

2030

6080

63.107

2000

1940

1980

5920

63.109

2120

1970

2090

6180

63.111

1870

1980

1940

5790

1930

63.112

1790

2010

1860

5660

1885

63.113

2080

1880

1930

5890

1960

63.114

1940

1880

1900

5720

1905

63.115
63.116

1910
1820

1940
2100

1840
2020

5690
5940

1895
1980

63.117

1980

1840

1880

5700

1900

de20selecties63117t/m 63.139

63.118

1890

1920

1950

5760

1920

J

63.119

2100

1960

1820

5880

1960

^ 8 8 ^ S B 1 \ 6 1 1 !"
hebben gemiddeldopgebracht
1955kg/ha.

63.120

1960

2040

1980

5980

1990

verhouding t.o.v.Nobel119

63.122

1950

1810

2050

5810

63.123

2080

1950

2000

6030

2010

63.124

2090

1970

2000

6060

2020

63.125

1970

1930

1860

5760

1920

63.126

1960

2020

1840

5820

1940

63.127

1980

1820

1990

5790

1930

63.128
63.131
63.132

1910
2300
1980

1930
2080
1940

1840
2050
1750

5680
6430
5670

1890
2140
1890

63.133

2040

1980

1910

5930

1975

63.134

1970

1950

2070

5990

1995

63.135

2010

2040

1480

5530

1840

63.136

1950

2060

1970

5980

1990

63.137

1950

2020

1850

5820

1940

63.138

2010

1970

2050

6030

2010

63.139

1880

1990

1890

5760

1920

Nobel

1630

1620

1710

4960

1770
1620

1590
1690

1640
1610

5000
4920

1935
2025
1970
2060

8

"

1

1935

1650

gemiddeldeopbrengstWobei
1650kg/ha
1665 U c b e i .100
1640

~kb~

Tab. 2

Opbrengst p r o e f v e l d blauv/maanzaad g e l e g e n b i j Gebr.
}.:, e n J . M a r i s , Kainse^/eg >, La^geiveg

--selectie
nr.
Sel. 61.104

,
opbrengst i n grammen per 39 m
.e , , ' „e , ,
„e", .
1 herh.
2 herh.
3 herh.

1 O ^ r:
--^.^—'

2

.

opbrengst
totaal

.

.

opbrengst
kg/ha

verhoudingsgetallen

8150

8380

7900

2H30

2085

113

"

62.48

8600

8510

8200

25310

2160

117

11

62.50

8860

8870

8600

26330

2250

122

»

62.51

9480

8570

8340

26390

2255

122

Diekhuis 65 A

7650

7730

7390

22770

1945

105

Emmabloem

6560

6620

6480

19660

1680

91

Hobel

7210

7210

7210

21630

1850

100

De t o t a l e o p b r e n g s t v a n i-Tobe l i s v/el b e t r o u w b a a r n a a r d o o r
e e n o n g e l u k j e n e t b e t d o r s e n , ^ i j n de h e r h a l i n g e n g e d e e l t e l i j k b i j e l k a a r gekomen.
T a b . 3»

O p b r e n g s t p r o e f v e l d b l a u v m a a n z a a d R . L . V . D . t e A x e l Zi.Vl;
1965

selectie
nr

Sel.61.104
"

62.48

üiekhuis65A

opbrengst in grammen per40nr
..ë1,,herh.
„ë.,
,.,3e,"
. r e4,"herh.
. 5vocht
2 „e
herh.
herh.
herh. kg/ha

9050

/', opbrengst
verhoudingsgetallen
... .„,.,•
bij 10/,
vocht

8350

8750

9350

8880

18,4 2014

135

9150 8800

8500

8450

8730

18,3 1932

130

6035

7050

6300

6750

17,5 1546

104

6140

19,5 1372

92

19,9 1489

100

7300

Emmabloem

6050

6300

6250

5950

Nobel

6800

6900

6950

6100 6690
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Tac. 4.

O p b r e n g s t p r o e f v e l d blauwiiiaarizaad . F l e v o p c l d e r
1965
2"

selectie
nr.

opbrengst i n grammen per 20 m
.e , ,
"0e , ,
0e , ,
1 herh,
2 herh,
3 herh.

Sel. 61.104

4100

3920

"
opbrengst
kg/ha

verhoudingsgetallen

3700

1950

93

"

62.48

4240

3910

4020

2030

97

"

62.50

4460

3900

3680

2000

95

"

62.51

3830

4100

3820

1960

93

Diekhuis 65 A
Nobel

3120
4250

3300
4380

2820

1540

3970

73

2100

100

Op d i t p r o e f v e l d i s de i l ~ g i f t op 5 0 / 5 0 b a s i s v e r d e e l d .
De t w e e d e U - g i f t i s v o o r de v r o e g e s e l e c t i e s t e l a a t g e g e v e n , de l a t e ÏTobel l i e e f t h i e r v a n n e t m e e s t g e p r o f i t e e r d .
' a b . 5 . O v e r z i c l a t biau-maa—-;aad o p b r . v . SVP 0 1 . 1 0 4 ; CVP 62^-8
szi Uooe!
jaar

ligging proefveld

S.V.P. Selecties
61.104
_6_2._48_

1963 Prof. Broekemahoeve, Harknesse
Ver. B e d r i j f s v o o r l i c h t i n g , Klundert

1760
1750

1964 Prof. Broekemahoeve, ï-iarknesse
0. Flevoland (interprov. serie)

1785
2040

1965 Prof. Broekemahoeve opbrengst proef 6 herh. 1880
"
"
vermeerdering enkelvoud 1390
0. Flevoland (interprov. serie)
1950
Zeeuws Vlaanderen
idem
2014
West Brabant
idem
2085

Nobel
1620
1265

1855
1885
1580
2030
1932
2160

1320
1710
1510
990
2100
1«9
1850

KARWIJ. ( P r o j e c t 3 - 1 . M
I n 196k werd op de P r o f . B r o e k e m a - h o e v e e e n p r o e f a a n g e l e g d
met e i g e n v a s t z a d i g e f a m i l i e s i n v e r g e l i j k i n g met M a n s h o l t ' s
karwij.
De M a n s h o l t ' s k a r w i j werd n o r m a a l g e o o g s t ( l o s z a d i g ) en de
v a s t z a d i g e f a m i l i e s z o u d e n na v o l l e d i g e a f r i j p i n g v a n stam
gemaaidorst worden.
Door h e t u i t z o n d e r l i j k n a t t e w e e r t i j d e n s de a f r i j p i n g b l e k e n de b l o e i s t e n g e l s zo b r o o s t e z i j n g e w o r d e n d a t t i j d e n s
e e n s t o r m e e n g o e d d e e l v a n de s c h e r m e n v e r l o r e n g i n g d o o r
b r e u k v a n de b l o e i s t e n g e l s . Het was o p v a l l e n d d a t de v r u c h t s t e e l t j e s v e e l s t e r k e r b l e k e n , zodat van "normaal" u i t v a l l e n

-k8van zaden nauwelijks sprake was. Aan de verkregen opbrengsten
kon onder deze omstandigheden geen enkele waarde worden
toegekend.
Uit in 1962 gemaakte kruisingen tussen Mansholt's karwij en
eigen vastzadige planten konden 19 homozygoot vastzadige
families worden geisoleerd.
Van het zaad dat deze families na gezamelijke afbloei leverden is van een aantal families zaad ter beproeving afgegeven
aan het P,A.¥.
Het nog aanwezige reserve inteelt zaad van deze families zal
worden gebruikt om per familie geisoleerd zaad te oogsten.

-49BIETEN
door
Ir. G. Cleij

In memoriam
Op 23 juli overleed plotseling onze oudste medewerker op de bietenafdeling, J. Hoksbergen. Dit verscheiden was een grote schok voor
allen die hem kenden. Zijn gezin ontviel een liefhebbende vader
en echtgenoot en wij verloren niet alleen een goede medewerker,
maar vooraf ook een trouwe vriend. Enige maanden voordien op 25
maart, had hij nog zijn kO-jarig dienstjubileum gevierd en de bij
die gelegenheid gesproken waarderende woorden waren alle oprecht
gemeend. Wij zijn dankbaar voor wat hij ons gegeven heeft en zullen zijn nagedachtenis in ere houden.
STUDIE OMTRENT DE_TOLERANTIE TEGEN DE VERGELINGSZIEKTE_BIJ SUIKEREN^VOEDERBIETEN (Project 4-1.ij
Zaadteelt
Een deel van de talrijke isolaties voor de instandhouding en verbetering van het bestaande tolerante materiaal werd tevens dienstbaar gemaakt aan het maken van proefnemingen ten bate van het overervingsonderzoek. Met behulp van manlijk steriel materiaal konden
op deze wijze,zonder het inschakelen van aparte isolaties, een
groot aantal combinaties worden gemaakt tussen trierante en gevoelige families, zowel op gelijk als op verschillend ploïdieniveau,
Door het ontbreken van enkele benodigde manlijk steriele partners,
moesten een achttal combinaties echter worden verkregen uit series
van in totaal 71 paarsgewijze kruisingen. Het verkregen zaad zal
in 1966 op de proefvelden worden uitgezaaid voor de toetsing op
tolerantie, waarna misschien
een beter inzicht in de overerving hiervan kan worden verkregen, ook bij reciproke kruisingen.
De F van de kruising tussen de Poolse monocarpe suikerbiet IHAR
en de afstamming Nemee bleek bijna volledig monocarp. De selectie
in de richting van monocarpie van de bicarpe afstammingen van Neo,
Buffalo en Hilleshög bleek nog weinig te zijn gevorderd. Misschien
zal selectie met behulp van grotere Raadvelden meer kans op isolatie van nagenoeg monocarpe planten bieden.
De ontwikkeling van het zaadgewas was redelijk, al was de rijping
vrij laat en trad er nogal wat doorwas op. Tegen de verwachting
in was de kiemkracht van het geoogste zaad tamelijk goed, ondanks
dat er soms groen is geoogst en het gewas steeds op de eest moest
worden gedroogd.
Luizenopkweek
De produktie van de voor de infectie der proefvelden benodigde
bladluizen gaf dit jaar voor het eerst zeer grote moeilijkheden.
Gelukkig werden-vonde bedrijven van Cebeco en Kuhn voldoende v i rusdragende luizen verkregen, zodat de infectie van de proefvelden toch nog kon geschiedene In beide gevallen is geïnfecteerd
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met een mengsel van "yellow" en "mild".
Proefvelden
Er zijn 3 proefvelden aangelegd, nl. één op zandgrond in Bennekom voor de voederbieten, één in Wageningen op Nudeklei voor
de suikerbieten en een derde aan de Bornsesteeg op humeuze zandgrond. Op dit laatste proefveld zou de reactie van de verschillende virussen en hun mengsels worden nagegaan op een bepaald
toetssortiment van tolerante en gevoelige suikerbieten. Hieronder zullen deze proefvelden afzonderlijk worden besproken.
Het voederbietenproefveld in Bennekom werd op 31 maart onder
haast ideale omstandigheden gezaaid en kwam dan ook vlot op.
Het gebruikte onkruidbestrijdingsmiddel Pyramin heeft goed gewerkt, alleen in de nazomer is plaatselijk wat knopkruid opgetreden. De later door de vele regens bedorven structuur van de grond
heeft vermoedelijk een slechte beworteling van de bieten veroorzaakt. Tijdens de weinige droge perioden van de afgelopen zomer
hingen de bladeren van de bieten al spoedig slap. De ver boven
de grond uitgroeiende typen gedroegen zich daarbij meestal beter
dan de vormen die normaal dieper in de grond doordringen. Een in
begin juli gegeven overbemesting met chilisalpeter heeft het gewas wat opgeknapt. De loofontwikkeling was dan ook in de nazomer
vrij goed en de bietenopbrengst viel bij het rooien niet eens tegen.
Op 5 juli is een gedeelte v a n dit proefveld met de yellowstam
Y geïnfecteerd. De beide volgende dagen is de rest van dit
proefveld besmet met de van de firma Kuhn ontvangen luizen. Er
was een snelle doorbraak van de symptomen, waarbij de niet geinfecteerde banen lang redelijk gezond zijn gebleven. Het v i rusmengsel van Kuhn gaf sterkere symptomen, vooral door het mild
virus, dan de gebruikte Y -stam.
Van 4 tot 7 oktober is het proefveld bij zeer mooi weer gerooid
en meteen in het laboratorium verwerkt.
Uit de gegevens van het als standaard gebruikte handelsras Massiva, bleek dat het
proefveld tamelijk regelmatig was. De gemiddelde opbrengstdepressie aan drogestof van de 28 gebruikte
Massiva-standaards was 36$>, met een variatie van 33 "tot kofo. Het
tolerante materiaal gaf aanmerkelijk minder symptomen dan de
gebruikte handelsrassen. In tabel 1worden enige cijfers vermeld
van de belangrijkste Neo-afstamming.
Tabel 1 Proefveldresultaten van de Neo-afstamming na infectie
met "yellow + mild" ^KuhnJ

Droges tofopbrengst
Ras of afstamming
Neo
(Neo 7964x Neo)F ?
Neo m s
Neo-k O-type
Neo m s x Neo
Neo m s x (Neo 7964x Neo)
(Neo xAmericanl)F^,
Massiva handelszaad
Trivert
"
Blanda
"

*) gezond ziek fodepr.

n'
27
8
15
5
5
1
7
6
2
2

87
84
73
70
83
89
70
100
106
98

x ) n = aantal herhalingen of objecten

64
65
52
55
6i
61

56
65
71
58

27
23
29
21
26
21
20
35
33
41

100 = 9150 kg/ha

fodrogestof
gezond
ziek
16,4
17,1
16,6
17,9
17,6
17,0
18,5
17,^
17,0
16,3
17,0
16,3
17,0
16,3
13,0
12,1
15,2
14,1
14,2
1^,3
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Het tetraploïcle handelsras Blanda vertoonde al spoedig na de infectie sterke necroseverschijnselen in het blad en geeft dan ook
de hoogste opbrengstdepressie. De opbrengst van het tolerante
materiaal op de niet geïnfecteerde veldjes is door de toegepaste
inteelt lager dan die van de standaardrassen. Kruising met de
nauwverwante manlijk steriele families van Neo geeft hier geen
opbrengstverhoging. Opvallend zijn de lage depressies van de
Neo-k O-typen en van de afstamming (Neo x American i ) .
Het gedeelte van het proefveld waar de tetra- en triploïden waren
uitgezaaid vertoonde soms tamelijk wat misplaatsen, waardoor een
aantal veldjes moest
vervallen en de rest minder betrouwbaar
werd. Tabel 2 geeft een gedeelte van de hier verkregen resultaten.
Tabel 2 Proefveldresultaten met tetra- en triplo'.lde voederbieten na infectie met "yellow + mild" (Kuhn)
fo Drog estof
n Drog es tofc»pbrengst
Ras of afstamming
u
ik
/odepr.
gezo nd zxe
gezond ziek

Neo 4x
Buffalo 4x
(Neo 4x x Buffalo 4x)F2
Neo ms x(Neotacx Buffalo
4x)
Neo m s x Buffalo 4x
Bug
Massiva handelszaad

1
2
4

75
93
100

48
63

2
1
2
4

88
105
91
100

69

36
32
31

17,2
12,5
14,5

16,5
12,2
13,9

67
72
74
61

29
32
18
39

15,8
13,6
14,2
13,2

14,9
13,3
13,9
12,7

100 = 9650 kg/ha
De opbrengstdepressies zijn hier nog vrij hoog, maar de F2 van
de kruising tussen Neo 4x en Buffalo 4x had op de niet geïnfecteerde veldjes een opbrengst die gelijk was aan die van het standaardras Massiva. Ook in loofopbrengst blonk deze F2 uit, terwijl de
ovale tot cylindrische bieten voor het grootste deel boven de
grond groeiden. Deze kruising was ook gezaaid op de wendakkers
en overgeschoten geren van de proefvelden in Bennekom en de Nude,
en ook hier werd een mooi gewas verkregen. Uit deze kruising zijn
ruim honderd groenlcraagbieten gezocht voor verdere selectie. De
proefkruising vandffieF met Neo m s gaf ook een mooi fris gewas.
De opbrengst viel echter door v/at te veel misplaatsen tegen. Hoewel de proefkruising N e o m s x Buffalo 4x slechts in enkelvoud aanwezig is, geven de cijfers bij de opbrengst toch een duidelijke
heterosiswerking aan. De ook in tabel 2 opgenomen diploïde afstamming Bug vertoonde een zeer lage opbrengstdepressie en gaf
de zwakste symptomen van alle objecten op het gehele proefveld.
Er is één baan van het proefveld geïnfecteerd met de virusstam
Yp.. De bladsymptomen waren hier aanvankelijk zwakker dan die op
de rest van het proefveld v/aar met het virusmengsel afkomstig van
Kuhn was geïnfecteerd. Op deze baan lagen de proefkruisingen,
verkregen uit series paarsgewijze kruisingen tussen tolerant en
gevoelig materiaal op hetzelfde en op verschillend ploïdieniveau.
Vanwege het soms te grote aantal misplaatsen worden de opbrengstcijfers hier niet weergegeven. Bij de symptoombeoordeling kon een
duidelijke dominante overerving van de tolerantie worden gecon-
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stateerd. De teti-aploïde partner bleek in een kruising vaak iets
meer invloed te hebben dan de diplo'ide.
/proef
Het suikerbietenveld op Nudeklei kon pas op 20 en 22 april worden
gezaaid. Dit kleine verschil in zaaitijd was er vermoedelijk de
oorzaak van dat op het meer zavelige gedeelte, de grond bij de
opkomst zover was dichtgeslempt, dat de laatst gezaaide bieten
daar slechter opkwamen en er van verschillende veldjes wegens te
veel misplaatsen geen opbrengsten werden bepaald. De ontwikkeling van de bieten was redelijk en de kilo-opbrengst viel mee,
maar het suikergehalte was erg laag. Op 2 juli is'de eerste baan
van het proefveld en een klein stukje van de tweede baan geïnfecteerd met het "yellow + mild" virusmengsel van Cebeco. Een 15-tal
veldjes zijn besmet met de Y stam. Op 7 juli is de rest van de
tweede baan geïnfecteerd met het "yellow + mild" virusmengsel van
Kuhn. De infecties zijn goed geslaagd en escapes
kwamen nauwelijks
voor, ondanks de hevige regenbuien vlak na de overbrenging van de
luizen op de bieten. De met Y geïnfecteerde veldjes vertoonden
minder symptomen dan de met de virusmengsels van "yellow" en "mild"
besmette gedeelten van het proefveld. Tot aan de oogst was dit
Y gedeelte als een min of meer groen eiland in het perceel te
zien.
Van 8 t/m 14 oktober is dit proefveld eveneens onder ideale weersomstandigheden gerooid en direct verwerkt. De bieten waren wat
harig en lieten zich moeilijk rooien. Door het droge weer was de
hoeveelheid tarra toch gering.
Evenals in de vorige generaties bleek de afstamming KWE redelijk
tolerant te zijn, zoals de cijfers van tabel 3 laten zien.
Tabel 3 Proefveldresultaten van de afstamming KWE en KWE-G na
infectie met "yellow + mild" (Cebeco)

Ras of"

~"Suïkëröpbrëngst

Polarisatie

%~K~

afstamming n gez.ziek jo depr. gez. ziek gez. ziek

f&~Na
gcz. ziek

32 88

65

26

13,7 13,2 0,210,19 0,054 0,054

9 88

66

2k

13,9

KWE-handelszaad
6 100

65

35

KWE
KWE-G

15,1

12,9 0,21 0,20 0,0^7 0,048
13,6 0,20 0,19

0,0h6

0,050

100 = 8150 kg/ha
De afstamming KWE-G werd twee generaties eerder uit de afstamming
KWE afgezonderd, omdat de bieten gladder waren en verder boven
de grond groeiden. Er werd toen gedacht aan een mogelijke inkruising van groenkraag voederbieten. Hoewel de bieten van de afstamming KWE-G nog steeds dit type vertonen, is er in produktie polarisatie en opbrengstdepressie geen verschil met de afstamming
KWE. Alleen het Na-gehalte is duidelijk lager bij KWE-G en daarom lijkt een vroegere inkruising van voederbieten zeer onwaarschdjalijk. Het tolerante materiaal is enigszins ingeteeld en bereikt
daarom ook niet de opbrengst van het handelszaad, terwijl ook de
polarisatie aan de lage kant is. Het afgelopen jaar is voor het
eerst het K- en Na-gehalte bepaald met de vlamfotometer. Alleen
bij KWE-handeIszaad veroorzaakte de vergelingsziekte hier een
iets hoger Na-gehalte.
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In tabel 4 worden enige cijfers gegeven van de tolerante afstamming
American I e.nenkele kruisingen hiermede.
Tabel 4 Proefveldresultaten van de afstamming American I en enkele
kruisingen na infectie met "yellow + mild" (Cebeco)
Räs~öf
afstamming

n

American I

3

59

43

27

13,3

12,4

0,20

0,22

0,055

0,05S

(Nemee
x
American l)F2

6

77

53

30

14, 1

12,9

0,23

0,23

0,051

o,o4s

3

81

58

29

14,5

13, 1

0,20

0,22

0,056

0,051

3
4

99

75

25

14,9

13,8

0,21

0,21

0,049

0,042

100

60

4o

15, 1

13,6

0,22

0,21

0,044 0,049

Polarisatie
S u ï k ëi r ö p b r ë n g si t
fo
de
•
z
i
e
k
i£ez.
;pr, g e z . z i e k

% K
gez. ziek

% Na
gez. ziek

ms

N e m e e x (KWE
x AM l ) F 2
Nemee x(K¥E
x A m i) x KWE
KWE-Handelszaad
100 = 83OO kg/ha

De depressies liggen hier goed en de lage absolute opbrengst van de
afstamming American I kan worden opgevoerd door te kruisen met tolerant materiaal van ïesteuropese herkomst. Merkwaardig is het herstel van de polarisatie na kruising met de manlijk steriele Nemeeafstamming. Deze verhoging van de polarisatie doet zich steeds voor
bij kruising met Nemee ,ondaks dat deze zelf geen hoger suikergehalte heeft dan American I, De vergelingsziektebewerkt hier slechts
bij het KWE-handelszaad een verhoging van het Na-gehalte, terwijl
bij het tolerante materiaal het gehalte na een infectie eerder daalt.
De afstamming Nemee \ras geïnfecteerd met het virusmengsel van Kuhn
en maak1ezowel op gewas als bij het rooien een goede indruk (tabel
5).
Tabel 5 Proefveldresultaten van de afstamming Nemee na infectie met
"yellow + mild" (Kuhn)
Ras of
afstamming
Neme e
KWE h a n d e l s zaad

n

S u i k i ë r ö p b r e n g g ;t
Polarisatie
g e z . z i e k cfo de :pr., g e z .
ziek

~~fo~K
gez.

ziek

% Na
gez.
ziek

16

97

73

25

14, 1

13,5

0,24

0,21

0,069

2

100

67

33

15,3

14,0

0,24

0,22

o,o4o 0,041

100 = 78OO kg/ha
Een bezwaar is hier vooral de lage polarisatie en een daarmede
corresponderend hoog gehalteaan Na. Ook hier werkt de vergelingsziekte eerder verlagend dan verhogend op het asgehalte. Dit Nemeemateriaal biedt de mogelijkheid tot het kweken van een tolerant
suikerbietenras, vooral in combinatie met de manlijk steriele
Nemee-afstamming, waardoor het suikergehalte ook weer op peil kan
worden gebracht.
Jammer was het, dat de met het Poolse monocarpe suikerbietenras
IHAR ontxtfikkelde enkelzadige typen wat te veel misplaatsen ver-

0,066
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toonden voor een juiste vergelijking. De symptnmentolerantie van
dit terugkruisingsmateriaal was goed, maar de polarisatie was te
laag en het Na-gehalte tamelijk hoog.
Ook de talrijke families van Nemee * en Nemee-0-type gaven vanwege
de misplaatsen wat grillige cijfers. De symptomentolerantie was
ook hier over het algemeen goed, maar er trad nu en dan tamelijk
veel valse meeldauw op, een ziekte die op onze proefvelden voor
het eerst op grote schaal voorkwam. Vermoedelijk wat dit door de
toegepaste inteelt wat verzwakte materiaal extra gevoelig voor
deze schimmelziekte.
Op het suikerbietenproefveld aan de Bornsesteeg werd een proefveld
aangelegd waarbij enkele gevoelige handelsrassen en tolerante families zouden worden getoetst met verschillende virusherkomsten en
combinaties van deze. Er waren infecties met 11 herkomsten en combinaties van deze geprojecteerd, teneinde na te gaan of selectie
met behulp van een bepaalde herkomst ook effectief is tegen de
andere herkomsten en mengsels. Ook zou worden nagegaan of de
herkomsten van het "mild" virus bescherming zouden geven tegen de
invloed van de herkomsten van het "yellow" virus, iets wat in 1964
in enkele gevallen was geconstateerd.
Dit op 1april onder zeer gunstige omstandigheden van grond en
weer gezaaide proefveld kwam zeer vlot op, maar heeft later enige
keren gedeeltelijk onder water gestaan. Slechts van het gedeelte
met aardappelen als voorvrucht konden enkele blokken als proefveld
worden gebruikt. Op 5 juli zijn er met goed gevolg 3 blokken geïnfecteerd met resp. Y ,Y + M en (Y +M)Kuhn. Serologische controle
bevestigde het slagen van ae infectie met Y ,De infectie met]VL
was duidelijk zichtbaar aan de symptomen. In tabel 6 worden enige
cijfers vermeld van de blokken die met Y en Y + ISL zijn geïnfecteerd.
Tabel 6 Proefveldresultaten na infectie met resp. Y en Y +]VL
_____j___,_
^__
^~Na
^~De*pr7~~
Virus
gez. ziek gez. ziek gez. ziek suikeropbr.
YD

K¥E handelszaad

17,5 15,6 0,17 0,21 0,015 0,018

39

Polykuhn handelsz. 17,6 15,6 0,18 0,20 0,018 0,024

36

A 162-429O

33

(Nemos x Nemee)F
Y D + M D KWE handelszaad

15,2 14,0 0,19 0,21 0,016 0,018
17,3 15,5 0,17 0,22 0,013 0,018

26

16,6 15,2 0,20 0,18 0,019 0,019

*+0

Polykuhn handelsz. 17,1 15,8 0,19 0,18 0,019 0,021

44

A 162-429O

j3

(Nemos x Nemee)F

14,9 13,7 0,19 0,22 0,024 0,020
16,1 15,3 0,18 0,20 0,018 0,019

31

De hier gebruikte familie A 162-4290 is eenAmerican I-afstamming,
die vooral bij de hier toegepaste vroege zaai veel schieters heeft.
Dit gaat gepaard met een lage opbrengst en polarisatie. De menginfectie geeft bij Polykuhn en de afstamming (Nemos x Nemee) een hogere
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depressie aan suikeropbrengst dan Y alleen. De menginfectie veroorzaakt een kleinere daling in de polarisatie dan Y . Ook bij
het Na- en K-gehalte is de toestand na een menginfectie gunstiger
dan na een zuivere Y -infectie. De K-gehalten zijn op dit proefveld
iets en de Na-gehalten meer dan de helft lager dan op de Nudeklei.
Uit proefveldgegevens van voorgaande jaren is gebleken dat M ongeveer dezelfde depressie aan suikeropbrengst kan geven als Y„.
Uit de gegevens van tabel 6 blijkt nu wel dat er hier in elk geval
geen sommatie van de invloeden plaats heeft
na een menginfectie. De infectie met ML schijnt grotendeels te beschermen tegen de
gevolgen van een infectie met Y , iets wat in 1964 ook al is gevonden.
Van al het tolerante materiaal zijn reservebieten en stekken opgekweekt voor zaadwinning in 1966. Deze bieten werden reeds op 1
april gezaaid, zodat er een goede gelegenheid was om op schieterresistentie te selecteren. Het plantgoed had zich tengevolge van
enige inundaties slechts matig ontwikkeld, maar kon gelukkig
juist voor de vorst van half november worden gerooid en in de koel£
cel worden gebracht.

KRUISINGEN VAN BETA VULGARIS MET ANDERE BOTANISCHE BIETENSOORTEN
(Project 4-1.2)
Algemeen
Het verbreden van de genetische basis en het invoeren van speciale
eigenschappen uit de wilde bieten in onze cultuurbiet geeft nog
steeds veel moeilijkheden. Kruisingen met de soorten van de Vulgaresgroep slagen goed, maar die met de soorten van de Patellaresgroep komen nooit verder dan het F -stadium. De Corollinaegroep
staat daar tussen in en met enkele soorten hiervan is het gelukt
verder dan het F -stadium te komen.
In het volgende wordt een opsomming gegeven van de in 1965 verrichte arbeid met een aantal wilde soorten.
Beta maritima
Van twee overjarige vormen van resp. Russische (WB 42) en Ierse
herkomst (¥B 39) is nieuw zaad gewonnen, evenals van reeds 3 x
met suiker- en voederbieten op éénjarige vormen teruggekruist
materiaal. Op de proefvelden zijn de kruisingen getoetst van
N e m e e m s x (WB 39 x N e o ) ,N e o m s x (WB 39 x Neo) en NeoQts x (WB 39 x
x B u f f a l o ) . De opbrengsten van deze kruisingen bedroegen zo'n 80
à 90<favan de standaardrassen en de tolerantie was redelijk. Deze
kruisingen bieden zeer zeker mogelijkheden voor selectie van goede
tolerante en misschien wel produktieve suiker- en voederbieten.
De vorm van de bieten was vaak nog wat onregelmatig, maar goede
typen kwamen voor.
Beta atriplicifolia
Van enkele tweejarige selecties is wat zaad gewonnen, evenals van
hun kruisingen met suiker- en voederbieten. Tevens zijn van deze
vormen en ook van hun kruisingen met Nemee, weer enige bieten op-
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gekweekt. Van de éénjarige uit .Rusland ontvangen herkomst VB 46
zijn planten van de volgende kruisingen opgekweekt: (VB 46 x
x Buffalo)F , (VB 46 x Buffalo) x Nemee en (VB 46 x Barres Stryn^)F 2
De meeste van deze planten waren éénjarig. Een aantal laat schietende planten .is zelfbestoven en voor een deel teruggekruist met
Nemee en Neo. Het aldus gewonnen zaad zal in 1966 wederom worden
uitgezaaid waarbij dan alle schieters kunnen worden verwijderd.
De enkele vegetatief gebleven bieten hadden bijna alle een rode
kleur. Deze zijn bewaard voor zaadwinning in 1966.
Beta patuia
Op het vergelingsziekteproefveld in Bennekom waren enkele F 's
van de kruising tussen B. patuia en Eureka opgenomen. Door net
optreden van valse meeldauw werden er geen opbrengsten bepaald.
Het aantal schieters bedroeg nog wel 20fo en de bieten waren
klein en takkig en zeer gevoelig voor de vergelingsziekte. Veel
perspectief lijkt er niet in dit materiaal te zitten.
De kruising Nemee
x (Barres Stryn^ x B . patuia) leverde een
aantal grote forse rode bieten op, met een zeer goede symptomentolerantie tegen de vergelingsziekte.
Van de in 1964 gemaakte kruisingen (Nemee
x B. patuia) x Nemee-B
werden 21nakomelingschappen opgekweekt, die overwegend éénjarig
bleken te zijn met een grote variabiliteit in de manlijke steriliteit. De enkele vegetatieve bieten zijn bewaard, terwijl op de
laat schietende planten een aantal zelfbestuivingen is uitgevoerd, benevens terugkruisingen met de O-typen Nemee'b en Neo-K.
Beta macrocarpa
Hiervan zijn alleen planten opgekweekt op een groot zaadveld waar
ook alle andere wilde soorten als demonstratiemateriaal waren uitgeplant.
Beta orientalis
Van de Russische éénjarige herkomst VB 44 werd een isolatieveldje
aangelegd voor zaadwinning en controle op monocarpie. Het veldje
heeft zich echter door de wateroverlast slecht ontwikkeld en er
is slechts weinig zaad van geoogst. Van de op het demonstratieveld uitgezette planten was een gedeelte bicarp evenals bij VB 43
(ook van Russische origine). Misschien kan selectie binnen deze
soort leiden tot monocarpe vormen, die daarna weer kunnen worden
gekruist met B. vulgaris.
Beta trigyna
De reeds in 1964 opgekweekte planten bleven in 1965 bijna allemaal vegetatief. In 1966 zal nu geprobeerd worden hiervan nieuw
zaad te winnen.
Beta lomatogona
Ook hier bleven de in 1964 opgekweekte planten vegetatief. Er
zijn tevens weer een aantal nieuwe planten opgekweekt. Het in
1964 geoogste zaad uit de kruising op éénjarige manlijk steriele
tetraplo'ide bieten met de tetraplo'ide vorm van B. lomatogona, gaf

slechts tetraplo'ide B. vulgaris planten, zodat er moederplanten
niet volkomen steriel noeten zijn geweest en er onderlinge of
zelfbestuiving heeft plaats gehad.
Van de kruising (Eureka x Snijbiet) x B. lomatogona x B. patuia x
x Neo~k werden 9 planten opgekweekt. Van de 8 schieters waren er
7 manlijk steriel en 1manlijk fertiel. Er zijn enkele terugkruisingen uitgevoerd met Neo-k en de vegetatief gebleven plant is b e waard voor zaadwinning in 1966.
Met B. lomatogona is in het afgelopen jaar veel gekruist, zowel
op manlijk steriele als op geemasculeerde planten. Geen van deze
kruisingen heeft echter kiemkrachtig zaad opgeleverd.
Beta intermedia
De in 1964 van de afstamming WB 32 opgekweekte planten bleven ook
in 1965 vegetatief. Het schijnt
dat de soorten van de Corrolinaegroep pas in een wat vergevorderd stadium gevoelig zijn voor
vernalisatie, zodat ze normaliter pas in het derde jaar gaan
doorschieten.
De op tetraplo'id niveau uitgevoerde terugkruising (iAMS 4xxWB 32) x
x Buffalo kx telde ook een aantal hexaploïde planten, die evenals
de tetraplo'ide, all-omanlijk steriel bleken te zijn. Deze laatste
zijn op 3 isolatievelden teruggekruist met resp. de tetraploïde
suikerbiet SA en de tetraplo'ide voederbieten Neo kx en Buffalo kx.
De hexaploïden zijn over verschillende zaadveldjes met diploïde
suiker- en voederbieten verdeeld en door deze bestoven. Alle gewonnen kluwens van deze terugkruisingen zijn hardschalig en vertonen een slechte zaadzetting.,Van de overeenkomstige kruisingen
vrij bestoven
(iAMS kx x WB 32) x - Buffalo k i SY

KWE kx
werden een 150 planten opgekweekt, waarvan weer 10$ hexaploïd bleek
te zijn. Dit materiaal zal in 1966 wederom worden teruggekruist
met tetraploïde suiker- en voederbieten. Het bladtype is nu ongeveer
intermediair tussen 3. vulgaris en B• intermedia. Van de bietvorm
is nog niet veel te zeggen daar de planten steeds in potten zijn
opgekweekt. Er werd het afgelopen jaar echter een plant gevonden
die ontstaan was als opslag van een zaadveldje met deze bastaarden
in 1964. De gevonden biet was lang, slank en onvertakt.
Het op de eerste bastaardgeneratie vrij bestoven zaad heeft ook
enige pentaploïde planten opgeleverd. Deze pentaploïden bleken
in 1964 manlijk fertiel te zijn en gaven na zelfbestuiving weer
alleen pentaploïde planten. Van dit materiaal zal nog een nadere
cytologische studie worden gemaakt.
Beta patellaris
De in 1964 gemaakte kruisingen met B. vulgaris leverden een aantal bastaardplanten op. Daar deze geen zijwortels ontwikkelden,
werden de zaailingen geënt op vingerdikke suikerbietjes. Een
klein aantal entingen gelukte, maar de bastaarden waren alle
manlijk steriel en leverden ook na bestuiving door tetraploïde
suikerbieten geen zaad op. Van een tweetal in leven gebleven planten
zijn in december 1965 een aantal scheuten geënt op suikerbietenonderstammen. Een gedeelte van deze entingen lijkt te gelukken;
indien dit juist is kan de bestuiving in 1966 misschien worden
herhaald.
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Beta procumbens
Ook hier zijn door entingen op suikerbietenonderstammen een aantal
bastaarden met B. vulgaris tot bloei gebracht. Alle F 's waren
manlijk steriel en gaven ook geen zaad na bestuiving met diploïde
suikerbieten.
Er is weer een groot aantal kruisingen verricht op manlijk steriele
en geëmasculeerde suiker- en voederbieten, die enkele honderden
kluwens hebben opgeleverd. In.1Ç>66 M I getracht v/orden hiervan
een aantal F -planten te verkrijgen en deze wederom te enten op
suikerbietenonderstammen.
Beta webbiana
Met de bastaarden van Beta webbiana is dezelfde ervaring opgedaan
als met die van B. procumbens. Ook hier werden weer talrijke
nieuwe kruisingen verricht en de hieruit verkregen planten zullen
eveneens worden geënt op suikerbietonderstammen.
Diversen
Op het proefveld te Bennekom zijn ook nog proeven genomen met bieten die eerst zijn opgekweekt in "paperpots" en vervolgens zijn
uitgeplant op het veld. Deze paperpots zijn 13"ac m diep en hebben
een doorsnede van een regelmatige zeshoek met een zijdelengte van
1 cm. Een blok peperpots bevat 20 rijen van 70 potjes van speciaal
geprepareerd papier en wordt in honingraatvorm geleverd. Ze nemen
weinig £>laats in en worden in enkele streken van Japan ook in de
praktijk gebruikt voor het verkrijgen van een snelle jeugdontwikkeling van de biet. De blokken met gezaaide of verspeende planten
worden daartoe eerst enige weken onder plat glas of plastic kappen
opgekweekt en vervolgens met de plantmachine of met de hand,met pot
en al op het veld uitgezet. Onze bedoeling was het gebruik van paperpots te vergelijken met dat van Jiffypots en normale zaai op
het veld. Doordat er nogal wat besmetting met valse meeldauw in
de potten optrad, was een juiste vergelijking niet mogelijk. De groei
van de in paperpots opgekweekte bieten was uitstekend en vooral bij
de suikerbieten was de bietvorm bijna gelijk aan die van de normaal
gezaaide bieten. Dit laatste gold ook voor uitplant op kleigrond.
Voor de opkweek in paperpots heeft men slechts 1Ofovan de benodigde
oppervlakte platglas nodig, vergeleken met de tot nog toe gebruikte
Jiffypots. Ook de benodigde hoeveelheid potgrond is aanzienlijk
minder. liet verspenen kost iets meer tijd, maar het planten gaat
even vlug als met Jiffypots.
In het kassencomplex van het bieteniaboratorium werd het afgelopen
jaar een proef aangelegd met 11etalonglas als zonwering. Metalenglas bestaat uit nijlongaas dat aan één kant bespoten is met aluminium.
In de kas werden bwee identieke cellen ingericht met jonge bietenzaailingen. In één van de cellen werd een scherm van Metalonglas
60 cm boven het tablet schuifbaar aangebracht. In beide cellen
werd een thermograaf geplaatst. In de afgeschermde cel was de min.
temperatuur hoger en de max. temperatuur lager dan in de cel zonder scherm. De dagelijkse gang in de temperatuur was in de afgeschermde cel 6,5 C kleiner dan die in de niet afgeschermde cel.
Het scherm heeft dus een soort bufferwerking.
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In de cel zonder scherm gingen in het begin verschillende planten
dood door verbranding. In de Metaloncel groeiden de planten in
het begin beter door, maar later waren de planten slapper en ijler
dan in de cel zonder scherm, daar het Metalonscherm continu werd
gebruikt. De waterbehoefte was in de Metaloncel de helft van die
in de niet afgeschermde cel.
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3IETSH
door
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Het regenachtige weer inaprilhad tot gevolg, dat pas op 1mei
op de Nude kleigrond konworden gehaaid. Het proefveld werd aangelegd inde vorm vanblokken. De hkh objecten werden in drievoud
uitgezaaid. Als standaardras werd voor de suikerbieten het ras
K.¥.E. genomen;voor devoederbieten v-rasdit het ras Eureka.
Het totaal aantal standaardveldjes bedroeg 324 (+_25$>).De veldjes waren zodanig aangelegd, dat erna het uitdunnen 5x 13bietenbleven staan.Het proefveld werd inde tweede helft van oktober gerooid. De opbrengstgegevens werden door de afdelingBewerking Waarnemingsuitkomsten T.N.0. statistisch bewerkt metbehulp van een computer.
Omgerekend per habedroeg het wortelgewicht vanhet standaardras
X.¥.E._+ kj tonmet een suikergehalte van 17*2$. Van Eureka waren
de waarden resp. +_57 ton en 16.9$ (drogestof gehalte).
Variabiliteitsanalyse
Ommeer inzicht teverkrijgen inde genetische achtergrond van de
biet, werd in 1958 een inteeltprogramma opgezet,dat ook gebruikt
wordt voor het zoekennaar zeldzame varianten.De meeste ingeteeide families verkeren thans inde vierde inteeltgeneratie. Het
blijkt dat deuniformiteit van de families inde loop der jaren
sterk is toegenomen. Bij de keuze va.nde stekbieten zijn goede
resultaten verkregen met debeoordeling op looftype.
proefveld
suikerbieten
Ophet proefveld werd eenaantal ingeteelde families uitgezaaid.
Opvallend groot v/asdeuniformiteit binnen deze families. Tussen
de families kwamen duidelijke verschillen voor inbietvorm en
looftype.Dit was ookhet geval met het suikergehalte en de suikeropbrengst (tabel 1 ) .Het blijkt dat sommige families weinig last
hebben van inteeltdegeneratie; zijkunnen waarschijnlijk alsrasverbeteraars dienst doen.Verderbezitten enkele families eenhoog
suikergehalte. Omdat dit aantal te gering isvoor de variabiliteitsanalyse, werd in 1965het ras Dippe Z inhet onderzoek opgenomen.
In 1965werdenvoor de eerste keer Ma- enE-gehaltes bepaald.
In tabel 2zijnvan eenaantal van deze ingeteelde families deze
gehaltes opgenomen net de erbijbehorende suikergehaltes. De
variatie inNa-gehalte is groter dan inK-gehalte. Lage IIa-enKgehaltes worden meestal aangetroffen bijhoge suikergehaltes.
Enkele K.¥,E. families aakenhierop een gunstige uitzondering
(laag suikergehalte enbetrekkelijk lage Ha- enK-gehaltes).
Ten opzichte vanhet standaardras X.¥.E.komenverschillende
Ililleshbgfamilies goed voor de dag.

Tabel 1

V a r i a t i e i n waardebepalen.de eigenschappen van
een a a n t a l ingeteelde s u i k e r b i e t e n f a m i l i e s

herkomst

aantal
families

Hilleshóg

7

16.2 - 17.6?

69.5 - 83.5/;

K.H'.E.

24

14.6 - 17.G?

49.8 -108.6?

Nemee

6

15.3 - 17.0?

72.2 - 93.1?

15.6 - 16.4?

48.3 - 67.3?

Kuhn P

4

Tabel 2

S u i k e r - , Na- e n K - g e h a l t e v a n e e n
aantal ingeteelde suikerbietenfamilies

herkomst f a m i l i e suikergehalte

k.

Hilleshög B 66

Kuhn P

Nemee

variatie in suikeropbrengst
t.o.v» K,y.E4

variatie in
suikergehalte

17.3;

NaKgehalte gehalte

%

0.015.

%

0.17

herkomst f a m i l i e suikerNagehalte gehalte

K.W.E.

3151

1

ï

16.9'

0.017

Kgehalte

'L...

0.22

3170

17.2'

0.010

0.17

B5P9

16.9

0.009

0.18

B 58

17.1

0.013

0.20

3115

16.6

0.019

0.23

3120

17.0

0.015

0.17

4919

16.2

0.016

0.21

B 46

16.8

3.014

0.23

3118

16.1

0.014

0.17

3176

16.7

0.017

0.18

3181

16.1

0.012

0.24

B512

16.7

0.014

0.21

3124

15.6

O.C29

0.22

3208

16.5

0.013

0.22

6568

15.6

0.028

0.23

3166

16.5

0.014

0.22

B574

15.1

0.016

0.23

B 67

16.4

0.012

0.21

B573

15.1

0.018

0.20

16.2

0.020

0.23

3114

15.1

0.020

0.17

3743
3737

15.9

0.019

0.21

3119

15.0

0.023

0.23

3745

15.8

0.036

0.25

8590

14.9

0.019

0.19

3740

15.2

0.048

0.19

3179

14.7

0.026

0.22

3202

17.1

0.010

0.24

3155

16.9

0.029

0.26

3192

15.8

0.021

0.29

Standaard

3184

15.5

0.014

0.24

K.W.E.

17.2

0.014

0.23
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In 1964 w e r d e n verschillende families gebruikt ineenp o l y c r o s s .
3 i j H i l l e s h ö g e nli.TJ.E. werd e e nindeling gemaakt naar suikergeh a l t e . Ditis terug tev i n d e n i nhet gem. suikergehalte v a nde
h y b r i d e n p e rpolycross (tabel 3)«
Tabel 3

Variatie in suikergehalte v a neenaantal h y b r i d e n ,
v e r k r e g e n door ingeteelde suikerbietenfamilies met
elkaa.r tekruisen ine e np o l y c r o s s .

herkomst polycross aantal
variatie in suiker- gem.suikerno.
families gehalte v a nde h y b r i - gehalte v a n
den
de hybriden
Hilleshög

1

7

15.9-17*590

2

9

15.4 - 16.8$

16.1$

3

8

14.8 - 16.3/0

15.7$

"
X.¥.E.
"

9

4

Nemee

5

16.8$

15.8-16.1$

5

16.3 - 16.7$

16.1$
16.5$

Sr komen.Hilleshög hybriden voor, die eenhoog suikergehalte bezitten. De polycrosses z±~n uitgevoerd omna te gaan ofwaardevolle hybriden kunnenwordenverkregen. Het blijkt, dat de grote
inteeltdepressie inverschillende gevallen volledig kan worden
opgeheven (tabel4 ) .
Tabel 4

Combining ability van enkele ingeteelde
suikerbietenfamilies ineen polycross

herkomst

familie suikeropbrengst suikeropbrengst van de famit.o.v.IC.*''.E.
lie inde polycross t.o.v.
X.¥.E.

Hillesihög
1!

K.¥.E.
H
11

Nemee
11

2035
2024
3270
3773
3812
3724
3719

69.5$
75.7$
54.3$
73.3$
83.5$
72.2$
81.5$

95-7$
104. yp
93.5$
93.3/0
102.6$
IO9.1$
97.4$

De uniformiteit van de hybridenbinnen depolycrosses was vrij
goed, omdat isoveelmogelijk families vanhetnelfde type waren
gebruikt.
voederbieten
Het inteeltprograuamawordt uitgevoerd met een aantal uiteenlopende voederbietentypen. De verschillen inbietvorm en looftype zijn
hierbijveel groter danbij de suikerbieten. Ookbinnen deher-
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komsten zijn de variaties meestal groot. Selectie op uniform
looftype is aantrekkelijker dan opbietvorm. Gevonden is dat
selectie op looft^rpe een gunstige invloed heeft op deuniformiteit van debiet.
De variatie inwaardebepalencle eigenschappen kanbinnen de herkomsten groot sijn. Uit tabel 5blijkt dat de grootste verschillen in drogestofgehalte voorkomen infamiliesuit Neo, -lpha en
Eureka. De variatie in gehalte van deBarres herkomsten is veel
kleiner, oadat hierin altijd is geselecteerd op grote bieten
(laag gehalte).Evenals bij de suikerbieten is er een grote variatie t.a.v. de mate van inteeltdepressie.
Tabel 5 Variatie inwaardebepalende eigenschappen van
eenaantal ingeteelde voederbietenfamilies
herkomst

aantal
variatie in variatie indrogestoffamilies drogestofopbrengst t.o.v. Eureka
gehalte
1 2 . 0 - 1 9O..n&
7$
15.2 - 19.8$

70.6 -104.3$

11

16.1 - 21.7$
15.O - 18.3$
18.4 - 19.1$
16.4-18.7$
11.9-14.0$

82.9 -103.4$
77.3-90.1$
75.2 -103.4$
78.7-101.4$
55.8 - 92.2$

5

12.6-14.6$

60.2 - 97-9$

Neo

6

Âl p h a

9

Eureka
Ovana

8

Gisoningia
Massi v a
B.S.
Buffalo

4
2

5

£"
7 O _ QÇ_7<Ä
67.2
95.7$

In 1964werd van devoederbietenherkomsten een aantal families
gebruikt in eenpolycross.De combining ability was inverschillende gevallen zeer goed (tabel 6 ) .De resultaten kunnenwaarschijnlijk wordenverbeterd als de families worden gebruikt in
diallele kruisingen. Hierbij aal aandacht worden besteed aande
bietvorm van de ouders.Kruisingen tussen families vanverschillende herkomsten kunnen verder worden uitgevoerd.
Tabel 6 Combining ability van eenaantal ingeteelde voederbietenfamilies in eenpolycross
herkomst

aantal
variatie indrogeaantal hybriden,
families stofopbrengst t.o.v. die meer opleverEureka
den dan Eureka

Neo

13

Alpha
Eureka
Groeningia
Mass i v a

7
15
7
8
10

ID • O .

Buffalo

0

0

93.7
79.8
87.3
101.4
91.2

-

1 1 3 . y/*
- 106.5$
- 109.1$
- 1 1 0 .y]o
- 105.7$
9**.5 - 1 0 6 . 3 $
91.8 _ 114.6$

12
3
7
7
3
5
6
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Dat de inteeltdepressie van de families, die in een polycross
zijn gebruikt, volledig kan worden opgeheven, blijkt duidelijk
in de voorbeelden, die opgenomen zijn in tabel 7»
Tabel 7 Combining ability van enkele ingeteelde
voederbietenfamilies in een polycross

herkomst

familie drogestofopbrengst drogestofopbrengst van
t.o.v. Eureka
de familie in de polycross t.o.v. Eureka

Neo
ii

Alpha
ii

Eureka
»

Groeningia
Massiva
ti

B.S.
it

H

3952
3957
3888

67.2$

3893
2136
39^6
2165
3924

73-3$
86.1%
89.6$
75-2$

3919
4038
2256
2413

90.7$

104.2$
109.9$

88.9$
70*7$

106.5$
101.6$
109.1$
104.2$
104.4$

88,O/o

1C5.1$
98.1$
105.4$
105.5$
106.3$

74.4$
84.3$
90.9c/o

Zaadwinning inhet inteeltproject
Ieder jaarwordenvan +_225 ingeteelde families 2bieten op een
isolatieveldje uitgeplant voor zaadxvünning. In 1965werden o.m.
75veldjes aangelegd met Dippe E, om debeschikking te verkrijgen over eenvoldoend aantal ingeteelde families met een hoog
suikergehalte. Van verschillende families werden verder meestal
5 stekbieten op een isolatieveld uitgeplant.Tijdens de bloei
werd aandacht besteed aanmannelijke steriliteit.

Tabel 8

Herkomst

Alpha

Onderzoek naar het voorkomen van O-families in
ingeteeld materiaal met behulp van éénjarigmar
lijk steriele bieten
aantal F1-planten
familie totaal wit
geel
iets
matig
veel
steriel steriel stuifmeel veel
stuifstuifraeel meel
3445
3447
3483
3521
3488
3535
3542

17
19
10
19
19

20
18

4
5

8
11
4
1
1

1

9

5

14

0

9
5

10
12

„AK.

vervolg tabel 8

aantal E..-planten

Herkomst familie totaal

wit
geel
iets
matig
veel
steriel steriel stuifmeel veel
stuifstuifmeel meel

Nenee

9

319?,
319?

3184
3202
3183
3207
4536
B773

17 17
O^

19
19
17
19
20

0,

1

7
9

1
2

8
6
11
10

3

1

7
12

4
3

11
5

1

Veel aandacht is in 1965 besteed aan de monocarpie. In enkele
families werd één plant gevonden, die éénzadige kluwens produceerden. Door gedwongen zelfbestuiving toe te passen is geprobeerd zaad te verkrijgen. Een monocarpe biet werd aangetroffen
in de M3 van een X-stralenbehandeling van Eureka (mengsel v a n
ingeteelde families). Verder is gelet op het voorkomen van tweezadige kluwens. Van een aantal bicarpe planten kon na stengelinhulling zaad worden geoogst. Nagegaan zal worden of in de nakomelingschap monocarpe bieten kunnen worden afgezonderd.
Het afgelopen jaar was gunstig voor de zaadzetting in inhulzakken,
want van +_2000 planten kon zaad worden geoogst, dat na zelfbevruchting was gevormd.
Ieder jaar worden bij de paarsgewijze kruisingen éénjarige manlijk steriele bieten geplaatst om O-families (Nxxzz) af te zonderen. De nakomelingschap (?-.)van de éénjarigen is in 1965 onderzocht op mannelijke steriliteit ( M . S . ) , Een volledige M . S . nakomelingschap (+_20 planten) betekent, dat de familie die de
kruising tot stand heeft gebracht, volledig het O-type bezit. Dit
was met 2k families het geval. Verder werden een h tal families
gevonden, die in dit opzicht vrij goed waren. Hierin kunnen gemakkelijk 0 bieten worden afgezonderd.
Door inteelt zal de heterozygotie van de families afnemen, t.a.v.
de genen, die de mannelijke steriliteit beïnvloeden. In tabel 8
is een overzicht gegeven van enkele P.,'svan éénjarige M.S.-planten. Vanneer de groep wit steriel en geel steriel bij elkaar gevoegd/en ook de groep met matig veel en veel stuifmeel (zie /wordt
project M . S . ) , dan blijkt, dat de groep met iets stuifmeel-«njldein
is. In deze families komen de steriliteitsgenen waarschijnlijk
hoofdzakelijk in dominante of recessieve vorm voor.
Het gebruik van preciesisaad stelt hoge eisen aan het saaibed. Van
belang hierbij is het kiemen van het zaad bij lagere temperaturen.
In de winter van 1965/'66 is in een oriënterende proef nagegaan
of er families zijn die bij k°C beter kiemen dan het standaardras
K.V.E. Met elkaar werden daarom vergeleken, de kieming van 50
zaden bij +_25°G gedurende 6 dagen en bij +_ k C gedurende 12 dagen.
In tabel 9 zijn de families opgenomen, die betere resultaten geven
dan K.V.E. Het onderzoek moet gedurende een aantal jaren worden
voortgezet om betrouwbare resultaten te verkrijgen. Sr moet n.1.
rekening worden gehouden met de groeiplaats van de zaaddragers,
tijdstip van oogsten, enz.
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Tabel 9

Herkomst

Kieucijf ers van ingeteeld materiaal
bij enkele temperaturen
familie

kieming
bij25°C

kieming herkomst familie>kie- •kieming ming
bij4°C
bij
25°C

Dippe Z

98$

2x1
18x17

94$
94$

86$

H

61x62

94$

88fo

1!

100x99
101x102

98$
98$

105x106

96$

92$
94$
98$

n

1!
tl

c

X.¥.E.

2239

92$

4226

88$

86$
86$

4229

96/0

94$

Dippe E

3978

Eureka

4562

96$ 90$
84$ 100$
98$ 88$

ti

Nemee
H

9&/o

90 /o

tt

29^7

90$

88$

Neo

4336

II

207x208

86$

B.S.

3068

11

220x219
239x240
257x258

92$
86$

Massiva

2936

78$
96'fo

84$
86$
88$

92$
96$
80$

4199

80$

9ty

94$

K.¥.E. Ê

11

II
11

ïiilleshüg

2229

4°c

4520 100$ 100$

116x115
167x168

II

bij

11

standaard86$

mannelijke sterilitei t
Bijdeveredeling van debiet wordt in toenemende mate gebruik
gemaakt vanhybriderassen. Dit isuitvoerbaar door de mannelijke
steriliteit in tevoeren.Ket is gebleken, dat het door Owenopgestelde overervingsschema van demannelijke steriliteit (M.S.),
die souberusten op de werking van een factor, die inhet cytoplasma is gelokaliseerd en op twee genen (Sxxzz)te eenvoudig
was. De complicaties kunnenvan fysiologische en/of genetische
aard zijn.Waarschijnlijk oefenenuitwendige omstandigheden een
modificerende invloeduit.
Bij de S.V.P. is eenaantal jaren geleden eenbegin gemaakt met
debestudering van de M.S.,waarbij allereerst materiaal moest
wordenverkregen, dat geschikt isvoor onderzoek. In een later
stadium kunnen dankruisingen worden gemaakt tussenM.S.vanverschillende herkomsten met verschillende Ovtypen. Van de uitwendige omstandigheden -rordt thans de meeste aandacht aan de invloed
van de temperatuur besteed. O-typenworden afgezonderd inde herkomsten waarin M.S.voorkomt.Aandacht wordt thans vooral besteed
aan de genetische zuiverheid vanhet M.S.on O-materiaal.
proefveld
Op het proefveld werd zaad van eenaantal
M.S •fami'lien uitgezaaid,waarin deM.S.vanAnierikaanse oorsprong was.Wordt twee
keer gekruist met eenwesteuropese O-familie dankan de suikeropbrengst vrij goed zijn (tabel 10).Enkele kerenkruisen net
eenwesteuropeeshooggehaltige O-familie is gewenst omhet suikergehalte te verbeteren.

84$
98$
94$
80$
62$
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Tabel 10

ïaardebepalende eigenscîiappen van enkele mannelijke steriele suikerbietenfamilies van Amerikaanse herkonst

familie

suikergehalte

omscnrxjving

3980

(Amerikaans M.S,

monogerm)Killeshög 00 -

4025
4032
3992
4023

(AmerikaansM.S,

x Nemee O-type)

t

F

e

I-J.

14.8$

108.2 e /.

16.6$

105.5$
107.9$
102.1$

"

1 6 . 3$

"

15.7%
1 6 . 5$
16.6$

3951

suikerop
brengst
t.o.V.
K.¥.S.

103.1$
90.5$
1 0 0 .0(/ó

17.2$

standaard

Enkele jaren geledenwerden inde rassenDippe E en Dieckmann
M.S.-plantengevonden.Kruisingen met O-families, die inmeerdere ofmindere mate zijn ingeteeld, kunnen goede suikeropbrengsten opleveren (tabel 1l). Het suikergehalte vande M.S.hybriden is o.m. afhankelijk vanhet suikergehalte van de vader
(lI.T/.E.gem.hoger dan Hilleshög).
Tabel 11.

Waardebepalende eigenschappen van enkele
mannelijk steriele suikerbietenfamilies

herkomst M.S.

herkomst O-type
Hilleshög
suiker- suikeropgehalte brengst
t.o,v.
v

Dippe E 27pl.12

16. 3$

" pi.15
E 28pl. 5
pi. 6
pl. 7
"
pl.10
Dieckmann21pL 2
11
22pl.7

16.57*
16.2$
16. 1$
16.6$

S,V.E.
suikergehalte

suikerop.
brengst
t.o.v.
S.¥.E.

17.0%
17.4$
17.4$
16.8$

99.oc/o
93.1$

"ÎJ Tf

104.2$
103.6$
108.5$
104.0$
103.4$

16.5$ 104.7$

103.1%
104.9$

<-Q

JL.

I C

üuiker-, lia-enK-gehalte van een aantal
mannelijk steriele suikerbietenfamilies

M.S. x Hilleshög O-typen

M.S.x K.T/.E.,O-typen

familie suiker- Na-gehalte K-ge- familie suiker- Na-ge- K-gegehalte
halte
gehalte halte halte
1
7

16.7%
16.7%

0.012%
0.013%

0.23%
0.2ó%

25
22

17-2%
17.0%

11
13
9

16.6%
16.6%
16.5%

0.0l4%
0.011%
0.014%

0.23%
0.24%
0.25%

31
20
24

17.0% 0.012% 0.22%
16.8% 0.013% 0.23%
16.8% O.014% 0.21%

5
8

14.7%

3
4

1 5 . 1%
15.5%
15.8%

12

15.9%
H i l l e s h ö g O-Type
17
18
K.¥.E.

1 6 . 2%

0.021%

0.24%
c

0 .0 1 9£>
0.020%

0.23 /i
0.25 c /o

43
32

14.3%

41

15.4%

0.029%
0.020%

0.28%
0.24%

15.8%

0.014%

0.23%

15.9%

0.013%

0.22%

0.012%

0.21)0

16.3%

0.011%

16.2%

0.011%

0.23%
0.21%

0.24%

28

0.018%

0.23%

30

15.9%
2
.
O
-type
K.W.I

0 .0 1 Jp

0.22CA>

23
38

0.016%

15.6%
0.016%
standaa r d

0.24%

0.014%

0.23%

17.2%

0.011% 0.24%
O.014% 0.20%

In tabel 12zijnvanhet isolatieveld met deHilleshög- ende
E.V.E. O-typende 5mannelijk steriele families met de hoogste
endie met de laagste suikergehaltes opgenomen. Indehooggehaltige groepen liggen de Na- enK-gehaltes op eenredelijk laag
niveau t.o.v. die van K.T/'.E. standaard.
Is het suikergehalte laag, dankunnen het Na- enK-gehalte hoog
zijn.Het gebruik vanhooggeha.ltige O-typen is altijd gewenst bij
de instandhouding van deM.S.
Enkele jaren geleden sijnM.S.planten gevonden inEureka families en instandgehoudenmet behulp van eenIleoO-type. In 1964
werd het materiaal verdeeld over 4 isolatievelden met resp. een
ingeteeld Eureka-, Massiva, Neo- enB.F.-O.type. In tabel 13zijn
de opbrengstresultaten opgenomen.Met uitzondering van Neo voldoen debestuivers goed.
Tabel 13

Drogestofopbrengst t.o.v. Eureka van enkele
mannelijk steriele families van voederbieten

familie

O-type
Eureka

"

Massiva

3831

Neo
8 5 . ,2?o
85.2%

3853

113.8%

8 1 , ,2%

3852

106.9%

8 0 ,. 6 %

3909

100.9%

112.8%

3910

104.7%

96.3%

B.F.
103;2%

-69-

Onderzoek aan bloeiende planten
Het M.S.-materiaal wordt o.m. gebruikt op 7 isolatieveldon,
waarop 0-typen zijn uitgeplant. Nagegaan wordt of er complicaties optreden als M . S . en 0 van verschillende herkomsten
met elkaar worden gekruist. In tabel ïk is het resultaat opgenomen van de in 19^.5uitgevoerde visuele beoordeling. Eet
percentage M.S.-planten bedroeg slechts 25.8$. Het blijkt,
dat slechts bij uitzondering volledig M.S.-nakomelingschappen
worden verkregen. Dit is in overeenstemming met de ervaringen
van Rohrbach en Bandlow. De overerving is waarschijnlijk ingewikkelder dan het .schema van Owen aangeeft. Ook is het
mogelijk, dat semi M.S.-planten onder bepaalde omstandigheden
geen stuifmeel kunnen produceren, waardoor het M.S.-materiaal
genetisch onzuiver is. Verder is het de vraag of het gebruik
van éénjarige M . S . planten bij het afzonderen van O-bieten voldoet. In 1966 zullen daarom bij de paarsgewijze kruisingen
naast éénjarig Amerikaanse M.S.-planten tweejarigwesteuropese
M.S.-planten worden uitgeplant.
Tabel 14

isolatieveld

Beoordeling op mannelijke steriliteit
op 7 isolatievelden in 1965
aantal beoordeelde
planten

no.
1

aantal
mannelijk
steriele
planten
33

gebruikte
O-typen in
1965

NeO

2

117

28

3

137

55

K.¥.E.

k

109

25

Massiva

5
6
7

132

37

Eureka

110

31

116

3h

962

248

Totaal

Hilleshög

B,ï?.
Nemee

25.8$

Door de F- van éénjarige M.S.-bieten die door één of door twee
bieten zijn bevrucht te onderzoeken op M . S . , ka.nworden nagegaan of zij het O-type bezitten.
Dit onderzoek wordt ieder jaar in juli op een isolatieveld uitgevoerd. De visuele beoordeling vindt plaats in de klassen:
wit M . S . , geel M.S. iets stuifmeel, matig veel stuifmeel on veel
stuifmeel. Het resultaat van het afgelopen jaar is opgenomen
onder de 1beoordeling in tabel 15. De klasse met iets stuifmeel blijkt betrekkelijk klein te zijn.
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T a b e l 15

B e o o r d e l i n g op m a n n e l i j k e s t e r i l i t e i t v a n de F v a n
de k r u i s i n g t u s s e n é é n j a r i g m a n n e l i j k s t e r i e l met
tweejarig materiaal

1 beoordeling

2 -beoordeling

klasse

aard
steriliteit

aantal
planten

1

wit man.s t .

2316

63

klasse 1 in klasse 2

32

klasse 3 in klasse 1

2

geel "

192

86

klasse 2 in klasse 1

28

klasse 3 in klasse 2

3

i e t s stuifmeel

4

matig veel "

1880

38

klasse 1 in klasse 3

5

klasse 4 in klasse 1

5

veel

865

9

klasse 1 i n klasse 4
klasse 1 i n klasse 5

3

"

"

aantal
planten

aantal
planten

klasseverandering

360

1
Totaal

klasseverandering

5613

klasse 4 in klasse 2
145

28

klasse 2 i n klasse 3

21

klasse 2 i n klasse 4

2

klasse 2 in klasse 5

klasse 3 i n klasse 4

30

klasse 3 in klasse 5

50

klasse 4 i n klasse 3
324

klasse 4 in klasse 5

3
4

klasse 5 i n klasse 3
klasse 5 i n klasse 4

In de literatuur wordt medegedeeld, dat deM.S.ende semiM.S.veranderingen kunnen ondergaan als de planten ouder worden. Dit
gaat ophet veld meestal samenmet afnemende temperaturen endaglengten. Om dit te kunnen onderzoeken werden van de beoordeelde
P 1 -planten debloemstengels afgesneden. Inde loop van september
stonden zijvoor de tweede keer inbloei endebloemen werden
visueel beoordeeld op stuifmeelproduktie. Verandering van klasse
1naar 2 envan 2naar 1heeft geen invloed op de M.S.Dit is wel
het geval met de overgang van 99 planten van de klassen 1en 2 in
de klassen 3» 4 en 5« Verder zijn 66 planten van de klassen 3 e n
h overgegaan inde klassen 1en 2. Op de 5613 onderzochte planten
zijnbovengenoemde aantallen klein.
De visuele beoordeling op iets enmatig veel stuifmeel is moeilijker (1^5plantenvanklasse 3naar h en 30planten van klasse
h naar 3)« Nog moeilijker wordt het omhet verschil aan te geven
tussen matig veel enveel stuifmeel (aie 324planten van klasse
k enklasse 5)« Verder moet niet worden vergeten, dat slechts
één stengel per plant isbeoordeeld endat ervaak verschillen
tussen de stengels van éénplant aanwezig zijn.
¥ordt gelet op de klassen 1,2 en 3 dan zijnde verschillen tussen de 1 e en 2 e beoordeling betrekkelijk klein.Hieruit volgt,
dat met éénbeoordeling kan worden volstaan, althans onder de
weersomstandigheden van dit jaar. (tabel16).
In 1965kon aan 2^2F -planten, die tt\reekeer visueel warenbeoordeeld, stuifmeelkleuringmet lacto phenolzure fuchsine worden toegepast. Deze kleuring is eenmaat voor dekieming van
het stuifmeel. Inde klassen wit- en goei steriel (l e keerbeoordeeld)komen op de 110planten 3plantenvoor met 5%, 2plantenmet 10$en 1plant met 30$kieming. Enkele van deze planten
leverdenbij de 2 e beoordeling iets tot veel stuifmeel.De visuele beoordeling lijkt dus redelijk betrouwbaar.
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T a b e l 16

V e r g e l i j k i n g t u s s e n v i s u e l e b e o o r d e l i n g op m a n n e l i j k e
s t e r i l i t e i t net stuifmeelkleuring
aantal F-j-planten

beoordeling

% gekleurde stuifmeelkorrels

1 e keer f keer

aantal
planten

S 1 2 3 4 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

1

76

2

7

3 4

3

3

1 1

4

2

1 1

5

1

2

1

4

3 1

2

2

8

5 2

2

3

6

4

2

4

3

1

3

1

2

2

3

2

2

1

1

3

3

16

8 2

2

1

3

4

19

4 6 1 2

1

3

5

6

1

1

1

4

3

1

4

4

35

9 7 3 2

2

3 3

4

5

19

6 1

1

5

4

9

1

5

5

23

totaal

242

52 18

2 2

1 1

1

1

1
1 1
1

2
1 1

2
1

1

1

1

1

1

1

1 2 1

1

1

1
1

1

1

1
1

2

1

1

1

1 1 1 1
1 1 1
3

2 2

S=sporadisch gekleurde stuifmeelkorrels

In de andere klassen komenplanten voor die veel stuifmeel produceren.Het percentage gekleurde stuifmeelkorrels kan oplopen
tot 90$. Het schijnt dus dat semi-M,S.-bieten evenkiemkrachtig
stuifmeelkunnen produceren aisnormale bieten.De grootste variatie bij deüeuring werd waargenomen inde klasse met matig veel
stuifmeel. Inde klassenmet iets enmatig veel stuifmeel komen
verschillende plantenvoor die sporadisch gekleurde stuifmeelkorrels (s)produceren. Verder zijnplanten aanwezig, die 1-3$
kleuring geven.Voor praktische doeleinden kunnen zijalsM.S.
bronworden gebruikt.
In 1964werden kruisingen uitgevoerd tussenP..-plantenvan de
kruisingen éénjarige M.S.-planten met tweejarxge planten tussen
F -planten net O-typen.
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Tabel 17

Resultaat van kruisingen tussenM.S.en semiM.S.planten, tussen semi M.S.-planten en tussen M.S.en
seraiM.S.-plantenmet O-typen.
Aantal F -planten
totaal wit
geel
iets
matig
veel
steriel steriel stuif- veel stuifmeel
meel
stuifmeel

Kruising

1

n>

3

4

5

k-5

18

3

12

11

1

8

4

<C

23

1

1

1ó

23
14

1X

3 en 3

4X

2

17

5

4x

4

6o

12

4X

5

32

3x
5x

5

20

6

2

3

5

4

168

31

3

20

62

52

1X

O-type

11

11

n

72

17

1

3

28

it

73

22

6

3

23
28

4x
5x

5 en5

x1

x1

14

In tabel 17is de visuele beoordeling van deF^-plantenvermeld.
Het percentage planten, dat matig veel tot veel stuifmeel produceert, neemt toe naarmate de ouderplanten meer stuifmeel bezitten.
Verder tredenna kruising van semi M.S.-bieten altijd M.S.-planten op.Hierin onderscheidt zich een semi M.S.-plant van eenplant,
waarin de cytoplasmatische factor niet voorkomt.Kruising van een
plant van klasse 4 envan klasse 5 met een O-biet levert indenakomelingschap M.S.-planten enplanten met stuifmeel op.Het percentage M.S.-planten io laag. Nader onderaoek is gewenst onhiervan de oorzaken op te sporen.Door gebruik temaken van semiM.S.planten zalworden nagegaan ofhet mogelijk is semi M.S.-planten
af te zonderen,waarin één of twee genen inhoaozygoot dominante
vorm aanwezig zijn.
In tabel 18is van
rassen de visuele beoordeling van de
5 nakomelingschappenvan éénjarige M.S.-bieten opgenomen. Het
blijkt, dat inde rassen 0-bieter voorkomen. Dat hoge eisen mo
tenworden gesteld aan de ruimtelijke isolatie van O-bieten,
blijkt in de tabel met E.F. O-bieten.Voortdurende controle is
gewenst.

van
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Tabel

Ras

Onderzoek naar lietvoorkomen van O-bieten in enkele
rassen met behulp var:éénjarig K.G.-materiaal
.antal

plant
no•
totaal wit
steriel

z,waanesse

1

III

h

Dieckmann

F O.type
3976

32

geel
iteriel

•Dlanten
iets matig
veel
stuif- veel
stui"
meel
stuif- meel
meel
1

15
-1*""*

16

I

8

19

12

19

31

25

IC

3
10

20

11*

23

23

19

22

O
O

1

7

23

19

8

10

1

26

20

h

2

10

9

12

2*

r\

2

3

5

20

5

12

1

10

•so

28

13

10

10

21

20

20

3

De omzetting van plasmatisch mannelijk steriele,in fertiele planten.
De nakomelingschappen van de door een warntebehandeling mannelijk
fertiel geworden planten van X.A.K.S. en hun kruisingen op I.A.M.S.,
zijn in 19Ó5 cp hun bloei gecontroleerd. Er werden wisselende aantallen mannelijk steriele planten aangetroffen en een genetische
interpretatie van dit verschijnsel, die alle waarnemingen verklaarde, kon niet v/orden gevonden. Sr zijn aanwijsingen dat een
warmteschok een mannelijk steriele plant door verandering van het
plasma, kan omzetten in een 0-type. De gevonden afwijkingen kunnen misschien door een chimaerenstructuur van de behandelde planten worden verklaard. Het opwekken van mannelijk fertiele planten
door middel van een warmtebehandeling van I.A.M.S.-materiaal kon
in 1965 worden gereproduceerd. Op alle fertiele planten sijn zelfbestuivingen verricht en de nakomelingschappen sullen in 19Ó6 op
hun bloei worden getoetst. Ook het vrij bestoven zaad van de fertiele en een deel van ie mannelijk steriele planten is geoogst en
zal in 1956 worden uitgezaaid en geanalyseerd.
Mannelijk steriel materiaal van 2-ja.rige bieten is nu eveneens met
een warmteschok behandeld. Het aldus verkregen plantgoed zal in
1966 op de mate van optreden van mannelijke fertiliteit worden
gecontroleerd.
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Polyploidie
In de door de S.V.?.verkregen tetraploïde rassen ismet succes
geselecteerd inde richting vanhoge opbrengst.Met enkele waardevolle tetraploica families wordt nagegaan inhoeverre de opeenvolgende generaties int3eltdepreosie optreedt.
inIeder jaar worden chromosoontellingenuitgevoerd cm te kunnen
vaststellen ofhst materiaal, dat voor zaadwinning wordt uitgeplant tetraploid is.Om de M.5. op tetraploid niveau te kunnen
bestuderen wordt aaad vanM.C.-bieten en O-bietenmet colchicine
behandeld. Ook wordt materiaal tetraploid genaakt,waarin monocarpie voorkomt. In 1965 is eenbegin gemaakt met het onderzoek
naar de vraag of triploldenmeer kunnen opleveren dan diplolden
en tetraploïden. Zaad van enkele ingeteelde suikerbieten O-families ishiertoe met colchicine behandeld.
proefveld
In 1965werd Fo-saad van de kruising K.'J.E. kx Kuhn P kx uitgezaaid. De suikeropbrengst t.o.v.E.W.E.bedroeg 118.9$ (suikergehalte 17.2^a). Goede resultaten werden eveneens verkregen met
5 tetraploïde voederbietenhybriden (tabel 19)« De teruggang in
opbrengst van dit genetisch jonge materiaal isbetrekkelijk gering, ofschoon van iedere generatie slechts twee planten tot
bloei worden gebracht.
Tabel 19

Drogestofgehalte en drogestofopbrengst vanF_
van enkele waardevolle tetraploïde voederbietenhybriden
drogestof- drogestofgehalte
opbr. t.o.v
Eureka

hybride
(hybrideïbragis kx. B.C. kx) Alpha kx
(liilleshögR kx. Peragio kx)
" "
(hybride Peragis kx. jlpha kx) Eureka
Alpha kx (G-roenkraagO.B. kx. Peragis
(Eureka kx. HilleshögR kx) Alpha kx
Eureka,standaard

16.0$
15.8$
kx
kx)

13.7$
1
6 .1$
18.3$
16.9$

In 1964werd eenaantal suikerbietenhybriden c m . gekruist met
Hillesh'ögS kx. In tabel 20 is het resultaat van de 5beste hybriden opgenomen.Het is selfs mogelijk, dat indeF 0 hogere
waardenwordenvorkregenals erbetere combinaties ontstaan.
Kruisingen met Kuhn P kx kunnenhoge suikergehaltes opleveren;
éénhybride had een suikergehalte van 18.1$. Hybriden, waarin
hooggehaltig suikerbietenmateriaal is verwerkt (Kuhn P kx en
Maribo kx) kunnen lage IIa-enK-gehaltes geven. Zij zijn in 1965
op het proefveld gevonden.

111.8$
110.7$
107.5$
105.5$
10.3.8$
100.0$
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Tabel 20

v/aardebepalende eigenschappenvan enkele
tetraploïde suikerbietenliybriden
suiker- suikergehalte opbrengst
t.o.v.

Kruisi m

vw v
1 \(HilleshögR. hx. K.¥.E. 4x)(K.¥.E. 4x.
Kuhn P 4x)l Hilleshög S 4x
2 J(Alpha 4x.Kuhn ? 4x)Kuhn P4x1. Hilleshög S k

16.9$

107«5$

16.6$

107.1$

3 |(Maribo 4x.X.¥.E. hx) K.¥.E. 4x1
l Hilleshög S 4x
J

17.1$

104.6$

h

( K . W . E . 4 X . Kuhn P

17.1$

103.9$

5

(Maribo hx. K.W.E. hx) (HillR hx.
Kuhn P 4x)tHilleshög S hx
K.¥.E. standaard

17.0$
17.2$

103.9$
100.0$

hx) Hilleshög S hx

Enkele jaren geleden is gekruist met de tetraploïde voederbiet
Alpha. Wordt de hybride, die een ovale bietvorm bezit, enkele
keren teruggekruist met tetraploïde suikerbieten, danwordt materiaal verkregen, dat een redelijk suikergehalte heeft (b.v.no.
2 in tabel 20).Het Ha- enhet E-gehalte isnog wat hoger dan van
het standaardras K.W.E.De biet is iets gevulder dan tetraploïde
suikerbieten, waardoor de rooibaarheid iets beter is.
Kruisingen op tetraploid niveau kunnenbijvoederbietengoederesultaten opleveren (tabel 21). Het gebruik van suikerbietenmateriaal hoeft geen beswaar te 3ijn omhybriden teverkrijgen, die
gewenste gehaltes enbietvormenbezitten, (tabel 21 no.6, 9 en10).
Tabel 21

No.

Waardebepalende eigenschappen van enkele
tetraploïde voederbietenhybriden
iiTuismg

1 { B . S . 4 X(Friso4x. 3.S. 4x)j. ,_lpha hi
2 j(V.S.B. 4x K.¥.E. 4 X ) ( K . ¥ . E . 4x.Alpki
{
Alpha 4x
3 1(Friso 4x.3.S. 4x)Alpha hx) .Alpha 4x
4 I(hybride Peragis 4x.Alpha 4x). Eureka 4xj
'. Alpha 4x
5 j(hybride Peragis 4x.B.S. 4x). Eureka 4x
*• Alpha 4x

droge- drogestof- stofgehalte,.opbr.
t.o.v.
Eureka
13.7$

118.6$70

17.99
16.5$

116.1$
113.2$

15.0$

112.1$

14.8$

111.1$

76vervolg tabel 21
No.

Kruising

droge- drogestof- stofgehalte opbr.
t.o.v.
Eureka

6*j(KuhnP kx. Groenkraag C.B. kx) . Alpha 4x1
1
B.S.4x

•>

7 ^(Alpha 4x. V.S. B 4x ) . Alpha 4x(. B.S. 4x
8 i (hybride Peragis 4x, B.S. 4 x ) . Alpha 4 x j .
I
B.S. 4x
9 S(Hilleshög S kx. Peragis 4 x ) . Alpha 4x V.

!;
B.S.4x
104(Alpha 4x.KuhnP kx) Alpha kx\ .B.S.4x
t
Eureka standaard
J

J

13-2$

13-7$
i^ . y/o

108.4$

l u / . o y a I07.65i
15.55&
14.1$

105.9$

14.6$ 105.3$
104.8$o
1ó.9$ 100.0$

Opvallendis
deuniformiteit vandetetraploïde hybriden.
Zaadwinning
De laatste jarenwordendestekbieteninhun eerste levensjaar
cytologisch onderzochtophun aantal chromosomen. Van80nummerswerden in1965 gem.5planten bestudeerd.Intotaal warener 15
triploïden. Zij zijnwaarschijnlijk ontstaan door bevruchting
met haploid stuifmeel.Dezuiverheid vanhet S.V.P.-materiaalis
dus vrijhoog.
Enkele jaren geledeniseenbegin gemaakt met het onderzoek naar
de zelffertiliteit van tetraploid materiaal.In1965werdop90
B.S. kxplanten stengeliniiulling toegepast.Het bleek dat 56plantennagedwongen zelfbevruchting zaad hadden geleverd. Dit betrekkelijk hoge percentage werdin1964 ook gevondenineenKuhnP kx
enHilleshögS kx familie.Hetlijkt,datdemate van zelffertiliteit vanhet S.V.P.-materiaalvrij groot is.ITagegaanzal worden
ofdit consequenties heeft.
Ieder jaarwordenbloeiende tetraploïden geobserveerd ophet voorkomenvanplanten, waaraan geen stuifmeel voorkomt.In1965was
dit het gevalineenEureka kx familieen
ineenhybride van Peragis kx.. Verdei"werdineenM.S.Eureka kx familie eenplant aangetroffen, die monocarp zaad produceerde.
In 1965isC. zaad geoogst van M.S.suikerbietenmateriaaleneen
O-familie, die met colchicine was behandeld. Verderiszaad verkregenvan2topcrosses tussen een aantal tetraploïde suikerbietenhybriden met k genetisch verschillende diploïde families.
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BASTAARDERING_TUSSEN LOLIUM- EN_FESTUCASOORTEN (Project 5-1.5)
Italiaans raaigras x rietzwenkgras
Van de na cytologisch onderzoek octoploxd bevonden C--en C planten werd zaad gewonnen in een ruimtelijk geïsoleerd aanplantje. De hoeveelheid zaad varieerde van 0 tot 59 g per plant.
Het gemiddelde was bij de 38 C n ~ en bij de 64 C -planten resp.
15,3 en 14,0 g. Bij deze allopolyploid komen blijkbaar reeds in
zeer jonge generaties planten voor met een goede zaadopbrengst.
Hetzelfde geldt voor de zaadzetting (zie jaarverslag 1964). Verder blijkt uit bovenvermelde gegevens dat vermeerdering zonder
selectie niet automatisch leidt tot een betere zaadopbrengst.
Om een indruk te verkrijgen van het opbrengstvermogen aan zaad
van ongeselecteerd materiaal, werd in 1964 een kleine vermeerdering op rijen gezaaid met gemengd zaad van C -planten. De opbrengst was ca 900 kg/ha. Bij beemdlangbloem lxgt de opbrengst
tussen 700 en 1.000 kg.
Het in 1964 aangelegde proefje voor de toetsing van de drogestofproduktie werd vijf maal gemaaid. De opbrengsten aan drogestof (1 tcn/ n a ) zijn in de volgende tabel weergegeven.
Object

19/5

Rietzwenk 30 kg/ha 3,63
Alloploïd 30
"

40

17/6

23/9

1965

3,08

1,44
1,33
1,45

12,84
13,08

19,51
19,72

12,31

19,79

15/7 2.4/8

2,57 2,52

"

4,04 2,58

2,67

2,76

"

3,26

2,42

2,47

2,71

l964+'65

Het opbrengstvermogen van deze ongeselecteerde populatie ligt
blijkbaar op hetzelfde peil als dat van het geselecteerde rietzwenkgras. Over het groeiritme valt nog weinig met zekerheid te
zeggen- Misschien is de nazomorproduktie iets lager. In deze
proef was de zodedichtheid bij de hybride in het tweede jaar
duidelijk geringer dan bij rietzwenkgras, terwijl hij opnieuw
in de herfst en winter veel langer groen bleef.
Het behouden van groen blad in de winter is aan de ene kant
een voordeel, vooral voor export naar bijv. Engeland. A a n de
andere kant kan het leiden tot vermindering van de winterhardheid. Winterschade van enige btekenis trad tot dusverre niet
op. In een tweetal vriesproeven, genomen in de winter van
1965/66, bleken echter alle getoetste families minder kouderesistent te zijn dan het ras van rietzwenkgras en twee rassen
van Engels raaigras. Hoewel dit niet met zekerheid op een geringere winterhardheid hoeft te wijzen - de toegepaste methode
is opgesteld voor de raaigrassen en de alloploïd vraagt misschien

-78een langere hardingsduur en/of een later groeistadium - moet
met de wenselijkheid van selectie op winterhardheid rekening
worden gehouden.
Ca 17OO C - en C Q -planten werden op grond van schiettijd, habitus en breedte'en zachtheid van het blad bij aanvoelen, ingedeeld in verschillende typen. In het najaar werd het pollenveld beweid door koeien, waarna de mate van afgrazing voor elke
pol vastgelegd werd. De koeien bleken blad van middelmatige
breedte te prefereren boven zeer fijn en zeer grof blad. Ze
hadden echter beslist geen voorkeur voor planten waarvan het
blad door de waarnemer als zacht was beoordeeld. Een selectie
op aantrekkelijkheid voor vee op grond van uiterlijke kenmerken, lijkt op grond van deze waarnemingen weinig te beloven.
Als enig duidelijk positief resultaat van de "beweidingsproef"
kon worden vastgesteld, dat het blad van een groot gedeelte
der planten goed door het vee werd afgegraasd. De planten der
verschillende typen werden groepsgewijs geïsoleerd uitgeplant
voor zaadxirinning.
De colchicinebehandeling van de nieuwe kruisingszaden slaagde
slecht. Er werden slechts 11 hybriden aangehouden voor het opsporen van mogelijke octoplo'ide spruiten. De bestuiving van
autotetraplo'id Italiaans raaigras (kx.)door autoploïd rietzwenkgras (l2x) leverde geen hybriden op. Van de reciproke combinaties werden 19 planten aangehouden in de hoop daaronder hybriden
of 12x-planten te vinden.
Italiaans en Engels raaigras x beemdlangbloem
Be nieuwe kruisingen tussen diplo'ide raaigrasplanten en tetraplo'ide beemdlangbloem leverden na colchicinering van de zaden
7 hybriden op. Hexaplo'ide planten of halmen konden hierin nog
niet worden waargenomen. Ze werden wel verkregen na behandeling
van 5OO spruiten van LF Q -bastaarden met colchicine; 14van de
3^-2overgebleven planten, afkomstig van 6 verschillende F 's,
vormden één of meer pluimen met openspringende meeldraden,
ten teken dat chromosomenverdubbeling had plaatsgevonden.
Vier kruisingen tussen L F.-hexaploïden en diploid raaigras gaven 16 tetraploïde planten, die in uiterlijk overeenkwamen met
de reeds aanwezige L F -amphidiplolden. Acht planten daarvan
waren manlijk fertiel.
Bij k-5amphidiploïden werd de zaadzetting bepaald aan monsters
van tien halmen; 12 planten gaven minder dan 25 zaden per halm,
13 gaven tussen de 25 en 50 zaden, terwijl 20 planten meer dan
50 zaden per halm produceerden. Eén plant leverde ruim 75 zaden
per halm. Van de planten uit de minst fertiele groep waren 9
ook onvolkomen manlijk fertiel. De helmhokjes bleven hier geheel of ten dele gesloten. Daar de bloeiwijze van de amphidiploïden een vrij ijle, raaigrasachtige aar is, en nog geen selectie op zaadproduktie heeft plaatsgevonden, is het voorkomen
van zo veel manlijk fertiele planten met meer dan 50 zaden per
aar, zeer bemoedigend.
Een colchicinebehandeling van triploïde L P-zaden, verkregen door
terugkruising van een L?-F -amphidiploïd met diploid raaigras,
leverde 6 planten op, die geheel of gedeeltelijk hexaplold waren. Dit zullen de gezochte L.-F -planten zijn. Daarmee zijn dan
alle in de natuur voorkomende euploïde bastaarcltypen in verdubbelde vorm verkregen.
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DE METHODIEK VANDE GHÀSSENVEREDELING (Project 5-1.1)
In 1965werd een tweejarige proef afgesloten, waarin timotb.eefamilies net en zonder concurrentie getoetst werdene Veertien
paarsgewijze kruisingen vanhet hooitype werden onderzocht als
afzonderlijke planten inmonocultuur enals afzonderlijke planten in een zode van Engels raaigras. Deplanten indemonocultuur leverden twee gewogen snedenper jaar,de planten inde
zode werden gewogenaanhet einde van deproef, dus nadat zij
twee jaar aan de onderdrukking door Engels raaigras haddenblootgestaan.De vergelijking van de toetsinethodenleidde tot de onderstaande conclusies:
1.Toetsing inmengcultuur wijst de verschillen tussen de families duidelijker aan dan toetsing inmonocultuur. De slechtste familie bracht inEngels raaigras slechts 33$ op van de
beste,inde monocultuur was dit 58$«
2. De correlatiecoëfficiënt tussen deuitkomsten van beide
proeven was laag,namelijk r =0,55x« Welbezette inbeide
proeven dezelfde familie de onderste plaats.
3. Ook inde beste families was eenniet onbelangrijk percentage planten zwak in concurrentiekracht. Door selectie zal
het gemiddelde van dergelijke families nog kunnenwordenverhoogd.
k. Deprestaties van timotheeplanten inde zode konden betrouwbaar worden geschat.Tussen het gemiddelde schattingscijfer
enhet gemiddelde gewicht per familie werd r =0,9^+xxberekend; de correlatiecoëfficiënt bijvergelijking van deherhalingen - 5per object -was r =0,84 x x . Een der standaardrassen werd bij de schatting duidelijk te laag gewaardeerd,
hetgeen erop zo^^kunnenwijzen dat dit ras inmengteelt een
andere groeiwijze heeft dan de S.V.P.-families.
In eennieuw aangelegde proef worden 6 timotheefamilies met
een standaardras op diverse manieren getoetst,namelijk als afzonderlijke planten monocultuur, als rijtjes monocultuur, als
afzonderlijke planten inEngels raaigras,als gezaaide rijtjes
in Engels raaigras, als gezaaide rijtjes inkropaar entenslotte met Engels raaigras inbreedwerpig gezaaide veldjes.Volgens
eerder genomenproeven zijn 3 families sterk inde concurrentie
met Engels raaigras, de 3andere zwak.
Eoewelhet indebedoeling ligt de proef enkele jarenvoort te
zetten, lijkt het interessant om de eerste cijfers van debotanische analyse van debreedwerpig gezaaide veldjes nu reeds te
vermelden. Indese veldjes konden slechts 5families uitgezaaid
worden omdat van éénnummer teweinig zaad beschikba.arwas.De
twee families uit de goede groep leverden 22,0 en 22,3$timothee
inde zode op,van de drie zwakke families waren de percentages
21,3, 16,6 en 16,h. Dit komt dus overeen met de verwachting al
lijkt het cijfer 21,3voor de zwakke groep wat tehoog.

Van kropaar werden,eennegental kruisingen tussen 13 lijnen
gedurende twee jaar als afzonderlijke planten onderzocht op
produktie. Senvan de kruisingen gaf een significant hogere
opbrengst danhet onverwante standaardras.Hoewel lietdus
mogelijk is dat deze methode enig perspectief biedt,kan eraan getwijfeld worden of de tijd die het maken -ve.ninteeltlijnenvraagt, gecompenseerd zalworden door resultaten die
niet op andere wijze eenvoudiger bereikt kunnen worden.
VEREDELINGSONDERSOEK_IN_TIMOTHEE (Project 5-1.8)
Inhet vorige jaarverslag kon niet het resultaat vermeld wordenvan een onderzoek, dat in 196'+ingesteld werd naar de
spreiding van de schietdatum binnenP 2 - e n Fo-families van
kruisingen tussenvroeg- en laatschietende txmothee.De vergelijking van de schietdata van 6F^-families van 2.40planten elk,met die van evenveel plantenuit de bijbehorende
Fo-families toonde geen duidelijke verschillen in spreiding
of gemiddelde schietdatum aan. Eenbelangrijke uitsplitsing
bij de vermeerdering van deF? heeft dus niet plaats gevonden.
Een ander onderzoek uit 1964waarvan de resultaten nog niet
in een jaarverslag vermeld kondenworden betreft de vastzadigheid bij timothee.Van 3families weidetype werden ongeveer
180planten per familie onderzocht. Naast de routinewaarnemingenwerd vooral de vastzadigheid bestudeerd door middel van 2
proefoogsten van elk 5halmen met een tussentijd van 3weken.
De volgende gegevens kunnen vermeld worden:
a. Binnen de families was de variatie in schiettijd en in
oogstdatum opvallend groot.
b. De periode tussen schieten enrijpheid liep voor de afzonderlijke plantenuiteen van 4l tot 70 dagen.Daar dewaarnemingen omtrent de schietdatum twee maal per v/eekuitgevoerd worden is een speling van enkele dagen indeze getallen onvermijdelijk. Een invloed vanhet aantal dagen
tussen schieten enrijptijd op de zaadopbrengst per halm
kon niet aangetoond worden.Men zou de zaadteelt dus kunnen
vervroegen door het uitzoeken vanplanten met eenkort traject tussen schiet- en oogstdatum,
c. Voor de eigenschap vasthoudenvan het zaad werden bij de
afzonderlijke planten waarden gevondenvan 0-100^.De getallen indebuurt van 10Orfo ofhoger werden geleverd door
planten net een zeer geringe zaadsetting. Plantenmet een
goede zaadzetting en een 70-80^ zaadvasthouden konden wel
geïsoleerd worden.
d. Er werd geen duidelijk verband gevonden tussenhet cijfer
voor zaadvasthouden van de ouderklonen enhet gemiddelde
van de families.ïiierbijmoet inaanmerking genomen worden
dat de familie die bedoeld was als een selectie inde negatieve richting, eerder rijp bleek te zijn dan de twee andere families, en daardoor in een enigszins gunstiger tijd
ophet veld stond.
e. Voor de zaadopbrengst per cmbloeiwijze was het verband
met de ouderklonen beter,hoewel de verschillen tussen de
families gering waren.De zaadzetting was indeze proef
laag.

Naar aanleidingvan de onder a genoemde heterogeniteit van
de families werd nog eens nagegaan hoe groot de spreiding
van de schietdaturninandere timotheefamilies uit een opbrengstproef was.Hierbijbleek dat er indit opzicht tussen/kruisingen grote verschillen bestaan zodat een selectie
op homogeniteit voor de schietdatum weluitvoerbaar lijkt.
Het ligt voor de hand dat hetzelfde zal gelden voor het tijdstip vanrijpheid,^paarsgewijse
Bij opbrengstproeven van inruim verband uitgeplante paarsgewijze kruisingen bleek dat bij de weidetypen deverschillen in genetische variantie tussen de reciproke kruisingen
te verwaarlozen waren. Bij de hooitypenwas dit echter niet
geoorloofd. Dit stemt overeenmet de ervaring dat de klonen
van het woidetype zeer weinig zelffertielwaren, terwijl van
de hooitype klonenwel enig zelfbestoven zaad te winnenwas.
De meest aannemelijke verklaring voor het optreden van reciproke verschillen is namelijk het voorkomen van enige zelfbestuiving bij de niet gecastreerde ouders.
Voor zes eerstejaars inteeltlijnenvanhet hooitype werd een
opbrengstdepressie geconstateerd van -8 tot 3^f°f gemiddeld
20c/o. De opbrengststijgingvan de ene inteeltlijn was echter
niet significant (p= 0,05).
VEREDELINGSONDERZOEK INKROPAAR (Project 5-1.9)
Opnieuw werd gevonden dat het kruisen van triploïde met tetraploïde planten tot een tetraploïde nakomelingschap leidt.
Van de 58planten die door de cytologische afdeling onderzocht
werden,bleek ermaar éénniet tetraploïd te zijn, namelijk
pentaploïd (2n = 35)- Daar per kruising slechts van 5 planten
het aantal chromosomen is geteld, ishet waarschijnlijk dat
zich tussen de overige planten nog enkele afwijkende exemplaren
bevinden.
In 22 zachtbladige klonenwerd het gehalte aan oplosbare koolhydraten enaan ruw eiwit bepaald. Hoewel verschillen tussen
de klonen aangetoond werden, waren deze inabsolute zinniet
groot. Voor deze bepalingen werd de derde snede gebruikt. Het
lijkt gewenst het volgend jaar ook de eerste snede inhet onderzoek te betrekken.
VEREDELINGSONDERZOEK INENGELS RAAIGRAS (Project 5-1.2)
Het onderzoek inEngels raaigras is gericht ophet samenvoegen
van eigenschappen als kouderesistentie,voorjaarsgroei en laat
schieten, die negatief gecorreleerd zijn.Hiertoe wordt geselecteerd in een drietal groepen vanplanten.
In de eerste plaats v/ordenuit eigenmateriaal planten geselecteerd die met hun eigenschappen in de gezochte richting gaan.
Kruisingspopulaties van dergelijke planten werden in 19^5 op
het proefveld uitgezet enbinnen en tussen deze populaties
wordweer eenaantal kruisingen gemaakt.
Inde tweede plaats werd dit jaaruit door Dr.Wit beschikbaar gestelde selecties uit kruisingen van Engels x Italiaans
raaigras een aantal aantrekkelijke planten geselecteerd.

Tenslotte zijn kruisingen gemaakt tussen eigen klonen en een
tweetal Portugese herkomsten met zeer vroege groei in het
voorjaar. Het bleek al spoedig dat de kwaliteit en groeikracht
van de ene groep kruisingenveel beter waren dan die van de andere. Dit stemde overeen met de inmiddels opgedane ervaring
dat één van de gebruikte herkomsten heel weinig persistent was.
Binnen de twee groepen F-j-families liepen de kwaliteit en de
groeikracht sterk uiteen, maar slechts enkele kruisingen konden het niveau van de volbloed Nederlandse families bereiken.
Verschillende F-j-planten konden onderling gekruist worden,
maar door bloeitijdsverschillen kwamen terugkruisingen,met
Nederlandse planten nog niet tot uitvoering.
Zowel door waarnemingen op het veld als door uitvriesen in de
vriescel werd getracht in buitenlandse herkomsten die voor
kruising met eigen materiaal in aanmerking komen, planten te
vinden die voor kouderesistentie duidelijk boven het gemiddelde
van hun populatie uitsteken en om die reden als kruisingspartner aantrekkelijker zijn. Uit verschillende rassen en populaties werd een klein percentage van dergelijke planten geselecteerd, waarvan verder onderzocht zal worden wat hun géniteurswaarde is.
Nieuwe kruisingen werden gemaakt met rassen die in 1964 nog
niet beschikbaar waren, o.a. Nieuw Zeelands permanent pasture
en de Ierse rassen Ctormont Early en Stormont Late.
Uit kiemproeven bij lage temperatuur bleek dat van verschillende rassen een deel der zaden bij 2 tot 3°C kan kiemen, andere
zaden dit echter niet kunnen, althans niet in 6 weken. Of de
verdeling in dergelijke fracties enige samenhang vertoont met
bepaalde physiologische eigenschappen van de planten die uit
de zaden groeien, zal verder onderzocht worden. De gevonden
rasverschillen wijzen wel in die richting. Van de zeer vroege
naar winterzwakke rassen Stormont Sarly en Nieuw Zeeland permanent pasture kiemden na 6 weken bij 2 à 3°C respectievelijk
60 en 66c/o, van het zich laat ontwikkelde naar winterharde ras
Valinge kwam niet meer dan &*fo tot kieming bij deze lage temperatuur.
VEREDELINGSONDERZOEK_IN VELDBEEMDGRA3 (Project 5-1.10)
In 1964 werden in de omgeving van v/ageningen rijpe bloeiwijzen
van veldbeemdgras verzameld. Op deze wijze werden 26 populaties
verkregen. Ondanks het feit dat het verzamelen dus maar op een
beperkt gebied plaats vond, bevatte de collectie een groot aantal verschillende typen. Binnen de populaties was de variatie
meestal zeer gering, hetgeen erop wijst dat de meeste ouderplanten apomictisch geweest zijn.
In 196^ is getracht ?oa longifolia te kruisen met Poa pratensis
door het gemeenschappelijk inliullen van bloeiwijzen. Uit de
zaden, die op de longifolia planten geoogst werden, groeiden
planten die bijna alle Poa longifolia bleken te zijn. Slechts
enkele planten lieten nog wat twijfel over, terwijl twee planten zuiver Poa pratensis leken. Of dit laatste het geval is en
of dit dan op proeffouten berust, wordt naclor onderzocht.
Dit jaar werden opnieuw inhullingen tussen P. longifolia en
P. pratensis genaakt. Ook werd getracht kruisingen tussen Poa
nemoralis en Poa pratensis te maken. Over de mogelijkheid en

-83de resultatenvan deze kruising bevat de literatuur tegenstrijdige gegevens.
De bedoeling van deze kruisingen is enerzijds het overbrengen
van gewenste eigenschappen uit deze soorten in P.pratensis,
anderzijds na te gaan of soortskruising en terugkruising met
?. pratensis eenmogelijkheid biedt, langs indirecte weg kruisingenuit tevoeren inde apodictische soort P.pratensis.
Men mag namelijk verwachten dat bij de terugkruising weer een
groot aantal zuivere Poa pratensis planten zullen ontstaan.
Door de cytologische afdeling werdenvan 19rassen de chromosoomgetallen bepaald door vijf plantenper ras to onderzoeken.
De gevonden cijfers liepenuiteenvan 2n = 27 tot 2n = 95- Ook
binnen de rassenwerden soms grote verschillen gevonden.
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VEREDELINGSONDERZOEKAAN ¥ITTE_KLAVER (Project 5-2.1)
Witte klaver wordt overwegend gebruikt in.mengsels met grassen.
Bij de huidige graslandexploitatie is de klaver vaak moeilijk
in de zode tehandhaven. Dit wordt ten dele gewetenaan een onvoldoende concurrentievermogen t.o.v. de grassen, ten dele aan
onvoldoende resistentie tegenparasieten, o.a. tegenhet klavercystenaa.ltje. Beide problemen worden aan de S.V.P. bestudeerd.
Bij de veredeling vanwitte klaver passen de kwekers inhet algemeen slechts toetsing inmonocultuur toe.Het is daarom van-veelbelang teweten of ervoldoende overeenkomst bestaat tussen de groei
van de klaver met endie zonder gras.
1. Overeenkomst tussen de groei vanwitte klaver met en zonder
gras.
V?.ndertig families witte cultuurklaver en elf families Ladinoklaver v/orden gedurende drie jaarper familie zesplantengetoetst in een zode van Engels raaigras weidetype. Dezelfde
planten werden gedurende twee jaar inmonocultuur getoetst.
De velden werden vier maal per jaar gemaaid. Correlatiecoëfficiënten werden berekend voor de groei inmeng- enmonocultuur in denazomer vanhet laatste jaarvan toetsing. De
groei in gras werd bepaald door de oppervlakte van de plant
te meten en de dichtheid te schatten.De groei in monocultuur
werd bepaald door de massa tewegen.
families

aantal

massa

correlatie
coëfficiënt

Ladinoklaver

11 meng- enmonocultuur

rs=0,2+5

Cultuurklaver
30 "
"
r g = 0,25
Ladino- en cultuur 2 + 1 "
"
r =0,2+3
„«J-liiY-^jEL
--.
-_--._—-B =Bravais S = spoa m a n R-.ngcorrolatiess = significant voor
P = 0,01
Voor het totale aantal families blijkt de correlatiecoëfficiënt
- hoewel betrouwbaar - laag te zijn.Er is dus slechts eengeringe overeenstemming geweest tussen de groei van de klaver met
en die zonder gras. Deze overeenkomst was noghet grootst bij
de Ladinotypen. De families die inmengcultuur nummer één en
twee waren op de ranglijst, stonden inmonocultuur resp. op de
eerste en derde plaats.Hoeiirelwegens de geringe correlatie een
toetsing alleen inmonocultuur voor de Ladino's riskant lijkt,
lijkt voor cultuurklaver een toetsing inmengcultuur absoluut
noodzakelijk.De nummers één en twee inmengcultuur waren hier
resp. nummer 25 en 11 inmonocultuur.
De groei van de Ladinoplanten ingras was over het algemeen
beter dandie van de cultuurklaver. De hogere bladeren van de
Ladino's kregen inhet gras meer licht,wat de groei bevorderd
zalhebben.
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De toetsing vanplanten in gras waarbijalleen geregeld gemaaid
wordt, is slechts een gebrekkige stap in de richting van toetsen
onder praktijkomstandigheden, omdat een zeer groot deel vanhet
grasland wordt beweid. Voor 1966wordt eenproef voorbereid met
een gelijktijdige vergelijking van de groei vanwitte klaverklonen enfamilies met en sonder gras, met maaien enbeweiden op
dezelfde grondsoort.
2. Eigenschappen vanwitte klaver inmonocultuur van invloed op de
groei in gras.
Toetsen inmengsels ismoeilijker dan toetsen inmonocultuur.
De schattingen enbepalingen zijnnamelijk in grasminder gemakkelijk uitvoerbaar dan inmonocultures.Bovendien is vanwege
de vaak onregelmatige groei van het gewas,waarin getoetst moet
wordenhet proefveld minderuniform. Blijkt nu dat inmonocultuurbijzondere eigenschappen vanwitte klaver belangrijk zijn
voor groei in gras dan zou de toetsing zonder gras hiervoor gehandhaafd kunnen worden. Eventueel zou men dit als voorselectie
voor een toetsing inmengcultuur kunnen gebruiken.De volgende
bijzondere eigenschappen worden onderzocht.
Groeibij weinig licht
Het resultaat vanhet oriënterend onderzoek met een gering aantal
planten in 1963» waarbij de groei van witte klaverbijweinig licht
vergeleken werd met groei in gras, gaf ons aanleiding in 19^4 en
1965 een soortgelijk onderzoek met eengroter aantalplanten teverrichten.Van de planten die in 196^!-bijweinig licht waren getoetst,
werden in 1965klonen inviervoud uitgezet ingrasbijnormaal daglicht. Bovendien werden drie en zes weken oude zaailingen vanverschillende rassen gedurende zes v/ekenverder gekweekt bij weinig
licht. Goed en slecht groeiende planten werden aangehouden. Ze zullen in 1966worden gekloond en opnieuw worden getoetst bij weinig
licht, om te zien of selectie op goede groei bij lage lichtintensiteit reeds aan jonge zaailingen mogelijk is.
Resistentie tegen cystenaaltjes
De toetsing op resistentie tegen cystenaaltjes kon geleidelijk verbeterd worden.De potkluitmethode werd vervangen door de drainbuismethode, zoals deze bij granenwordt toegepast enwaarbijhet aantal
cysten aan gespoelde wortels wordt beoordeeld. Bijwitte klaver
blijken de cysten gemakkelijker danbijhaver van de wortels los te
laten, ookbij zeer weinig bewegen inhet water. Door wortels gegroeid inrivierzand te spoelen in een z.g. Eenwick-can bleek het
mogelijk te zijn eenvrijwel alle witte cysten op tevangen endeze
te tellen ineenbak met zwarte ondergrond. Naar verbetering vanhet
grondmilieu envan de inoculatie wordt nog gezocht.
Het resistentieonderzoek had tot nu tosvrijwel uitsluitend plaats
met éénherkomst aaltjes uit Havelte.Hierbij zijnresistente plantenverkregenuit drie populaties vanwitte klaver van zeerverschillende afstamming. Deze werden getoetst met zes andere herkomsten
aaltjes uit ons land.De planten werden ingedeeld inde groepen
zwaar,matig enniet of licht besmet.Tabel 1geeft een overzicht van
de uitkomsten voor de eerste en de laatste groep.
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Tabel 1

Plantenherkomsten
Percentage planten vrij zwaar tot zwaar besmet (zw)enlicht besmet(L)

Aaltjes herk omst Aantal
larven
per
plant
bij
inoculatie
Havelte
iüldervank
Overloon
O . Polder
Leek
Haule
Wolfheze
Gem. aaltjes herk.

"wolfheze"
selectie
Gem.23 planten perobject
zw/L

Nieuw-Zeel.
Kiwi sel.
Gem.23planten perobject
zw/L

Lodigiano
selectie
Gem. 23planten perobject
zw/L

Gemiddelde
van herkomsten

Standaardras

zw/L

Gem.4 planten perobject
zw/L

650
650
650
650

35/26
17/46
22/30
25/13

38/14
30/35
62/10
21/26

17/25
39/35
25/13
13/21

30/22
29/39
36/18
20/20

75/0
100/0
100/0
67/0

773
1418
1577

54/21
62/17
78/0

39/30
76/10
87/0

35/22
62/4
46/13

43/24
67/10
70/4

100/0
100/0
83/0

42/22

50/18

34/19

89/0

Zw =Percentage planten met meer dan 100cysten.L=Percentage planten met0t/m 20cysten.
De drie plantselecties bleken na inoculatie met 650 larven per
plant elk een zekere mate van resistentie tegen cystenaaltjes
te "bezitten .Het minst resistent was de combinatie Overloonaaltjes net de selectie Mieuw-Zeelandse-Kiwi (Ó2/10), het minst
vatbaar de combinatie ¥ildervank-aaltjes met de plantselectie
Wolfheze (17/^-6). Van de vier aaltjesherkomsten waarmee een lichte besmetting werd toegepast is ook deze laatste over het algemeen het minst agressief en zij lijkt daarom ook minder geschikt
te zijn voor inoculatieproeven.
Bij de samenstelling van het grondmengsel voor de inoculatie is
voor drie aaltjesherkoristen de besmetting zwaarder uitgevallen
dan bedoeld w a s . De besmetting met Eaule en ¥olfheze-aaltjes,
welke in het begin van de proef ongeveer even zwaar was, geeft
een opvallend verschil in aantasting te zien bij de plantenherkomsten. Voor de Haule-aaltjes hebben de selecties Wolfheze- en
Nieuw Zeelandse-Kiwi een hoger percentage resistente planten dan
de selectie uit Lodigiano, terwijl het omgekeerde het geval is
voor de aaltjes van ITolfhese. Tegen deze laatstgenoemde aaltjes
is in de Lodigiano selectie duidelijk meer resistentie aanwezig
dan in de beide andere plantselecties* Dit materiaal is daarom
van belang voor de verd.ere veredeling op resistentie. Van de beide
andere plantenherkomsten is de ïolfhezeselectie de belangrijkste omdat zij naast een hoger gemiddelde aan resistentie ook een
grotere geschiktheid voor verbouw in Nederland bezit dan de
Nieuw-Zeelandse-Kiwi selectie.
De nog vrij geringe resistentie van de populaties zal waarschijnlijk ten dele te wijten zijn aan een minder effectieve selectie
van resistente planten door de nog gebrekkige toetsing, maar kan
ook veroorzaakt zijn door de aard van de overerving van ds r e sistentie.
Om deze overerving na te gaan werden binnen een groep van twee
zeer vatbare planten en drie planten met resistentie diallele
kruisingen gemaakt.
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G-eïnoculeerdwerd met de aaltjesherkomst vanHavelte.De splitsingsgetallen uit dese proef kunnen niet verklaard wordenmet
één genvoor resistentie, omdat bij eendominante werking hiervan inde kruising zeer vatbare planten xplanten met resistente teveel zeervatbare planter.n.I. 93i° voorkwamen, terwijl bij
eenrecessieve werking de 60ft zeer vatbare plantenuit de kruisingen tussenplantenmet resistentie niet verklaard kunnenworden. Meerdere genen sullen dus de overerving van de resistentie
bepalen.
VEREDELINGS0NDER20EX^N_TETRÂ?LOrDE RODE_KLÂVER (Project 5-2.2)
Van de twee zaadknoppen die in de vruchtbeginsels van rode klaver
worden aangelegd, vormt inde regel slechts één een zaad. Plantenniettweezadige peulenkomen echter voor. Uit de gegevens van
de literatuur blijkt dat het mogelijk is door selectie op deze
eigenschap het percentage tweezadige peulen (vande gezette peulen)van eenpopulatie op te voerenvan enige procenten tot ongeveer dertig procent. Nagegaan wordt nu of door het kweken van
tetraploïden met eenaanleg voor tweezadige peulen, de fertiliteit en daardoor de zaadopbrengst verhoogd leanworden. Hierbij
werd uitgegaan van diploid Zwitsersmateriaal met een relatief
vrijhoog percentage tweezadige peulen.
Tabel 2 geeft van mixoploïde planten de tweezadigheid vanhet
diploïde envanhet tetraploïde deel. (De gegevens van 1964werden in 1965uitgewerkt). De planten zijn gerangschikt naar een
afnemend percentage tweezadigheid inde diploïde delen.
Tabel 2 Percentage tweezadige peulen van de gezette peulen
(met 1of 2zaden)van mixoploïde planten
2 X DEEL

4 X DEEL

Plant Totaal Percentage
gezette tweezadige
1963 peulen peulen

Totaal
gezette
peulen

4/28

44

59

70

5/78

358

1/70
4/96

91
161
148

39
8

74
64
152

2/73
3/38
1/44

122

4/53
4/41

179
172
207

6/71
6/62

257
158

6
4
4
4
1
0
0
0

69
106
126
152
70
125

i4o

Percentage
t'weezadige
P eulen
1
10
2
0
0
0
0
0
0
1
0

vervolg tabel
4 X DEEI
Plant Totaal Percentage Totaal
Percentage
gezette tweezadige gezette tweezadige
1964 peulen peulen
peulen
peulen

5/78
5/88
5/22
4/28
1/19
V72
2/73

482
370
403
262

37
23
15
15

327
577

12

200

0

1

105
181

3
2

146

6

137
202
247
68

5
0,5
o
0

Het blijkt dat het percentage tweezadige peulen inde tetraploïde
hoofdjes steeds veel geringer is dan inde diploïde hoofdjes van
dezelfde plant.Verder is te zien dat inde tetraploïde delen de
tweezadigheid alleenboven een zeer lage waarde uitkomt, als het
inde diploïde delen relatief sterk ontwikkeld is.Hiermede is
aangetoond dat de tweezadigheid van de diploid van invloed is op
de tweezadigheid van de daaruit verkregen tetraploïd.
Het percentage tweezadige peulenvan de gezette peulenvan elf
tetraploïde families, ontstaanuit paarsgewijze kruisingen,
werd nog vergeleken met het gemiddelde van de ouderplanten. De
correlatie tussen ouders ennakomelingen was laag n.1. 0,56 en
niet significant.De beste oudereombinatie met een gemiddelde
voor beide ouders van 9>7/=>tweezadige peulenbleek de op één
na beste nakomelingschap te gevenmet 4,97$« De tweezadigheid van
de slechtste oudercombinatie xvasgemiddeld 0,7$» terwijl dit gemiddeld voor hunnakomelingen 0,26$was,waardoor deze ookde
slechtste was van de elf nakomelingschappen. Combinaties met een
ouderplant van familie 6, die over het algemeen een zeer lage
tweezadigheid had, gavenbij depaarsgexvijze kruisingen meestal
slechte nakomelingschappen. Genoemde gegevens wijzen er op dat
selectie op tweezadigheid in een tetraploïde populatie mogelijk
is.
Uit de opgestelde correlatietabellen konworden afgeleid dat een
percentage van 12-16 tweezadige peulen inde tetraploïdpnniet
voldoende is om enige invloed op de zaadzetting uit te oefenen.
In de diploïden was bij deplanten met een tweezadigheid groter
dan zestienprocent eenpositieve invloed op de zaadzetting duidelijk merkbaar. Dit had echter nog geen positief effect op de
zaadopbrengst. Verder bleek dat de tweesadigheid van de plant in
het diploïde materiaal geen invloed had op de zaadzetting van de
niet-tweezadige peulen. Een verhoging van de tweezadigheid brengt
dus hierbij geen algehele verhoging van de fertiliteit van de
zaadknoppen teweeg, maar geldt voor een groot deel specifiek voor
het tweede zaadje inde peul.
Inhet diploïde enhet daarvan afkomstige tetraploïde materiaal
was de daling vanhet duizendkorrelgewicht resp. 10,2 en22,7$»
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U i t a n d e r e gegevens van t e t r a p l o ï d S . V , ? . - m a t e r i a a l en u i t g e g e v e n s o v e r d i p l o ' i d m a t e r i a a l u i t de l i t e r a t u u r , k a n g e c o n c l u d e e r d worden, d a t over liet algemeen liet d u i z e n d k o r r e I g e w i c l i t
v a n de t w e e z a d i g e p e u l e n i n de t e t r a p l o i d e n s t e r k e r t e r u g l o o p t
d a n i n de d i p l o l d e n .
T e n s l o t t e werden van d r i e t e t r a p l o ï d e p o p u l a t i e s n . 1 . één u i t
e e n i n t e r n a t i o n a a l m e n g s e l ( l ) é é n u i t C . V . P . - m a t e r i a a l ( i l ) en
é é n u i t Z w i t s e r s m a t e r i a a l ( l i l ) de t w e e z a d i g h e i d e n de z a a d z e t t i n g b e s t u d e e r d . Van e l k e h e r k o m s t w e r d e n v e e r t i g p l a n t e n o n d e r z o c h t . T a b e l g e e f t e e n s a m e n v a t t i n g v a n de g e g e v e n s .
T a b e l y Tweezadigheid en zaadzetting van tetraploïde populaties
Herkomst Generatie
na colchicine
behande-

Totaal
aantal
planten

II
III

C2-Coudere
generatie
C2-C4
Ci

Zaadzetting
Gem.

variantiecoëff.

y^,^Ü Max
aantal
planten

ling

I

Tweezadige peulen
van de gezette
peulen

40
40
40

'f

H

M

24

4
15

%
ü%

54?
hh%

16
26

Allereerst valt uit de tabel af te lezen dat behalve inherkomst
III ook tweezadige peulen in I en IIvoorkomen. De zaadzetting
van de tetraploïde populatie uit het Zwitserse materiaal wasbetrouwbaar minder dan die vanbeide andere groepen.De gemiddelde
zaadzetting van hhcp is van dit jonge materiaal (c.)echter vrij
hoog tenoemen.Aangezien de variantiecoëfficiënt hiervanhoog is,
is deze populatie waarschijnlijk zeer geschikt voor selectie op
zaadzetting en zaadopbrengst.
Nader onderzoek van de gegevens zal nog plaats moetenhebben om
tekunnenvaststellen of devrijhoge tweezadigheid ofhoge éénzadigheid vanhet diploïde uitgangsmateriaal de gunstige zaadzettingvan het C-jmateriaal heeft veroorzaakt.
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GRASSEN, VOEDERGEWASSEN EN PEULVRUCHTEN
cloor
Dr. F. Wit

VEREDELINGSONDERZOEK AAN STOPPELKNOLLEN (Project 5-3•1)
1. Algemeen
Het instandhouden van een groot aantal inteeltlijnen vergt
elk voorjaar te veel van de beschikbare tijd. Daardoor gaan
af en toe lijnen die na zelfbestuiving zeer slecht zaad zetten, verloren en kan onvoldoende aandacht worden besteed aan
de volledige afwerking van diallele en andere kruisingsschema's. Sinds enkele jaren wordt daarom geprobeerd het aantal
inteeltlijnen te reduceren door hun kruisingswaarde te bepalen met behulp van de massale proefkruising en slechts een
beperkt aantal "goede" en "slechte" lijnen aan te houden voor
de produktie van enkelvoudige en dubbele hybriden. Dit plan
kon echter nog steeds niet worden volbracht, vooral omdat te
veel inteeltknollen op de proefkruisingsvelden weinig of geen
zaad gaven. Zo leverden van de 100 in de lente van 19^5 voor
proefkruising uitgezette inteeltlijnen, slechts 29 voldoende
zaad voor uitzaai in een opbrengstproef. Er moet daarom meer
aandacht worden besteed aan de factoren die de zaadvorming
van inteeltknollen bemoeilijken. Eén van deze factoren is het
voortijdig uitlopen van de knollen gedurende zachte perioden
in de nawinter bij bewaring in de platte bak. Het opslaan in
poterbewaarplaatsen heeft in het verleden veel slechtere
resultaten gegeven. Bij een oriënterende bewaarproef bij +2 C
met in juli geoogste knollen van de zomerzaai, bleken deze
echter na ruim h maanden nog in zeer goede conditie te zijn.
Ze waren vrijwel niet uitgelopen en gaven na uitplanten in
de kas bij aanvullende belichting in het algemeen voldoende
rijke bloei voor een behoorlijke zaadopbrengst. Knollen die
eind november zijn geoogst zullen dan bij bewaring bij +2 C
zeer goed kunnen overwinteren.
Een tweede punt waarop moet worden gelet is de zuurgraad van
de grond. Op een der gehuurde percelen (op de KLinkenberg)
mislukten dit jaar de opbrengstproeven door een slechte b e ginontwikkeling en het pleksgewijze wegvallen,van veel jonge
plantjes. Overeenkomstige groeistoornissen in het jeugdstadium zijn in deze omgeving eerder waargenomen bij bepaalde
groepen van inteeltlijnen en hun kruisingsprodukten. Als mogelijke oorzaak werd toen gedacht aan gebreksziekten (vooral
boriumgebrek) en aan aantasting door virus. Dit jaar kon met
vrij grote waarschijnlijkheid de pH van de grond als schuldige worden aangemerkt. Deze was nl. op liet betreffende perceel op verschillende plaatsen beneden h,0 tegen 4,1 tot k,6
op veel beter geslaagde plekteen. Volgens recente literatuur
zijn knollen gevoeliger voor een lage pH dan vroeger werd
aangenomen en is een pi-Ivan h,5 al te laag. Op grond van de
waarnemingen in vorige jaren moeten er dan binnen het S.V.P.materiaal grote verschillen in gevoeligheid voor lage pH bestaan.

Cyclisch herhaalde reciproke selectie
Volgens het werkplan zou het subproject "reciproke selectie"
dit jaar met de afsluiting van de tweede cyclus worden beëindigd. De topcross-proefvelden leverden echter veel te
weinig zaad op voor een toetsing van de afzonderlijke proefkruisingsfamilies. Daarom werden representatieve gemengde
zaadmonsters samengesteld van alle J x M families en van
alle M x J Q families. Beide populaties werden in twee opbrengstproeven vergeleken met overeenkomstige populaties
uit reservezaad van de topcross-families van de twee voorgaande generaties (M x J ,J x M ,M x J en J x M ) en met de
twee uitgangsrassen Meetjeslander en Jobé. De gemiddelde opbrengsten aan droge stof per veldje van 10 m2 zijn in de
volgende tabel weergegeven. Daarin zijn tevens de gemiddelden
van de topcross-families en die van de rassen vermeld van de
opbrengstproeven_
aan het eind van de eerste cyclus. Proef
A werd in 19^5 vroeg (7 n o v e m b e r ) , proef B werd laat geoogst
(29 november, na de vorstperiode). In 1963 was er slechts
enkele dagen verschil in oogstdatum.
Object

M
M xJ
M xJ
M

2

X J

2

J xM
J xM
Jpx MJ,
Civasto
Fonda

Gemiddelde opbrengst aan d.s. per 10 m2

1965
A
B
3,48
4,80
4,02
5,17
4,54
5,47
5,28
4,03
4,67
5,71
4,02
4,81
6,12
4,89
4,84
4,29
_
4,76
-__5a32.

1963
A
B
3,41
2,56
3,63
3,83

3,44

*,25
4,15

Het meest opvallende resultaat is dat in beide proeven van
1965 de hoogste producent, de populatie J x M betrouwbaar
meer opbracht dan J x M en J„ x M , terwijl de populatie
M„ x J„ betrouwbaar uitkwam boven M x J en in proef A boven1 1
dxon boven M x J .Ook in 1963 onderscheidden de populaties
M' x J en vooral'J x M zich door een zeer hoge produktie.
Indien bij herhaling van de proeven de resultaten worden b e vestigd, dan zou dit betekenen, dat de winst die in de eerste
selectiecyclus werd behaald, in de tweede cyclus weer v r i j wel geheel verloren is gegaan.
De mogelijkheid bestaat, dat dit onvorwachte resultaat te
wijten is aan onvolkomenheden in de uitvoering van het selectieprogramma. Inderdaad konden bij de overgang van de
eerste op de tweede cyclus enkele I1-lijnen, waarvan de topcrossfamilies tot de meest produktieve behoorden, niet in de
vernauwde populatie worden opgenomen. Het lijkt daarom gewenst, opnieuw een tweede cyclus aan te zetten, uitgaande van
reservezaad van de populaties van de eerste cyclus.

3,73
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3. Veredeling op tetraploïd niveau
Een statistische bewerking van de opbrengstproef van 1964
toonde aan dat 11 van de 31 getoetste tetraploïde families
betrouwbaar meer droge stof laadden geproduceerd dan Novitas
(P = 0,05). De verschillen met Civasto v/aren niet betrouwbaar.
In verband met de gunstige indruk die in de jaren 1962, 1963
en 1964 van het tetraploïde S.V.P.-materiaal werd verkregen de opbrengstproef in 1965 w e r d wegens de onregelmatige stand
niet geoogst - werd nieuw basismateriaal geproduceerd. Daar
slechts een vrij gering deel van het aanwezige tetraploïde
materiaal knolvoetresistentie bevatte, werden de nieuwe tetraploïden gemaakt van diploïde knolvoetresistente S.V.P.-families en van enkele resistente rassen. Hiervan werden 38O
C -families opgekweekt. De colchicinebehandeling en de controle vond plaats onder leiding van de heer Speckmann.
h. Manlijke steriliteit
Van kruisingen tussen manlijk steriele planten, afkomstig
uit een bestraalde Jobeplant, en manlijk fertiele planten,
werden 16 F -families geanalyseerd. Ze vertoonden alle het
beeld van een splitsing in 3 manlijk fertiel:1 manlijk steriel. Samen bezaten ze 59& manlijk fertiele en 186 manlijk
steriele planten (theoretisch volgens een 3 *•1 splitsing
586,5 mf en 195>5 ms).Door sibmating werden 25 nakomeling*
schappen opgekweekt van kruisingen tussen m s - en mf-planten.
Daarvan splitsten 19 weer ms-planten af terwijl 6 families
alleen mf-planten vertoonden. Van de 25 mf-planten waren dus
19 heterozygoot en 6 homozygoot (verwachting volgens de
2 : 1verhouding 16,7 en 8,3)- De splitsende families b e stonden samen uit 73 mf en 81 ms (verwachting 77 en 77)« A l
deze gegevens wijzen er op, dat manlijke steriliteit in dit
materiaal op één recessief gen berust.
Manlijk steriele planten werden gekruist met 210 inteeltlijnen. O-typen bleken daar niet onder voor te komen. Wel b e vatten 6 F -generaties telkens één m s - of semi ms-plant.
Deze werden teruggekruist met manlijk fertiele planten uit
de vaderlijn om na te gaan of daar toch nog O-typen in voorkomen. Verder werden kruisingen gemaakt tussen ms-planten en
heterozygote mf-planten van verschillende herkomst. Uit de
resultaten zal blijken of de manlijke steriliteit daar op
hetzelfde gen of op verschillende genen berust. Tenslotte
werden heterozygoten uit verschillende nis-groepen als vader
gekruist met inteeltlijnen om uit te maken of de ms-genen in
elk plasma werkzaam zijn.
5. Resistentie tegen knolvoet
Op voorstel van Dr. Tjallingii werd het toetssortiment iets
veranderd en uitgebreid. Het nieuwe sortiment werd in de herfst
voor het eerst uitgezaaid in Nijbroek en Wehl. De percentages
zieke planten van de zomer- en de herfstzaai zijn in de volgende tabel weergegeven.
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R a.s
Bicolor
Gelria A
Civasto
Mommersteeg
Orion
Meetjeslander
Leielander
Waaslander
Gelria R
Novitas
S.V.P. AB
it
C
ABC ingesn.
ABC heel blad

Ni jbroek
zomer
herfst
^_
100,0
90,3
79,4
23,7
30,5
-

9,5
37,5
85,0
0,2
0,0

98,8
98,2
66,9
61,7
48,0
20,8
19,1
30,8
26,5
6,6
1,1
0,0

We:hl
zomer
herfst
74,8

69,h
51,1
8,1
0,0
0,0
66,7
0,0
0,1
0,4

91,5
84,8
67,9
57,7
12,0
8,3
20,8
0,3
1,0
0,7
0,0
0,0

Op het perceel in Nijbroek is zowel bij zomer- als bij herfstzaai de aantasting sinds i960 min of meer geleidelijk toegenomen, vooral bij de rassen Civasto, Mommersteeg en Meetjeslander. In Wehl is - sinds 1961 - het omgekeerde het geval
geweest.
In de tabel zijn ook de aantastingscijfers van enkele S.V.P.selecties opgenomen. Deze selecties zijn de resultaten van
een eerste poging tot het samenstellen van synthetische toetsrassen uit genetisch geanalyseerde, homozygote inteeltlijnen.
Ze zijn nog niet alle geheel zuiver. De ziektepercentages,
die berekend zijn uit monsters van vele honderden planten,
laten echter al zien dat met dergelijke toetsrassen een veel
scherpere differentiatie mogelijk wordt dan met de tot dusverre gebruikte, genetisch heterogene praktijkrassen.
Er is een begin gemaakt met de toetsing van inteeltlijnen in
de kas, in grond besmet met gezuiverde fysiostammen. Met
vrij grote zekerheid zijn inteeltlijnen geïdentificeerd met
de genotypen aaBBCC, AAbbCC enAABBcc, die ieder vatbaar zijn
voor één fysio, n l , resp. het ¥-, G- of M-fysio en resistent
tegen de beide andere. Bij nalezing van het Jaarverslag 1964
is gebleken, dat daarin op blz. 78 een storende fout is geslopen, In de derde alinea is als overheersend genotype van
de rassen Ifaaslander, Gelria A en Mommersteeg resp. A.bbcc,
A.B.cc en aaB.C. opgegeven. Dit moet zijn resp. aaB.C.,
A.bbcc en A.B.cc.
De identificatie van fysio's in suspensies van zieke knollen wordt bemoeilijkt door het slecht slagen van de infectie
in de wintermaanden. Het percentage toetsingen waarin juist
voldoende infectie optrad om conclusies mogelijk te maken,
bedroeg in de proeven ingezet in december 1964 en januari,
februari, maart, mei, juni, september en december 1965 resp.
26, 41, 63, 79, 96, 83, 53 en 29- De hoeveelheid licht is
hierbij waarschijnlijk de beperkende factor.
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GRÀ.SSEN, VOEDERGEWASSEITEH PEULVRUCHTEN
door
R.J. Heringa

VSREDSLINGSOlIDERZOSK . ^ H _ L À Ï ^ B O W S T ^ M Z O N E n (Project 5-^.2)
Enkele rassen en enkels bruin- en witzadige selecties van landbouwstambonen --/erden in voorgaande jaren gekruist met het ras
Cornell k-S>-?M-2, dat resistent is tegen de vier voorkomende
fysio's van Colletotrichum. Daarna werd twee of drie keer teruggekruist. Het saad van de terugkruisingen werd telkens op resistentie tegen vlekkenziekte getoetst.
Daar uit het onderzoek van Mastenbroek de genetische achtergrond
van de resistentie van Cornell bekend is, is hieraan verder geen
onderzoek verricht.
Ook werd gekruist met drie Amerikaanse rassen, die resistent zijn
tegen drie fysio's van Colletotrichum. Deze witzadige rassen zijn
kleinsadig en van goede uiterlijke kwaliteit.
In voorgaande jaren werden tevens kruisingen gemaakt tussen bruinzadige rassen met planten van eigen witzadige selecties die waren
geselecteerd op Colletotrichum. F~- en F^-populaties, afkomstig
van de gezonde of licht aangetaste planten uit de kunstmatige b e - '
smettingsproeven werden dit jaar vermeerderd.
Ondanks velerlei genomen voorzorgsmaatregelen kon niet worden voorkomen dat het overgrote deel van het selectiemateriaal door konijnenvraat verloren ging. Van het overgebleven materiaal werden de
beste typen met een redelijke zaadkleur en -vorm aangehouden.
Van vier witzadige eigen selecties werd het opbrengstvermogen vergeleken met dat van de rassen Rona en Lîrobesta. De ontwikkeling
was door de extreme weersomstandigheden matig tot slecht, i.lleon
selectie A19 had een hogere opbrengst dan het meest produktieve
ras Krobesta. De overige drie selecties vertoonden ook onder deze
ongunstige omstandigheden nog een redelijke kwaliteit.
Twee selecties van het strogele type kwamen zowel in opbrengst als
in uiterlijke kwaliteit boven het standaardras Groninger strogele.
Gezien de geringe belangstelling voor hst gewas landbouwstanbonen
bij consument, teler en kweker en de grote klimatologische moeilijkheden die zich bij de teelt voordoen, lijkt het gewenst het onderzoek bij de S.V.?. te beëindigen. Het aanwezige materiaal zal op
een doelmatige wijze worden opgeslagen.
ONDERZOEK OÎÎTREÏTT K ¥ A L I T E I T EN PRODUCTIVITEIT BIJ LiUTDBOU¥ER¥TEN;
YS5S2S^_I_:L T _55_22^ËIS55 : ®S I i5ï5 (Project 5-^-3)
Consumptiekwaliteit
Gedurende het verslagjaar verscheen mededeling nr. 96 van het P.A.¥.
handelende over het onderzoek naar de overerving van consumptiekwaliteit aan bastaardzaad van droog geoogste erwten. De belangrijkste conclusies daaruit warden reeds in hst verslag over 196^
opgenomen.
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Tenbeîioevevan het verdere onderzoek werden de rassen Rondo
enDik Trom met een tiental andere rassen gekruist.Het verkregen zaad is in onderzoek bij Mej. Veenbaas vanhot ? . A . ¥ .
De kruisingen van 1964werden herh.aa.ld.Het kruisingszaad van
1964werd inmiddels alsF-.tevelde geteeld.Hierdoor kan een
vergelijkingworden genaakt tussenhet bastaardzaad en zaad
van deF-j-piantenvan dezelfde kruisingscombinatie. In de loop
van 1966 sal eenpublikatie met de resultaten van dit onderzoek verschijnen. Processed peas (= "opgeweekte" droge erwten
in blik). Goede processed peas moeten eenAeelhlijvende schil
bezitten die iets gebarsten mag zijnmaar geen typische schilsmaak mag geven. Schil en zaadlobben moeten zacht van structuur zijn, doch ookweer niet "moeaig".Aan deze eigenschappen
blijkt deAaerikaanse Alaska erwt te voldoen. Opverzoek van
de P.S.C, is enkele jaren geleden begonnen met de uitvoering
van eenkruisingsprogramma, waarbij getracht wordt de goede
eigenschappen vanb.v. Alaska te combineren met het planttype,
de goed.eoogstzekerheid ende opbrengst van Ilederlandse rassen.
Behalve Alaska werden ook enkele andere rassen, waarvan verwacht mocht worden dat ze een redelijke processed pea zouden
kunnen geven, gebruikt. Inde eerste generaties werd vooral op
een goed planttype gelet, terwijl in 1964van deF3 een aantal
monsters op "processed pea" eigenschappen werd onderzocht.
De erwten werdenhierbij 18uur geweekt endaarna gedurende 50
minuten in eenwaterbad, inbekerglazen gekookt.Deze tijden
werden nauitvoerige proefnemingen als demeest geschikte aangehouden.
Vanverschillende monsters die gedeeltelijk als goed, gedeeltelijk als slecht waren gewaardeerd, werd de nateelt in 1965plantsgewijs beoordeeld.
In totaal werden 340plantnakomelingschappen afkomstig van 60
in 1964geselecteerde nummers onderzocht. Inhet algemeen bleek
er geen vaste lijn tevinden inde beoordeling over beide jaren.
Dit kan gedeeltelijk aanverschil inuitwendige factoren worden
geweten.
Hoewel de overeenstemming tussennakomelingschap en ouders dus
niet geheel bevredigend is,heeft toch eenaantal van de in 1964
als goed beoordeelde planten overhet geheel een goede nakomelingschap gegeven.
Abortie
Uit onderzoek over eenaantal jaren aan de S.V.P. en inRethmar
(Duitsland) is gebleken dat de rassen Senator enRondo een hoog
percentage,d.erassenFertila en Lincoln een laagpercentage abortie vertonen.Het ras Celsior neemt een tussenplaats in (tabel1).

Tabel__2
Rassen

^_ä^2£*i2
_ _ i960 1961 .J962 1963 1965
kO.9

Rondo

3O.8 43.1 45.2

32.1

Senator
Celsior
Lincoln
Fertila

39.8 23-3
26.7 36.3 23.5 34.1 25.3
22.3 10.1
23-6 17.0 39.4 20.1 25«3
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Zoals uit deze tabel is te sien,had Fertila dit jaar eenhoger
'jaabortie dan inandere jaren.
In 1964werden rassen net een laag enmet eenhoog percentage
abortie met elkaar gekruist. DeF-j-genera.tiehiervan werd nu geanalyseerd.
In tabel 2 ishet percentage abortie van deP-]-generatievergelekenmet het gemiddelde vanbeide ouderrassen.
Op grond van de resultaten invoorgaande jaren isFertila hierinals laag gekwalificeerd. Dij de berekening van de gemiddelden der ouders zijnuiteraard de percentages van 1965 gebruikt.
Tabel 2

$ abortie inF-|'sen in ouderrassen
waardering gem. 'pabortie ouders 'pabortie Fj_

kruisingsouders
Senator x Rondo
Celsior x Rondo
Celsior x Senator
Fertila x Senator

hoog x hoog
matig x hoog
" x "
laag xhoog

27*7
28.7
2k.3
2k.3

27^5
21.6
22.3
18.5

"

28.7

^(y.G

Lincolnx Rondo
Celsior xFertila

"
"
matig x laag

21.1
25.3

20.8
18.4

Celsior x Lincoln
Fertila x Lincoln

"
"
laag x laag

17.7
17.7

17-1
13«0

Fertila x Rondo

"

Uit de tabel blijkt dat het percentage abortie van de kruisingen
matig x hoog, laagx hoog onmatig x laag, steeds beneden het gemiddelde van dat van de ouderrassen ligt.Dit kanwijzen op een
gedeeltelijke dominantie van een laagpercentage abortie.Het onderzoek wordt voortgezet.

^ Ë ï S ï S Ï Ï ! 1 ^ ^ ^ ^2EK
Echte meeldauw
De aantasting door echte meeldauw was goed; eenvrij scherpe selectie was daardoor mogelijk«.De Y^van resistent x vatbaar splitste
in 196^-in 28 ziek en 7gezond. Indien één genwordt aangenomen
zou.detheoretische splitsingsverhouding 26.25:8.75 zijn.DeFo
bestond dit jaaruit 8 ziek, 20 splitsend en 7gezond. 3ij monogene vererving zou dit theoretisch resp. 8.75> 17»5 en 8.75 nooten
zijn.Hoewel de aantallen klein zijn,wijzen deverkregen cijfers
op de werkzaamheidvan éénrecessief genvoor resistentie.
Nieuwe kruisingen werden gemaakt vanvatbaar x gezond. Er zijnaanwijzingen gevonden dat errasverschillen t.a.v. de graad voor vatbaarheid zijn; zokan eenras maar voor eenbepaald gedeelte ziek
worden, b.v. debladeren en stengel terwijl de peul gezond blijft.
Aan deze complicatie zal eveneens aandacht worden besteed.
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Vroege verbruining
De bepaling van ciegenetische achtergrond van de resistentie tegen
het vroege verbruiningsvirus blijft nog eenmoeilijke zaak. De
infectie tevelde is zeer wisselvallig. Hoewel op grond,van de
vooraf bepaalde aaitjesbezettingvan het proefterrein inde¥ieringermeer gerekend werd op eenvrijwel volledige aantasting,
werd de vatbare standaard slechts voor 51$ziek. Onder dergelijke omstandighedenmoet men van eenmonofactorieel splitsende
populatie,minimaal 23 individuen opkweken ommet 95$waarschijnlijkheid tenminste één recessieve plant als vatbaar te kunnen
identificeren. Van deF^-populaties die werdenverkregen bij
nateelt van gezonde F2-planten,bestonden 25uit tenminste 23
planten; 8populaties waren geheel gezond, terwijl 17populaties
naast gezonde ook zieke planten bevatten. Deze aantallen komen
geheel overeenmet de volgens eenmonogeen schema te verwachten
aantallen, n.1. 8.3 en 16.6 Op grond vanhet geringe aantal F„populaties vanvoldoende omvang kunnen andere verklaringen zoals b.v. een samenspel van twee factoren echter niet met zekerheid wordenuitgesloten. Tot nu toe ishet niet gelukt eenbetrouwbare laboratoriumtoets tevinden.De resultaten zijn bij
kunstmatige infectie nog tewisselvallig. Aan dit probleem wordt
in samenwerking met het I.P.O.verder gewerkt.

CYTOLOGIE, CHEMIE EN MUTATIEONDERZOEK
door
Ir. V. Lange

2 I ï 2 ^ ? I i ? I ï Ë 9 L I _ 2 I , J I ) 5 ? Z 0 5 K _ I N £ERST ( P r o j e c t

6-1.1)

A . Collectie
De collectie wilde Hordeum soorten werd in 196\5 gedetermineerd
volgens een door de heer L.A.J. Slootmaker uit het Latijn vertaalde determinatietabel van S.A. NEVSKI (l9^l), die werd aangevuld met modernere gegevens van de Canadese taxonoom Ü.M.
BOWDEN (1962).
De collectie omvat thans 27 wilde soorten, exclusief de tot
de vulgare-groep behorende H. spontaneum e.d., (verscheidene
sub-species en cytospecies zijn als aparte soorten meegeteld).
Zeventien soorten r^ijnoverjarig, de overige 10 soorten zijn
éénjarig en meestal w i n t e r a n n u e H e n . Het is nog onvoldoende
bekend of de overjarigheid onder Nederlandse omstandigheden
steeds tot uiting komt; het lijkt erop dat sommige soorten
de winter niet overleven. De overige eigenschappen van de
wilde soorten zullen worden bestudeerd.
B. Inteeltprogramma in H. bulbosum
Uit het onderzoek naar de mate van zelf-incompatibiliteit in
de kruisbestuiver II.bulbosum is een inteeltprogramma voortgekomen. In 1965 stonden planten van de tweede inteelt- g e n e ratie op het veld, vele planten zijn echter niet in aar gekomen. Alleen van de tetraploïden kon enig zelfbestuivingszaad
worden geoogst. De planten waren geheel normaal wat betreft
hun fenotypische verschijningsvorm. Ook het tot stand komen
van de zelfbestuivingen blijkt voor de planten na twee generaties inteelt nog slecht te gelukken.
C. Kruisingswerk en embryocultuur
In 1965 werd wederom een groot kruisingsprogramma met bijbehorende embryocultuur gerealiseerd. De belangrijkste resultaten zijn weergegeven in tabel 1.
De resultaten zijn in grote lijnen overeenkomstig met de voorgaande jaren. Enkele combinaties blijven niet of zeer moei-r
lijk tot stand te brengen, anderen gaan gemakkeiijker. Het
goede resultaat van sommige kruisingen met H. spontaneum is
opvallend.
D. Verbetering van de methode van embryocultuur
In 1965 zijn twee series proeven genomen teneinde de methode
van embryocultuur te verbeteren. In de eerste proef zijn
enige toevoegingen aan het basiscultuurmedium beproefd. Naast
elkaar zijn bekeken de toevoeging van sacharose (basis = 2$,
toevoegingen 5$ en IO76)en gibberellazuur (toevoeging 100
p p m ) . Embryo's van het ras Balder werden gebruikt. De embryo's

Tabel 1. Resultaten van kruisingswerk en embryocultuur

Kruisingsouders
HB2x X HV2X
H V 2 x X HB^ X
HBkx

HV^ X

X HV2X
X HB2X

Aantal
Aantal
Geslaagde Vermoedelijke
kruisings• -embryo- embryogenoomsamenaren
cultures cultures stelling
1BV, 1V y 2)
38
90
2
19VBB
45
117
19
——
0
5
31
—
10
0
27

H B 2 X X HV^ X
H V 4 x X HB^ X
HB4X X HV4x

13
110

112

10

96

15

1

1BBVV

HSp X H B 2 X
HB2X X HSP2X

2?
6

63
0

3
-

2 SpV, 1Sp 1 )

HSp X H B 4 x
HB4X X HSP2X

22

163
0

37
-

Diversen^

HV =
HB =
HSp=

4
34

0

11

1
1)

H. vulgare
H. bulbosum
H. spontaneum

7 VVBB, 3VV '

-37 SpBB
—
1 VBB

ontstaan door parthogenese

2) ontstaan door androgenese

3) kruisingen tussen diverse subspecies van H. vulgare (2x) en
H. bulbosum (2x en 4x).

Tabel 2. Meiose-configuraties (gemiddelden per cel)

Jaar Plant Aant. Univa- Biva- Triva- Quadricellen lenten lenten lenten valenten
1964
1965
1964
1965
1964
1965

HB
HB
HB
HB
HT
HY

2x 56O
2x 1000
4x
60
4x 100
3x 595
3x 108

0,00
0,01
0,30
0,09
6,47
6,53

7,00
6,99
5,23
6,30
6,46
6,56

0,30
0,05
0,49
0,46

4,09
3,79
0,04
0,00

Gebonden
armen
13,75
13,61
25,88
26,49
13,20
13,38

1)

'I-"»o_

werden voor de uitplant op de buizen en periodiek daarna
gemeten om de ontwikkeling te volgen. Verder werden waarnemingen verricht over de kierning van het embryo en de ontwikkeling van de kiem. Het bleek dat de hoge suikerconcentraties de kieming afremmen en de embryonale groei bevorderen. De invloed van het gibberellazuur was minder duidelijk; er leek enige groeistimulering van uit te gaan, dit
zal echter wel een gevolg zijn van celstrekking.
Mede gezien de resultaten van bovengenoemde proef lijkt het
nuttig bij de embryocultuur in het begin, dus vlak na de
uitplant van het embryo, een hoge suikerconcentratie in het
medium te hebben. De embryonale groei kan dan voortgang
hebben en de voortijdige kieming wordt geremd. Daarna zal
de suikerconcentratie moeten afnemen,teneinde in het embryo
een voorbereiding tot kieming en tenslotte de kieming te
laten plaatsvinden.
Om de voorwaarden voor een dergelijke teruggang van de suikerconcentratie-in-de-tijd te scheppen, zijn met behulp van
de heer J. Post Jr. enkele proeven opgezet. Hierbij is geprobeerd met behulp van twee lagen agar-medium met verschillend suikergehalte, waarbij een laag met 6 of 12^ suiker werd
gegoten op een laag met Ofosuiker, in de bovenste laag een
langzaam teruglopend suikergehalte te verkrijgen, doordat
de suiker naar de onderste laag diffundeert.
De resultaten van enkele proeven zijn bevredigend, hoewel een
praktisch toepasbare methode nog niet kon worden uitgewerkt.
De diffusie-snelheid van de suiker is zo hoog, dat de teruggang in suikergehalte van de bovenste laag te snel gaat.
Het bleek eveneens, dat bij agar-concentraties van 0,8, 1,0
en î,^fo hoegenaamd geen andere diffusie-snelheid van de suiker optrad.
E. Colchicine-behandelingen
Grote series scheurstukjes van triploïde soortshybriden zijn
met colchicine behandeld, teneinde het chromosomenaantal te
verdubbelen. Het resultaat is, dat nu twee mixoploïde planten zijn gevonden. Deze planten zijn gescheurd, volgend jaar
zullen de bloeiwijzen worden gecontroleerd. Er wordt nog geprobeerd de methode verder te verbeteren teneinde dit zeer
lage slagingspercentage te verhogen.
Zaad van verscheidene wilde soorten is met colchicine b e handeld. Tot nu toe heeft dit bij II.murinum (2n=l4) en
H. bulbosum (2n=28) chromosomenverdubbeling tot gevolg gehad,
F. Cytologisch onderzoek
In 196.5werden zeer veel chromosomentellingen verricht. Alle
tot nu toe verkregen nog in leven zijnde soortshybriden werden gecontroleerd, hierbij werd vaak somatisch optredende
aneuploïdie gevonden, evenals somatische (mogelijk selectieve) reductie van chromosomenaantal.
A a n het zaad, dat is gegroeid aan in 1964 verkregen tetraplo'ide soortshybriden en aan door androgenese en partheno-

genese ontstane djploide planten is het chromosomenaantal b e paalde In de eerste groep trad meestal reductie van het chromosomenaantal op tot 14; het is niet bekend of dit somatisch
of wel rneiotisch gebeurt. De tweede groep leverde steeds zaden op met het te verwachten aantal chromosomen van ïk-.
Het meiose-onderzoek werd verder uitgebreid. Er werden meer
gegevens verzameld over diploïde en tetraploïde I-I.buibosum
en over de triplo'ide hybriden. De resultaten zijn vermeld
in tabel 2.
Er werd een methode gevonden om in het diakinese-stadium zowel de chromosomen als de nucleolus waar te nemen, daarmee
zijn gegevens verzameld over de vasthechting van de nucleolus.
G. Embryologisch onderzoek
Het onderzoek aan de microtoompreparaten van de jonge kruisingskorrels wordt voortgezet. De kruising H. vulgare '4x X H.
buibosum ^-xis in studie genomen.
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door
G.J.Speckmama

VOORBEREIDEND ONDERZOEK BIJ DE POLYPLOIDIEVEREDELING (Project 6-2-1)
Bieten
Voor het bietenonderzoek werden enkele colchicinebehandelingen
uitgevoerd aan een aantal O-typen. Het cytologisch onderzoek
voor deze afdeling bestond voor een deel uit het bepalen van
het cbromosomenaantal van tetraploïd voeder- en suikerbietenmateriaal van oude herkomst, aan C materiaal, aan hexaploïden en
aan tetraploïde en triploïde bastaarden. Voor doelstellingen en
perspectieven van deze analyses kan verwezen worden naar de verslagen van de bietenafdeling.
Uit het onderzoek blijkt, dat ook in de latere generaties van tetraploïde bieten afwijkende chromosoomaantallen worden gevonden.
In 7 van 85 tetraploïde families werden triploïde planten aangetroffen. Uit dit materiaal worden onder meer componenten voor
paarkruisingen gekozen. Het is daarom noodzakelijk dat deze jaarlijkse routinecontrole op het bestaande tetraploïde materiaal
wordt herhaald.
Grassen
Veel onderzoek werd gedaan voor het verkrijgen van 2x-4x klonenparen voor vergelijkend onderzoek aan overeenkomstige genotypen
op verschillend ploïdieniveau.
Door herhaald scheuren en cytologisch onderzoek aan mixoploïde
planten werd getracht zuivere diploïde en tetraploïde planten
te krijgen. Het blijkt zeer moeilijk te zijn de gewenste vormen zuiver te krijgen. Van zes klonen van vier verschillende herkomsten zijn echter na 600 chromosoomanalyses diploïde en tetraploïde stammen beschikbaar.
Van een aantal met colchicine behandelde planten uit kruisingszaad van Lolium multiflorum x L. perenne werd het ploïdieniveau
bepaald. Hiertoe werd van drie worteltoppen per plant het chromosoomaantal vastgesteld. Van de 208 planten waren 92 tetraploïd,
k2 mixoploïd en 61 diploid.
In 19 Poa herkomsten werden de chromosoomaantallen bepaald. Van
elke herkomst zijn ca. 5 planten onderzocht. Doordat Poa zich
apomictisch voortplant, kan het chromosoomaantal van plant tot
plant variëren en dan ook voor elk aantal constantzijn. Er werden chromosoomaantallen,gevonden, variërend van ca. 28 tot ca.
95- Binnen de herkomstgroep kwamen een enkele keer aanmerkelijke
verschillen voor; in het algemeen echter v/as de variatie tussen
planten van één herkomst gering.
In 1964 werden 3 X Festulolium zaden en triploïde spruiten van
Festulolium bastaarden mot colchicine behandeld met het doel
fertiele hexaploïde vormen te krijgen (zie ook jaarverslag 1964).
Bij cytologisch onderzoek aan de C van de zaadbehandeling werden geen hexaploïden aangetroffen. De behandeling van spruiten
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leverde wel enig succes op. De behandeling bestond uit het dompelen van plantscheuten met de wortel tot en met de wortelhals
gedurende 16uren in een 0,25$ colchicineoplossing en nadien
spoelen in stromend water gedurende zes uren. In de loop van de
zomer werden aan de hand van het al of niet openspringen van de
meeldraden de fertiele planten uitgezocht. Bestuiving van diploiden met pollen uit zulke openspringende meeldraden leverden tetraploïden op (zie verslag grassen). Bij cytologisch onderzoek
aan plantsectoren waaruit bloeiwijzen met openspringende meeldraden ontstonden, werden overwegend hexaploïde cellen aangetroffen. Door scheuren zullen uit de mixoploïde planten zuivere hexaplorden kunnen worden verkregen.
Stoppelknollen
In ^^6k werden stoppelknollen kiemplanten behandeld met colchicine door druppelen met een 0,3$ oplossing op het groeipunt gedurende 3achtereenvolgende dagen. Tijdens de bloei van dit materiaal in 1965 werden stuifmeelmetingen gedaan om na te gaan of
in het bloeistadium de tetraploïden van de diploïden gescheiden
kunnen worden. De gemiddelde pollengrootte bij tetraploïde en
diploide knollen werd vastgesteld aan standaardmateriaal en bedroeg
resp. 8,3 en 10,8 micro-eenheden (+_25 en _+36 P ) .Rekening houdend met de spreiding, werd 9,2 m.e. als grens aangenomen.
Van vijftig planten met een pollengrootte beneden de grenswaarde en van vijftig planten met een pollengrootte daarboven, werd
van 10 dochterplanten het ploïdieniveau vastgesteld door middel
van plastidentellingen.
Van 57 nakomelingschappen van planten met een pollengroote ^>
9,2 m.e. bleken in 52 hiervan tetraploïde planten voor te komen.
In de groapnakomelingschappen van planten met een pollengrootte
/^ dan 9>2 was dit in 21van 52 nakomelingschappen het geval.
Gerekend naar alle onderzochte C- planten werd in de eerste
groop 70$ en in de tweede groep 10$ tetraploïden aangetroffen.
Uit de gegevens blijkt, dat bij de colchicinebehandeling in ca.
70$ van de C - 0 planten chromosoomverdubbeling heeft plaatsgevonden.
Voorselectie door stuifmeelmetingen in de C-„ kan een belangrijke werkbesparing betekenen bij het onderzoek in de C- .Doordat kan worden voorspeld uit welke C- planten tetraploïden kunnen worden verwacht, kan het uit te zaaien C- materiaal en de
daarin uit te voeren cytologiscbe analyses beperkt blijven.
Er zijn van 49 herkomsten, inteeltlijnen uit knolvoetresistent
materiaal en rassen, tetraploïde planten beschikbaar voor het
Polyploidieveredelingswerk.
CYTOLOGISCH EN METHODOLOGISCH ONDERZOEK AAN MET MUTAGENTIA BE-

llülNDËLD~MATËRÏAAL~TPröjëct~6-5T3)
In aansluiting op vroegere experimenten waarbij gevonden werd,
dat een lage temperatuur tijdens E.M.S.-behandeling bij erwten
de fertiliteit in de M en de M gunstig beïnvloedt,werden als
aanloop voor een micromutatieveredelingsproject erwten bij 12
en 24°C met 0,1$ E.M.S. behandeld.
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Uit pollenkleuringen bleek, dat na behandeling bij 24-C 60ü/ovan
de planten meer of minder pollensteriel -was (gemiddeld 53°/°niet
kleurbare p o l l e n ) . Na behandeling bij 12 C vertoonde 35$ van
de planten pollensteriliteit (gemiddeld 2 6 $ ) . Deze laatste cijfers stemmen vrijwel overeen met de uitkomst van metingen aan
materiaal dat bij 24-C met 0,05$ werd behandeld.
pollensteriliteit
20 planten per object

_ _ 4-0°C_
0,05$ 0,1$

aantal planten pollensteriel
gem. $ niet kleurbaar

-427

12°C
0,2$

12
53

0,1$

1ó
53

7
26

Helaas ging door wateroverlast het met 0,05$ E.M.S. behandelde
materiaal verloren, zodat geen vergelijking van de mutatiefrequentiesmogelijk is.
Hoewel het verschil in pollenfertiliteit dit deed verwachten,
werd geen verschil in zaadzetting tussen de twee temperatuurbehandelingen gevonden. De zetting bedroeg respectievelijk 59
en 64$, t.o.v. de standaard 87$. Het is waarschijnlijk dat
weersinvloeden hier nivellerend hebben gewerkt; het materiaal
zal ten dele worden vervolgd, doch voor het micromutatieproject
zal opnieuw worden behandeld.
Oud mutatiemateriaal
Van de erwtenrassen Elfjespeul, Grijze Capucijner en Aureool
zijn een aantal mutanten uitgezaaid voor verdere waarneming.
Als positieve mutanten kunnen worden genoemd Aureool 18-26
die opvalt door een snelle jeugdontwikkeling en vroege bloei,
Elfjespeul 0199-2 en 071-2 met een laag beginnende sterke
vertakking en Elfjespeuh/met grote zaden(1.000 korrelgewicht
+_130$ t.o.v. het uitgangsras). Uit de nateelt van enkele
afwijkende typen welke in de M optraden in Grijze Capucijner
bleek, dat in deze gevallen sprake is van spontane inkruising
in de M .Twee forse, laatbloeiende M -planten splitsten voor
het normale capucijnertype, planten met witte bloemen en holle
stengels en planten met violette bloemen en gemarmerde zaden.
Twee componenten uit de "tester-set" komen overeen met de
nieuwe uitsplitsende typen. Blijkbaar is in de M een plant door
twee verschillende "tester-set" planten bestoven. De M 0 -planten
waren in hoge mate steriel. Overeenkomstige gevallen komen voor
in het Aureool materiaal. Voor 1966 is een experiment opgezet
waarbij de mate van kruisbevruchting na E.M.S.-behandeling wordt
nagegaan.
^04-9-1
Een aantal mutanten werd met de standaard of onderling gekruist
voor het verkrijgen van inzicht in de vererving van de nieuwe
eigenschap.
Materiaal voor cytologische en cytogenetische bewerking
In een aantal semi-steriele M^-planten werden bij onderzoek
aan de méiose asynaptische verschijnselen gevonden (het niet
of onvolledig paren van homologe chromosomen in de m é i o s e ) .
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Een aantal lijnen is homozygoot voor deze of dergelijke a f w i j kingen. Er zijn 9mutanten van dit type van verschillende herkomst aanwezig. Een van deze mutanten (6-5) is vrij zeker identiek aan een der asynaptische mutanten welke door GOTTSCHALK en
JAEN door röntgenbestraling van erwten werd verkregen. Van de
overige mutanten is het duidelijk, dat ze of homozygoot zijn of
splitsen voor pollensteriliteit. Deze mutanten zullen nader cytologisch worden onderzocht. Een aantal van deze mutanten is
gekruist met de standaard. Al deze typen hebben waarschijnlijk
gemeen, dat
de evenredige verdeling van de chromosomen over
de dochtercellen in de reductiedeling gestoord is. Theoretisch
kunnen uit deze toestand Zygoten met extra chromosomen ontstaan.
In 1965 "werd een handleiding voor squashmethoden bij het cytologisch onderzoek aan planten bewerkt en vertaald uit het Deens;
er zijn op dit ogenblik ca. 100 exemplaren van verkocht.
In Euphytica 14 verschenen de volgende piifolikatics:
SPECKMANN, G.J. The length of stomata as an indicator for polyet a l .
ploidy in rye-grasses.
DIJKSTRA, J. &
Germinal pore number in pollen grains as a
G.J. SPECKMANN
selection basisin the production of tetraploid
clover.
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ROUTINEBEPALINGEH (Project

6-3.1)

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de bepalingen, die in
1965 uitgevoerd,werden.

tarwe
"

"

ruw eiwit

gras
tarwe

sedimentatie-waarde

"

deegbaltest

"

oplosbare koolhydraten

gras

3.126
128

CÎ-IEMISCH 0NDER30EK (Project 6-3.2)
Ten dienste van de embryocultuur wenste de afdeling cytogenie
inzicht in de diffusiesnelheid van suiker in agaroplossing.
Hiertoe werd in samenwerking met deze afdeling een methode ontwikkeld, die het mogelijk maakte de diffusie van de suiker als
functie van ds tijd te meten.
De toegepaste methode was als volgt:
Van een aan beide zijden geopende cultuurbuis werd de onderzijde
door een kurk afgesloten. Hierin werd 15 ml agaroplossing (0,6$)
gebracht. Na het stollen van deze oplossing, werd hierop 5nil
suikeroplossing, ook in agar (0,6$) gebracht. De opgebrachte
suikeroplossingen waren 6 en 12c/ó.De buis werd afgesloten met
een plastic dop. In de loop der tijd werden deze agarcylinders
uit de buizen gehaald en in plakjes van +_3 mm gesneden. Met de
refractometer werd nu van ieder plakje het suikergehalte bepa?.ld.
Tijd, suikergehalte en plakjenummer gaven nu de mcgelijlcheid om
de diffusiesnelheid van de suiker nauwkeurig te vervolgen.
Deze proeven zullen worden voortgezet door aan de agaroplossingen
voedingstoffen toe te voegen.
Als vervolg op de in 1964 uitgevoerde controle van de reproduceerbaarheid der deegbaltest (zie jaarverslag 1964), werden in 1965
drie standaardrassen ingevoegd. De resultaten hiervan waren zo
dat de invloed van de tijd op de uitkomsten, die vorig jaar duidelijk aanwezig, minder significant was. Ook de grootte der spreidingswijdte was opvallend. Zij bedroeg voor de rassen A, 3 en C
resp.: 95-1^8; 80-138 en 28-40.
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MUTATIE ONDERZOEK EN DE PRAKTISCHE TOEPASSING VAN_MUTATIE
{Projëct~6-57ï~ën~S-5T27
De pogingen om door middel van micromutaties opbrengstverhoging
te verkrijgen, werden voortgezet.
Met de in 1964gevonden varianten, die in opbrengst significant
boven het gemiddelde lagen, werden twee veldproeven aangelegd.
Beide proeven waren onregelmatig en wat laat in ontwikkeling;
bovendien kon het onkruid niet steeds op de juiste wijze worden
bestreden. ¥el werd getracht door extra waarnemingen correcties
aan te brengen; dit is echter niet mogelijk gebleken, zodat van
een statistische verwerking van de gegevens moest worden afgezien.
Uit de onbewerkte cijfers blijkt, dat de positieve varianten
afkomstig uit behandeld materiaal, gemiddeldniet meer opbrachten
dan de selecties uit onbehandeld materiaal van Pauli en dat geen
der varianten boven het hoogst opbrengende standaardobject
uitkwam. De meest belovende plusvarianten zullen in 1966 nog
eens worden getoetst.
Uit de proeven is gebleken dat de gevonden forse, late typen
(die in 1964 de hoogste opbrengst gaven) onder de extreme omstandigheden van 1965 te laat waren en in opbrengst sterk achterbleven. Het lijkt gewenst deze typen in 1966 in een afzonderlijke proef nog eens te toetsen.
Er werden kruisingen gemaakt tussen macromutanten van uiteenlopende aard. De bedoeling is mutaties in de zg. "background"
genes op te sporen. Enkele onderzoekers hebben aangetoond
dat ook al is de geïnduceerde macromutatie op zich zelf ongunstig, tbch de veranderde genetische "background" in combinaties
met het normale allee1 of met andere macromutanten tot een waardevolle verbetering kan leiden.
Verder werden kruisingen gemaakt tussen afzonderlijke planten
uit populaties die een hoge of een lage opbrengst hadden of die
vroeg of laat waren.
De volgende combinaties werden gemaakt:
hoge-x hogev, hoge- x lage- en lage- x lage opbrengst;
vroeg x vroeg, vroeg x laat en laat x laat.
Alle combinaties werden ook reciproke gemaakt. ¥ellicht is het
mogelijk op deze wijze een cumulatie van effecten te verkrijgen.
Onder 27 M -families van geelzadige langstro erwten, die in 1964
met röntgenstralen (12 Kr) waren behandeld, werd één familie gevonden, waarin naast 16 normaal ontwikkelde planten, vijf extreem korte voorkwamen. De internodiën zijn hier zeer kort, de
groei is sterk horizontaal gericht. Het aan deze planten gegroeide zaad heeft een gele kleur.
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LANDBOUVSTAMBONEN (Project 6-4.1)
De onderwerkgroep "Boon"van de Mutatieveredelingswerkgroep
ïageningenkwam inhaar vergadering van 13april 1965 tot de
conclusie dat het gewas boon zichminder goed leent voor het
mutatie werk. Daarom werd dit project voorlopig beëindigd.
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KUNSTMATIGE MUTATIES BIJ_DE AARDAPPEL (Projecten 6-5.1 en 6-5-2)
Aangezien bij mutagene behandeling van aardappelknollen of oogstukjes mutanten ontstaan met een sterk chimaere structuur, zal
het nuttig zijn over een werkwijze te beschikken, waarbij deze
chimaerevorming kan worden voorkomen. Een bruikbare methode zou
zijn de M -generatie te kweken via adventieve spruiten uit mutageen behandeld aardappelweefsel. Schijfjes van ontoogde aardappelknollen, gepoot in vochtig zand, vormen aan de basale snijvlakken callus en sons adventieve spruiten. Voor het op grote
schaal kweken van mutanten is de frequentie van het optreden van
adventieve spruiten veel te laag.
Er werd een onderzoek begonnen om na te gaan hoe de vorming van
adventieve spruiten kan worden gestimuleerd. Als proefrassen
werden Bintje en Woudster gebruikt. De resultaten van de proeven kunnen als volgt worden samengevat.
Verhoging van de frequentie der adventieve spruiten werd in geen
der proeven waargenomen. A a n fysiologisch oud materiaal ontstonden soms adventieve stolonen. De vorming van adventieve wortels
die in enkele gevallen werd waargenomen, kon althans bij het
ras Bintje, zeer sterk worden gestimuleerd door behandeling met
NAA. Pogingen aan deze xvortels spruiten te doen ontstaan hadden
tot nu toe geen resultaat.
Hoge concentraties IAA stimuleerden de groei van callus. NAA b e vorderde de callusgroei sterk. Er ontstond zelfs enig callus aan
de apicale snijvlakken. Deze apicale callusgroei was vrij sterk
als NAA gecombineerd werd met het antiauxine TIBA.
Bij jonge knollen werd callusgroei gestimuleerd door een behandeling met GA, in mindere mate door KCNS. Worden schijven gebruikt
van knollen die enig loof gedragen hebben, dan treedt er nauwelijks callusontwikkeling op. A a n de snijvlakken concentreert de
callusgroei zich vooral op de einden der vaatbundels. Gevonden
werd dat de lengte dezer vaatbundels voor de groei in hoge mate
bepalend is.
Door allerlei ingrepen kan men dus de callusgroei beïnvloeden.
Het is echter nog niet duidelijk in hoeverre deze mogelijkheden
van belang zijn voor het te voorschijn roepen van adventieve
spruiten.
Naast dit fysiologisch onderzoek werden ap kleine schaal proeven
genomen om na te gaan in hoeverre enkele chemische mutagentia van
belang kunnen zijn voor het kweken van aardappelmutanten. Na b e handeling van knollen met X-stralen (2 en 5 kr),E.M.S. (0,1$
en 0,3$)» E.M.S., zelfde concentraties voorafgegaan door behandeling met 10 pprnAcridineoranje, Acridineoranje 10 en 1000 ppm
en NaNO 2$ en 6c/o, werden in de M alleen in de series die met
X-stralen waren behandeld, mutanten gevonden. De oorzaak van dit
verschil in reactie kan gelegen zijn in een geringere penetratie
van de chemicaliën.
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WISKUNDIGE VERWERKING ENAFGIFTE PROEFVELDSCHEMAj_s (Project 7-1.1)
Aan deverschillende afdelingen werden voorhunveld en/ofkasproevenproefschema's verstrekt ofwerd hieromtrent geadviseerd«
De proefgegevens vanhetafgelopen jaar werden statistisch bewerkt,
Voor de afdeling aardappelen (project 1-2.2)werden correlaties
berekend enschattingen gedaan overhet aantal benodigde herhalingenbijhetbepalenvanhet suikergehalte volgens eeneenvoudige
methode.
De schade veroorzaakt door duivenaaneenerwtenproef indeN.O.P.
werd visueel beoordeeld methet doel desebeoordeling teku-oien
gebruikenbijopbrengstcorrecties. Deze hoop bleek ijdel.
Het rekenwerk aanchromosoommetingen terbepaling vankaryotypen
werd voortgezet. Ookwerd voor deafdeling cytogenetica nagegaan
ofdeverdeling derbivalentenmetéénarm (= staafbivalenten)in
Hordeum bulbosum alofniet volgens toevalwas.
De statistische bewerking vande gegevens over huidmondjesgrootte
bijdi-entetraploide grassenwerd insamenwerking metdeafdeling cytologie gebruikt voor eenartikel inEyphytica.

-111

PROEFBOERDERIJ DSDORSKAM?, ¥OLFHEZEEN ELST (u)
door
J.HoIman

INLEIDING
Om al de proevenuit te kunnenvoeren,moest dit jaarweer extra
land bijgepacht worden.
Voor de afd.bietenvan:
J. Hoksbergen, Wageningen 0.20 ha kleigrond.
I.V.P.
"
2.20 ha
"
G.Beekhuizen Bennekom 0.90ha zandgrond
¥. ¥illemsen
"
0.05 ha
"
Verder isvoor deze afdeling weer een groot aantal isolatieveldjes gehuurd in¥ageningen,Achterberg en indeBetuwe.
Voor de afd. aardappelen is 55 arebijgehuurd van:
¥. Breunissen inde¥ag. Eng.Van deze zelfde eigenaar heeft de
S.V.?. nog +_2.50ha land.ingebruik gehad voor deuitzaai van de
stoppeIknollenproefvelden. Ook deze afdeling had nog verschillende
isolaties inWageningen en inBennekom en tevens nog twee proefvelden, één inNijbroek enéén in ¥ehl.
Voorts had de S.V.?. nog een erwtenproefveld in Zoetermeer, een
vlasproefveld inUithuizen en eenblauwmaanzaadproefveld inZevenbergen. Een 14-tal isolatieveldjes vanblauwmaan lagen verspreid
in¥ageningen. Ook lagen ernog enkele isolatieveldjes van klaver
inBennekom en inïageningen.
De volgende proefvelden lagen op de Prof.Broekemahoeve:
granen, aardappelen, koolzaad, blauwmaanzaad, vlas, erwten en
karwij. (zie het desbetreffende verslag).
Achtereenvolgens zalnu nagegaan worden wat er op de verschillende
percelen is verbouwd. De bemesting isvoor alle percelenper ha
vermeld.
DE D0RSKAMP
Perceel I
Opp. O.75foa,voorvrucht aardappelen (50are),gerst (20are) en
5 are wordt gebruikt voor opslagblad- en grondhopen.
Het I.v.P. heeft dit jaar 50are in gebruik gehad voor een roggeproefveld. Bij de aanleg van dit proefveld is aankunstmest gegeven:
600kg slak en 500kgpatent kali. De N-bemesting, zo ookhet onderhoud en de oogst van dit proefveld is door het I.v.P. verzorgd.
Na de oogst ishet land enige kerenbewerkt en in oktober weer ingezaaid met rogge als praktijkgewas. Na het ploegen isbemest met
600kg slak en 500kgpatent kali. Op de rest van dit perceel (20
are)is gerst geteeld als praktijkgewas. Ookhierin is na de oogst
rogge gezaaid, maar voor groenbemesting.

Perceel II
Opp. 0.75 ha,voorvrucht zomergerst, daarna rogge voor groenbemesting. Op het gehele perceel heeft eenaardappelproefveld gelegen.Aan kunstmest inde herfst 1964gegeven:
6OO kg slak, 600kg patentkali en .500kg dolokal. endit voorjaar
nog 30 ton stalmest.
Na het onderploegen van de rogge, ishet perceel klaargemaakt als
proefveld. De geulen zijnmachinaal getrokken. Na het poten van
de aardappelen, zijndeze met de aanaardploeg weer toegedekt.
De bestrijding van het onkruid is gebeurd door de ruggen af te
eggen endaarna opnieuw weer aanaarden.Als overbemesting isgegeven 300 k-8kas.Een goed proefveld. Na het rooienvanhet materiaal, dat aangehouden moest worden, is de massa op stam verkocht,
Het opruimen van deze aardappelen is door dekoper gebeurd. Hierna ishet land weer klaargemaakt voor een roggeproefveld (35 are)
vanhet I.v.P. Inhet resterende gedeelte zijnverschillende grasveldjes aangelegd, geïsoleerd door rogge.Aanbemesting is gegeven:
60G kg slak en 500kgpatent kali.
Perceel III
Opp. O.75ha,voorvrucht zomergerst als praktijkgewas enrogge als
groenbemesting. Bemesting herfst 1964:
600kg slak en500kgpatent kali. Half maart is dit land geploegd.
Als proefveld was dit perceel niet nodig, er is danweer zomergerst
gezaaid. Het gewas was deze zomer niet zo goed danvorig jaar.Aan
N is gegeven: 250kg kas enverder nog 400kg kiezeriet.De opbrengst ismeegevallen. Een loonwerker heeft het perceel met de
combine geoogst.Het zaad moest nagedroogd worden en is daarna
direct verkocht. Ookhet stro is direct afgevoerd. Na de oogst is
het land bewerkt met de stoppelploeg, cultivator en eg en inoktober is er rogge gezaaid voor groenbemesting. Verdere bemesting
isniet gegeven.
Perceel XV
Opp. O.9Oha,voorvrucht roggeproefveld vanhet I.v.P.
Na de oogst van dit proefveld, is inde herfst 1964weer rogge
gezaaid voor groenbemesting. Bemesting was toen:
6OO kg slak, 5OO kgpatent kali en500kg dolokal.Tegelijk met
perceel III is ookhier dit voorjaar zomergerst gezaaid als praktijkgewas. Een gedeelte van dit perceel (20are) is gebruikt voor
verschillende isolaties.
Opbrengst van de gerst lag iets hoger danvanperceel III.Ook
deze gerst moest nagedroogd worden en is daarna verkocht.
Na de oogst ishet land nog enige kerenbewerkt en gestoppeld,
waarna ookhier in oktober/is gezaaid voor groenbemesting. Ook
dit perceel heeft geen verdere bemesting gehad,^/rogge
De overbemesting van de gerst was:250kg kas en400kg kiezeriet.
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ENG
Perceel I en II
Opp: 0.23 ha en 0.20 ha, voorvrucht zoraergerst.Bemesting najaar \36h\
6OOkg slak, 500kgpatent kali en 800kg dolokal.
Beide percelen zijn gebruikt voor een aardappelproefveld. De
geulen zijnmachinaal getrokken enna het poten zijn de aardappelenmet de aanaarder toegedekt.De II.gift was 300kgkas.
Een goed proefveld. De massa aardappelen van dit proefveld zijn
op stam verkocht.
In oktober is rogge gezaaid voor groenbemesting. Dit najaar is
geenbemesting gegeven.
Perceel III
Opp: 0.18 ha, voorvrucht gras, stoppelknollen en stekbieten.
'Bemesting: 600kg super en500kgpatent kali.
Op dit perceeltje lagen twee isolatieveldjes, nl. éénvoor zaadwinning stoppelknollen en éénvoor zaadwinning bieten, groot
+_ 5 are.De tweede helft van april ishet grasproefveld vrijgekomen. Er is direct gerst gezaaid,maar door de grote vogelschade,
moest dit weer geploegd worden, waarna er lupine is gezaaid voor
groenbemesting.1okt. is ernog eens rogge gezaa.idvoor groenbemesting,
MIEREIJBOS
Perceel I
Opp: 0.10 ha,voorvrucht rogge.Hierop lagen drie isolatieveldjes, t.w. éénvoor stoppelknollen, éénvanhet I.V.T. en één
vanhet I.v.P. (boekweit). De rest +_ 8are, isvolgepoot met aardappelen alspraktijkgewas. In deze aardappelen lag een onkruidbestrijdingsproef van de firma Ligtermoet.
Bemesting: 600kg super, 600kg patent kali, 30 ton stalmest en
3OOkg kas.
In oktober is er rogge gezaaid (proefveld I.v.P.). De najaarsbemesting v/as:6OO slak en 500kgpatent kali.
Perceel II
Opp: 0.2G ha,voorvrucht aardappelen enbonen.
+ 6are isdit jaar ingebruik geweest bij de P.D. voor de teelt
vanbloembollen. Verder liggenhier een aantal bakken,welke door
enige instituten gebruikt worden. Ook ligt hier nog een proefveld
vanDr.Huysman, waarop ieder jaar aardappelen enbonen geteeld
worden. Op de rest (3are)zijnmassa aardappelen verbouwd.
Bemesting: 600kg super, oOO kg patent kali, 30 ton stalmest en
350kg kas.
Perceel III
Opp: 0.20 ha,voorvrucht rogge enbloembollen (?.D.)Het perceel
is dit jaar gebruikt voor eenproefveld aardappelenvanDr. Huysman. De opbrengst was zeer klein,vanwege het aardappelcystenaaltje.
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De aardappelen van de percelen II en III zijn niet gerooid. Het
land is indeherfst alleen gecultivatord.
Bemesting: 600 kg super, 600kg patent kali, 30 ton stalmest en
350kgkas.
Perceel IV
Opp: 0.10 ha. Ingebruikbijhet I.P.0.
KLINKENBERG, ¥ageningse Eng.
Perceel I
Opp: 0.33 ha,voorvrucht bonenproefveld. Herfst 196^ ishier rogge gezaaid voor groenbemesting. Dit voorjaar is er eerst 30 ton
stalmest opgebracht en daarna geploegd. Verdere bemestingwas:
600kg super en 600kgpatent kali.
Bestemming: aardappelproefveld (bladrol).
Bewerking als voorgaande aardappelpercelen. De II.gift was 300kg
kas. Het loof/voor het rooien doodgespoten. De massa is op stam
verkocht als veevoer. In oktober is errogge gezaaid als praktijkgewas.
/_±s
Bemesting: Ó00 kg slak en 600kgpatent kali.
Perceel II
Opp: 0.33 ha, voorvrucht zaadbieten en aardappelproefveld.
Gewas: rogge als praktijkgewas, isolatie stoppelknollen enklaver.
De N. gift voor de rogge was 300kg kas.De oogst is gebeurd met
een combine. Goede opbrengst.Een gedeelte van de rogge is gebruikt
voor de inzaai van diverse percelen voor groenbemesting. De rest
is verkocht.Verdere bewerking: stoppelen.
Perceel III
Opp: O.34ha,voorvrucht rogge.Hierop hebben twee proeven gelegen,
nl. zaadbieten enbonen.Het bonenproefveld heeft veel last gehad
vankonijnen enhazen, zodat deze proef ismislukt. Ookhet zaadbietenproefveld liet veel te wensen over.
Bemesting: 600kg super en óOO kgpatent kali. De N. gift was voor
bieten 400 kg kas envoor de bonen 150kg kas.Het land isna de
oogst nog enige kerenbewerkt.
JANSSNL/LND
Perceel I
Opp: O.56ha,voorvrucht 20 are aardappelen, rest erwtenproefveld
en een drietal isolatieveldjes t.w. stoppelknollen, gras enklaver.
Herfst 1964 ishier 30 ton stalmest opgebracht en daarna geploegd.
Voorjaarsbemesting: 600kg super, 800 kgpatent kali en 500kgkas.
Bestemming: bietenproefveld. Op 1april is een gedeelte van de
bieten gezaaid enhet andere gedeelte is later gepoot in Jiffy
potten.
Hahet bietenzaaien isvoor de opkomst gespoten met pyramin. De
opkomst derbieten was goed. Door het aanhoudende slechte weer,
moest een gedeelte van dit proefveld afgeschreven v/orden.De opbrengst van de aangehouden proef was ook zeer klein.

De eerste weekvan juli isnog eens 100kg chili gegeven.Demasoabieten enblad zijnverkocht.Door het vroeg invallenvan de
vorst (15-11)endaarna weer veel regen, is dit perceel niet meer
geploegd.
Perceel II
Opp: O.56 ha,voorvrucht erwtenproefveld.
Gewas: aardappelproefveld.
Bemesting: 600kg super en 800kg patent kali.De N-gift voor de
aardappelen was 300kg kas.Dit perceel was reeds inde herfst
196'+geploegd. Op 12nei kondenwijpas op dit perceel terecht.
In tegenstelling met andere drogere percelen, zijnhier eerst
ruggen gemaakt,waarin de aardappelen gepoot zijn.
De verpleging ishoofdzakelijkmachinaal gebeurd. Een goed proefveld. Na het rooien ishet land gecultivatord en is er 30 ton
stalmest opgebracht. Ook dit perceel kon niet geploegd worden.
Perceel III
Opp: 0.60 ha,voorvrucht bietenproefveld.
Gewas: erwten en een isolatieveldje van stoppelknollen. Begin,maart
konden de palen enhet gaas reeds gezet worden.Half maart zijn de
erwten gelegd.
Bemesting: 600 kg super en 600kgpatent kali.
Op 25maart is gespoten met residurin. Het resultaat was goed.
Door het natte enkoude weer was de groei van de erwten eerst
zeer traag. Later eengoed proefveld. Na de oogst ishet land enige
kerenbewerkt met cultivator en inde herfst ishet geploegd.
ENGELSMA-OUD
Perceel I
Opp: O.23ha,voorvrucht bietenproefveld. Op 9d e c ' 6 4 is op dit
perceel eenkarwijproefveld aangelegd (+_5are).De rest is dit
voorjaar ingeplant met gras. Na het opruimenvanhet karwijproefveld, is ook dit gedeelte ingeplant met gras. Dit grasproefveld
blijft liggen tot 1967.
Bemesting: 650 kg super en 650kgpatent kali. De N-gift was 500
kg kas.
Perceel II
Opp: 0.21 ha,voorvrucht zomergerst en 3are stoppelknollen.
Gewas: 3are stoppelknollen, 3are aardappelen en 15are vlas
(roestproefveld).
Bemesting: 650kg super en 650kgpatent kali, verder 400kg kas
op stoppelknollen, 150kg kas op aardappelen en 100kg kas op vlas.
Het vlasproefveld was onregelmatig. Het schoonhouden van dit proefveld gaf veel werk. Na de oogst konhet land nogvoor de winter
geploegd worden.
Perceel III
Opp: 0.21ha,voorvrucht 17are zomergerst, 1are zaadbieten en
3 are stoppelknollen.
Gewas: 3are stoppelknollen en 18are zaadbieten.

Bemesting; 650kg super, 850kg patent kali en400kgkas.
Ook clitperceel isvoor dewinter geploegd.
ENGELSM/^-NISW
Perceel I
Opp:0.14ha.De helft is dit jaarnog weer gebruikt als grasproefveld, de andere helft voor eenaardappelproefveld (zaailingen),
Perceel II
Opp: O.16ha. Ishelemaal grasproefveld geweest.
Perceel III
Opp: 0.10 ha.Hierop lag eenklaverproefveld.
De bemestingvan deze drie percelen was:650kg super en 650 kg
patent kali. De H-gift was voor aardappelen: 250kg kas envoor
het gras: + 600kgkas.De hoeveelheid stikstof voor het gras is
niet in éénkeer
gegevezi.
Behalve eenklein grasproefveldje opperceel I, is de rest voor
de winter geploegd.
WOLFKSZE
Perceel I
Opp: 1.00 ha,voorvrucht aardappelproefveld en somergerst (+_25are).
Het gedeelte,waar in 1964de zomergerst gestaanheeft,was dit
jaar nog niet geschikt voor proefveld. Op hetzelfde gedeelte is
nog eens zomergerst gezaaid enna de oogst hiervan, ishet klaargemaakt voor een grasproefveld.lietoverige gedeelte is inhet
voorjaar ingezaaid en ingeplant met gras.
Bemesting: 600kg super, 600kg patent kali en 16OOkg dolokal.
De H-bemesting voor de gerst was 300kg kas envoor het gras 6OO800kg kas.
Het spitten tussen de pollen is dit jaar niet klaargekomen.
Perceel II
Opp: 1.50ha.Behalve enkele kleine stukken,waar dit jaar gerst
isverbouwd, is dit perceel dit jaar weer als gras- enklaverproefveld gebruikt. Er isverschillende keren gemaaid. Het grasklaverproefveld van Ir.Dijkstra is deze zomerbeweid, ten-zijl in
de herfst ookhet proefveld van Ir.vanDijk is afgegraasd. Net
voor dekerstdagen ishet perceel geploegd.
Bemesting: 600kg super en 600kgpatent kali.
De stikstof voor deze proeven is op diverse data gegeven 600 - 800
kg kas.
ïJUDE, k l e i g r ond
Perceel I
Opp: O.59ha,voorvrucht zaadbieten, zomergerst,blauwmaan en vlas.
Ha éénkeer geëgd tehebben, zijnhierwikken gezaaid voor groenbemesting. Voor onkruidbestrijdingkonworden volstaan door twee
keer machinaal te schoffelen en te eggen.
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Op 25 juni zijn de wikken gemaaikneusd en daarna ondergeploegd
met de stoppelploeg. In augustus is op dit perceel een koolzaadproefveldje aangelegd (+ 8 a r e ) .Na een grondbewerking met cultivator en schijveneg, is dit perceel geploegd in het laatst van
oktober.
Perceel II
Opp:O.87 na, voorvrucht wikken als groenbemesting.
Gewas: bietenproefveld. Op 5 april kon dit land zaaiklaar gemaakt
worden. Voor het markeren is eerst 500 kg kas gegeven. De bieten
konden wegens het te natte weer niet eerder gezaaid worden dan op
20 en 22 april. Voor de opkomst is gespoten met pyramin. Het r e sultaat hiervan was goed. Sr is een paar keer machinaal geschoffeld en één keer gehakt. Een paar veldjes moesten wegens te veel
open plaatsen, afgekeurd worden. Overigens een goed proefveld.
400 kg chili is nog gegeven na het op enen zetten. Het rooien van
het proefveld is vlot verlopen. De massa bieten en het blad zijn
verkocht. De stalmest en de kunstmest voor dit perceel waren reeds
gegeven in het najaar 1964. In het laatst van oktober is het land
op wintervoor geploegd.
Perceel III
Opp: O.96 ha, voorvrucht wikken als groenbemesting.
Uajaar V~)6his dit perceel ingezaaid voor een wintergraanproefveld.
Is goed door de winter gekomen en heeft zich goed ontwikkeld. ITis
niet gegeven. Na de oogst van het proefveldmateriaal, is de rest
raet een combine geoogst. De korrel was niet van de beste kwaliteit.
Het zaad moest nagedroogd worden en is daarna verkocht. Ook het
stro is direct verkocht. Het land is hierna gestoppeld en verder
bewerkt met cultivator en eg. In oktober is het op wintervoor geploegd.
Perceel IV
Opp: O.83 ha, voorvrucht wintergraanproefveld. Na één keer eggen,
zijn hier op 10 maart wikken gezaaid voor groenbemesting. Een paar
keer machinaal schoffelen en eggen, was voldoende voor de onkruidbestrijding. Op 30 juni is het gewas gemaaikneusd en daarna ondergeploegd. Nadien is nog eens geschijvenegd en is erPjK en 30 ton
stalmest gegeven. Is eveneens in oktober geploegd.
Perceel V
Opp: 0.86-g-h a , voorvrucht bietenproefveld. Op 10 maart kon dit
perceel zaaiklaar gemaakt worden voor een zomergraanproefveld.
lietproefveld is gezaaid op 11 en 12 maart. Een goede opkomst.
Het schoonmaken is met de hand gebeurd. N is niet gegeven. Een goed
proefveld.
Na de oogst van het proefveldmateriaal, is de massa met de combine
geoogst. De korrel was van.slechte kwaliteit. Het zaad moest nagedroogd worden en Is daarna verkocht. Voor het stoppelen is 25
ton schuimaarde gegeven. Ook dit perceel kon in oktober geploegd
worden.
Percool V I
Opp: 0.89Ütn a > voorvrucht zomergraanproefveld. De ene helft van
dit perceel is gebruikt voor een vlasproefveld, een zaadbietenproefveld en voor een isolatieveldje blauwmaanzaad.
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De andere helft was ingezaaid met wikkenvoor groenbemesting. Deze
wikken zijn gehooid,ïiethooi is op ruiter verkocht.Het wikkenland was bestemd voor eenv/intergraanproef
veld. Na het stoppelen
ishet verder enige keren gecultivatord engeëgd en zonder te
ploegen saaiklaar gemaakt voor de inzaaivanhet wintergraan. Het
inzaaien isvlot verlopen. De rest van dit perceel iswel opwintervoor geploegd.
Perceel VII
Opp: O.92ha,voorvrucht koolzaad enwikken. Op dehelft van dit
perceel, grenzende aanperceel VI,zijnwikken gezaaidi Ook deze
zijn gehooid en dit gedeelte is daarna gebruikt voor eenwintergraanproefveld.
Behandeling van de grond als vanperceelVI.
Ophet andere gedeelte laghet koolzaadproefveld» Een goed proefveld.
Met deraotorrugspuitis eenpaar keer gespoten tegendiversekevers,
Op 17 juli ishet koolzaad met de hand geoogst.Debedoeling was
ombij goed weer dit proefveld ophet land te dorsen,maar door
het aanhoudende slechte weer ishet koolzaad in oogstzakken gedaan
engedroogd op de drogerijvan de proefboerderij "Droevendaal".
De stoppel,die nogal langwas, is eerst gemaaikneusd endaarna is
het land gecultivatord en geëgd, zodat er eenmooi kiembed kwam
voor hetuitgevallen zaad. Nadien zijnnog enkele lichte grondbewerkingen toegepast. Ook dit gedeelte kon in oktober geploegd worden.
Alle percelen van dit complex zijn deze herfst bemest met 600 kg
slak en ^00kg kali ^0.
NIEUWEBORN,vochthoudende zandgrond
Opp: 1.00 ha,voorvrucht zomergerst. De volgende proeven hebben
hier gelegen: 35 arebieten voor Ir. Cley, 35 are bietenvoor Ir.
Kloen en 5are erwten, aan ge^as geteeld, voor Heringa-Speckman.
De rest van dit perceel was machinaal ingezaaid met massa bieten.
Voor de opkomst derbieten, is gespoten met pyramin.Het resultaat
was eerst goed. Ook debieten stonden er eerst goed bij.Door de
grote wateroverlast, waardoor de bieten soms inhet water stonden,
zijndeze proeven niet tot hun recht gekomen.Voor de winter kon
het grootste gedeelte van dit perceel nog geploegd worden.
Bemesting voorjaar 1965: 550kg super en 750kgpatent kali. De
totale N-gift is geweest:proef Ir.Cley 4ookg kas +^00kg chili,
proef Ir.Kloen 60C kg kas en zaaiproef 400kg kas en4-00kg chili.
ELST, zandgrond
Perceel II, gedeeltelijk
Voorvrucht graan (praktijkgewas).
Opp: O.9Oha.Gewas:consumptieaardappelen, ras Pimpernel.
Na het machinaal geulen trekken, zijn de aardappelen hierin gepoot
met dehand endaarna weermachinaal toegedekt. Opkomst goed.
Najaar 1964 is 650kg slak gegeven endit voorjaar 600kg patent
kali. De N-gift is geweest 300 kgkas.Dit had iets meer mogen
zijn, de opbrengst was danbeter geweest.
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Het schoonhouden heeft niet veel tijd gekost.Dit is geheel
machinaal gebeurd. Voor het rooien is het loof doodgespoten.
De aardappelen zijnmachinaal gerooid met eenbunkerrooier op 27
27 september. De opbrengst was ruim 30 ton.De kwaliteit was uitstekend.Het land is direct zaaiklaar gemaakt voor eenwintergraanproefveld.
Bemesting najaar 1965'•600kg slak en 600kgpatent kali.
Perceel III
Opp: 2.00 ha,voorvrucht aardappelen. Het gehele perceel isgebruikt voor een graanproefveld t.w. 1ha wintergerst, 20are
wintertarwe en 80are zomergraan (gerst, tarwe enhaver). Ter
bestrijding van de windhalm ishet wintergraan indeherfst 1964
nog gespotenmet D.W.C., echter zonder resultaat.De zaaidata van
het zomergraan was 17en 19maart.Het schoonhouden van dit proefveld heeft veel tijd gekost.Het was overigens eengoed proefveld.
De oogst ishoofdzakelijkmet de combine gebeurd en isvlot verlopen.
Bemesting najaar 1964: 500kg slak en 600kgpatent kali. De Ngift was 3OO kgkas.
Na de oogst ishet land gestoppeld en later geploegd. In oktober
is er rogge gezaaid voor groenbemesting.
Aanbemesting is gegeven 650kg slak.
Perceel IV
Opp: O.75ha.Heeft in 1964braak gelegen.De pHvan dit perceel
is zeer laag. Om deze teverhogen, is er 4ton dolokal opgebracht.
Verder is ernog 30 ton stalmest opgestrooid. Er zijn eerst lupinen
daarna stoppelknollen verbouwd, beide voor groenbemesting.
Inde herfst is ernogeens rogge ingezaaid, eveneens voor groenbemesting. Bedoeling is om er in 1966aardappelen te telen.
iLlYiS-lltM?'kleigrcmd
Opp: 2.20 ha. Gepacht voor één jaar, t.b.v. een bietenproefveld
voor Ir.Kloen. Door het I.v.P.was hier inde herfst 196430 ton
stalmest opgebracht en is daarna geploegd.Dit voorjaar ishet
verder nog eenkeer door het I.v.P. geëgd enbemest met 500kg
N.P.K.
Het verdere zaaiklaar maken is door de S.V.P. gebeurd. Het markeren
is op 24april gedaan, terwijl de bieten gezaaid zijn op 1mei.
Er isniet gespoten met pyramin.
Opkomst van de bieten was goed, daarna hebben ze teveelwatergehad.Hierdoor zijn enige misplaatsen ontstaan. Op 24mei is nog
500kg chili gegeven.De verzorging ishoofdzakelijkmachinaal gebeurd. Er is éénkeer gehakt. Het rooien dat begonnen is op 15
oktober is zeer vlot verlopen. De opbrengst was goed. De massa
bieten enhet blad zijnverkocht.
LAMD^BEEKHUIZEN, zandgrond
Opp: 0.90 ha,voorvrucht rogge, isvoor één jaar gepacht t.b.v.
eenbietenproefveld voor Ir. Cley. De eigenaar heeft er dit voorjaar eerst stalmest opgebracht, daarna ishet door de S.V.P. geploegd.
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Aan bemesting is verder gegeven:
2000 kg dolokal en 500 kg kas.

600 kg super, 800 kg patent kali,

De bieten zijn gezaaid op 31 naart. Een week later is gespoten met
pyramin. De opkomst van de bieten was goed. De pyraminbespuiting
v/asniet afdoende, zodat er enige keren geschoffeld en gehakt moest
worden. Direct na het op enen zetten is nog 300 kg chili gegeven.
Na enige droge dagen in het laatst van juni, trad er een verslechtering op in het gewas. In overleg met de desbetreffende onderzoeker, is toen direct nog 500 kg chili gegeven, waardoor de bieten
zich weer enigszins herstelden. De opbrengst is iets tegengevallen. Het rooien is vlot gegaan. De massa bieten en het blad zijn
verkocht.
LAND BREUNISSEN, Wageningse Eng
Opp: 0.55 ha, is voor één jaar gepacht voor een aardappelproefveld
(bladrol).
Bemesting: 600 kg super, 700 kg patent kali en 300 kg kas.
Ook hier zijn na het ploegen en eggen, geulen getrokken, waarin
de aardappelen zijn gepoot. Met de aanaarder zijn deze daarna
toegedekt. In dit perceel zat nogal v/at kweek, maar door een goede
rugbewerking en een goede groei, kon de kweek onderdrukt worden.
Een goed proefveld. Het gehele proefveld is met de hand gerooid.
De massa aardappelen is verkocht als veevoer.
^ H D _ H O K S B E R G E N , kleigrond
Opp: 0.20 ha, is ook voor één jaar gepacht voor een proefveld van
zaadbieten.
LÂND_¥ILLEMSEN, zandgrond
Opp: C.05 ha. Dit perceeltje is evenals in 1964 weer gebruikt
t.b.v. de bietenafdeling. Is voor 1966 niet weer ingehuurd.
LAND^BHJEXJJN'ISSEW", T'/ageningse Eng

Evenals voorgaande jaren, kon de S.V.P. dit jaar weer van ¥. Breunissen vier percelen roggestoppel krijgen, voor de uitzaai van
stoppelknollen. De rogge van deze percelen kon op tijd geoogst
v/orden, zodat vóór half augustus alle knollenproefvelden gezaaid
waren. De condities voor het gebruik van deze gronden v/aren dezelfde als voorgaande jaren: er wordt geen pacht betaald en de opbrengst van de knollen is voor de boer.
De bewerking en bemesting was voor rekening van de S.V.P.
Bij het zaaiklaar maken van het land is 500 kg À.S.F. gegeven.
Ha het uitdunnen van de knollen is nog eens 300 kg kas toegepast.
Eet schoonhouden is machinaal en met de hand gebeurd. Eén perceel
moestwegens te slechte stand vervallen; de drie overige percelen
waren goed.
ALGEMEEN
Wat de weersomstandigheden betreft, was het dit jaar niet zo rooskleurig. Er is enorm veel regen gevallen. In het voorjaar gaf het
reeds moeilijkheden, vooral met de inzaai v a n de bieten.
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Op 1mei konhet laatste bietenproefveld gezaaid worden.Bijhet
rooienvan debieten,was het xireerbijzonder goed, zod.atdeze
campagne zeervlot isverlopen.De graanoogst heeft geenEioeilijkheden opgeleverd. De korrel moest wel nagedroogd worden.Het spuitenvan de gewassen ismeest machinaal gebeurd. Alleenhetkoolzaad- enhet erwtenproefveld moestenmet de motorrugspuit worden
gedaan.
Aan deproefboerderij "De Ossenkampen" is verkocht al het bietenblad van de proefvelden, in totaal_+135 ton.Hiervoor krijgt de
S.V.P. dezelfde hoeveelheid stalmest terug.Debietenplakken zijn
verkocht voor ƒ 1 9 , — per ton, totaal 129 ton.De hele bietenvarde randrijen, enz.zijnverkocht voor ƒ 2 6 , — per ton, totaal 55
ton.
De voeraardappelen zijnverkocht voor 3en3| ct/kg.Degraanprijzenwarenvoor tarwe ƒ 3 3 , — ,gerst ƒ 30,50 envoor haver enrogge
ƒ ?-9,"
Het stro isverkocht voor 90 etper baal,d.i. +_ƒ 65,— per ton.
Verder zijnnog verkocht 1500kg erwten (oogst 1964)â f
hl,—,
eenpartijtje lijnzaad à f h"\—, , koolzaad â ƒ k2,— enblauwmaanzaad à ƒ 1 6 O , — per 100kg.
De consumptieaardappelen zijnaanhet personeel verkocht voor 10 et/
kg, gesorteerd 35nunen opwaarts.De maat,kleiner dan 35mm is
verkocht voor 6 ct/kg. Overeengekomen met het I.v.P. omhun AtlasZoraanop deFergusontrekkervan de S.V.P. temonteren endeze dan
gezamenlijk/gebruiken. Ter vervanging van deFerguson is door de/te
S.V.P. eenFiat 315 trekker aangekocht.Verder zijnaangeschaft:
een zesscharige stoppelploeg, eenbabyfrees, speciaal voor de grasafdeling inTfolfheze, een compressor voor luchtbandenpomp, 16Hakparallellogrammenen eendriezijdige h tonKipperwagen (Spijkstaal).
Verder zijn gekocht een J.F. proefveldbietenrooier en eenproefveldcombine. Deze wordenafgeleverd in 1966.
DE_PERSO^ELSBEZETTING

Wegens ziekte, is de eerste trekkerchauffeur reeds vanaf april
buitendienst terwij?,éénvan de arbeidskrachtenvan de bietenafdeling kwam te overlijden.Het werk van de 1 e trekkerchauffeur
is door de tweede chauffeur gedaan. Inde opengevallenplaats ia
debietenafdeling isnog niet voorzien.De arbeiders voor deafdelingenkonden er dit jaar weer constant blijven.Voor het werk
op de buitenproefvelden envoor oogstwerkzaamheden inWageningen,
moest zonu endan eens van deze mensen gebruik gemaakt worden.
Deproefvelden inde N.O.P. hebben dit jaarveel tijd gekost,vooralhet erwtenproefveld. Door het inschakelen van een koppelbaas
voor onderhoud en enige oogstwerkzaamheden,\\rerdhet werk inde
II.O.P. aanmerkelijk verlicht.
Uanneerwijnu terugzien ophet afgelopen jaar,kan gezegd worden,
dat niettegenstaande de zeer slechte natte zomer enhet uitvallen
van eenpaar arbeiders,het werk op tijd isklaargekomen, mede
dank zijde goede samenwerking.
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PROF. 3ROEKEMAHOEVE
door
A . J . C-lerum

Algemeen
Inde samenhang tussenhet bouwplan ende proefvelden werden dit
jaar enkele veranderingen aangebracht. Deze bestonden hieruit,
dat het perceel erwten om economische redenen,werd vervangen
door vlas endat naast het normale proefveld blauwraaanzaad een
aantal vermeerderingenwerd aangelegd, waarvoor een volledig
perceel noodzakelijk bleek.
Het areaal bieten kon gehandhaafd blijven door twee kleinere
percelen achter de kassen voor dit gewas te bestemmen.
De uitbreiding van de oppervlakte proefvelden brengt de situering
ervan in een steeds moeilijker positie omdat niet meer altijd
een geschikte voorvrucht aanwezig is.Indit verband is de tijd
er zeker rijp voor dat de overgang naar het nieuwe bedrijf zeer
spoedig plaats heeft.
Na eenaanvankelijk goedbegin inde eerste helft vanmaart,
waarin het grootste gedeelte van de kunstmest werd gestrooid,
benevens 2,5 ha zomertarxve en h ha vlas werden gezaaid, lieten
de gunstige omstandigheden ons inde steek.Een langdurige
regenperiode deed de voorjaarswerkzaamhedendanig inde knoei
komen. De mooie structuur, welke beginmaart zulke goede verwachtingen deed koesteren ,was verdwenen.
Het klaarmaken van het saaibed bracht daardoor de nodige zorgen
met zich. De laatste twee dagenvan maart konden de graan-,
vlas- en erwtenproefvelden, ende rest vanhet praktijkvlas
worden gezaaid. IIadat de eerste week van april nog toeliet het
blauwraaanzaad enhet grootste deel van de bieten te zaaien,
dwong eenvolgende v/eerdepressie,welke veel regenbracht, tot
afwachten. Pas de laatste week van deze maand konden de rest
van debieten en de aardappelen aan de grond worden toevertrouwd.
Door dit zeer natte beginwas debasis gelegd voor een welige
onkruidbezetting.De onbegaanbaarheid van de grond belette een
tijdige bestrijding, waardoor dit kwaad ons eigenlijk het gehele
groeiseizoen heeft parten gespeeld.
De gewassen ontwikkelden zich desondanks redelijk. In later
stadium deden de gevolgenvan de abnormale voorgaande omstandigheden zich gelden.De wintergranen kregen tekampenmet
voetziekte, waardoor vroegtijdige legering optrad, ten koste
van de waarneming envergelijking bij deproefvelden envan de
opbrengst bij de praktijkpercelen.
De aardappelen, voornamelijk de Bintjes,hadden te lijden van
een tevroege aantasting vanphytophthora, waarvan deuitbreiding door vele bespuitingen zo goed mogelijk werd tegengegaan,
tot het gewas,weer tenkoste van de opbrengst,vroegtijdig moest
worden doodgespoten.

In tegenstelling met de omstandigheden tijdens het groeiseizoen,
v/ashet weer inde oogstmaandenredelijk gunstig.Iloolzaad,erwten envlas kondenvlot v/orden geoogst. Ook de graanoogst verliep, evenals het rooienvan aardappelen enbieten,normaal.
De onkruidbestrijdingwerd inhet gewas en inde stoppel, zowel
chemisch als mechanisch grondig toegepast.
Beschrijving der gewassen:
Wintertarwe
Ras Ibis. Oppervlakte 8ha,verdeeld over twee percelenmet verschillende voorvruchten, nl. aardappelen en suikerbieten. De
zaaidatumvan de tarwe ophet aardappelperceel was 6 oktober, op
het bietenland 20 en 21 oktober.De zaaizaadhoeveelheid bedroeg
145kg/ha.De bemesting bestond uit 280kg super en 250kg kalkammonsalpeter, inhet voorjaar toegediend en 125 ^S kalksalpeter
als overbemesting.
De tarwe werd zonder voorbewerking indeploegsnede gezaaid. Het
gewas ontwikkelde sich redelijk goed enhield zich tot tegen het
eind van de rijpingsperiode, staande maar toen ishet ook in
zijn geheel,voornamelijk als gevolg van voetziekte, tegen de
grond gegaan.Dank zijhet gunstige weer konhet gewas 18en 19
augustus van éénkant gemaaidorst worden.De tamelijk fijne
korrel konvoor het grootste gedeelte zonder drogenworden opgeslagen. De nog niet verkochte opbrengst wordt geschat op +_5000 kg/
ha. De stro-opbrengst is geschat op ^500kg/ha,eveneens nog niet
verkocht.
Zomertarwe
Ras Opal. Oppervlakte 2.50ha,voorvrucht bieten.De zaaidatum
was 12maart,de zaaizaadhoeveelheid bedroeg 160kg/ha.Debemesting bestond uit 260kg super en 200kg kalkammonsalpeter,
voor het zaaien toegepast.
De stand en ontwikkeling waren goed. Het gewas bleef overeind en
werd 1september met de maaidorser geoogst.
De korrelopbrengstnaar schatting groot 5000 kg/ha,moest vóór de
opslag worden nagedroogd.
De stro-opbrengst zal+^5000kg/ha bedragen.
Vlas_I
Oppervlakte k ha..Ras TJiera.Voorvrucht wintertarwe. Bemesting:
350kg super en 75 -^Skalksalpeter/ha.
In een zaaibed van goede structuur, verkregen door een overdwarsebewerking met de briltand cultivator met aangebouwde verkruimelaar,kon 13maart gezaaid worden.De zaaizaadhoeveelheid
bedroeg 130kg/ha.
Na eenaanvankelijk trage ontwikkeling, als gevolg van de slechteweersomstandigheden, kwam dit gewas toch goed tot zijnrecht,
hield zich overeind enkon 3en ^augustus goed rondommachinaal worden getrokken. IIa10dagenmet goed weer op de ruiter
tehebben gestaan, konhet als vlas van zeer goede kwaliteit in
de schuur worden gereden.
De verkoopprijs bedroeg ƒ 0,30 per kg ongerepeld, uit de schuur
te leveren.De opbrengst was 7^71kg/ha.
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Vlas_II
Oppervlakte 1.50lia.Ras ¥iera,Voorvrucht was zomertarwe. De
bemesting bestond,uit 350kg super- en 70kg kalksalpeter per
ha.
31 maart werd in een saaibed van minder goede structuur gezaaid
met eenhoeveelheid van 140kg/ha.
Dit gewas groeide met teweinig weerstand ineen tekorte groeiperiode uit tot een geil, inhet laatste stadium, zwaar legerend
bestand.
4 augustus werd van éénkant getrokken. Dankzij de gunstige
weersomstandigheden kwam dit vlas toch redelijk aan de ruiter
enkon eveneens zonder al teveel kwaliteitsverlies worden ingeschuurd.
De verkoopsprijs bedroeg ook ƒ 0,30 per kguit de schuur te leveren. De opbrengst bedroeg 7471 kg/ha. (opbrengsten niet afzonderlijk gewogen).
Consumptieaardappelen I
Ras Bintje.Voorvrucht: wintertarwe met gras als ondervrucht.
Bemest met 350kg super, 250kgpatent kali en 500kg kalkammonsalpeter perha.
Dit perceel, groot2.80 ha,werd 23 en 24april gepoot met de
tweerijige volautomatische machine op een rijafstand van 75 cm.
De benodigde hoeveelheid pootgoed (2000kg) inde maat 35/45
klasse A was afkomstig van eigen teelt.
Het pootbed werd verkregen door twee bewerkingen met de kromtandeg dwars op elkaar en twee bewerkingen indezelfde uitvoering,
met de triltandencultivator gecombineerd met verkruimelaar.
TJegensde minder goede structuur werd, omvoldoende verkruimeiing inde ruggen tekrijgen, eenbewerking met de rijenfrees
toegepast.
Uitbreiding van de vroegtijdige aantasting door phytophthora,
konmet veel moeite worden tegengegaan. Erwerd tweemaal met zink,
eenmaal met koper en zevenmaal met tin gespoten. 10augustus werd
het gewas doodgesproeid.
De aardappelen ontwikkelden zichredelijk, hoewel reeds tijdens
het groeiseizoen de verwachting op eenvolwaardige opbrengst
werd te niet gedaan, als gevolg van de minder gunstige factoren
als slecht weer en ziekte,waaronder het gewas had te lijden.
Eind augustus,begin september werd gerooid met de volautomatische machine.
De opbrengst bedroeg 28400kg/ha.
Van de totale opbrengst van dit perceel werd inde maat 35/op
1556O kgverkocht voor ƒ 0,18 per kg,
21100kgvoor ƒ 0,19 per kg en 22000 kgvoor ƒ 0,22 per kg.
4480kg 28/35 werd verkocht voor ƒ 0,08.
16320kgvoer werd geleverd voor +_ f 0,045per kg.
Consumptieaardappelen II
Ras Furore. Oppervlakte 1.80 ha.Voorvrucht was vlas met klaver
als ondervrucht.De bemesting bestond uit 350kg super, 250kg
patentkali en 500kg kalkammonsalpeterperha.
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28 en 29 april werd gepoot met devolautomatischemachine.
Het pootbed werd op dezelfde manier verkregen als omschreven
voor het ras Bintje.Ma het potenwerd eveneens een bewerking
met de rijenfrees toegepast.
De ziekteaantasting was niet verontrustend. Door twee zink- en
zes tinbespuitingen konden deze aardappelen, vrijwel onaangetast door rot, tot volle wasdom komen.
Het gewas werd 2 september doodgespoten. Half september werd
onder gunstige omstandigheden gerooid.
De opbrengst bedroeg 35900 kgbruto per ha,netto afgeleverd
boven de 35mm 32000kg.
Van het totaal werd 27680 kg 35/op verkocht voor ƒ 0,22 per
kg en 29184kg 35/op voor ƒ 0,25 per kg.
Het voer 4262 kgbracht ƒ 0,05 perkg op, terwijl demaat 28/35
2550kg verkocht werd voor ƒ 0,10 per kg.
Suikerbieten
Ras Polykuhn. Oppervlakte 4ha.
Voorvrucht graanproefvelden. 2april gezaaid met de precisie
machine à 4,5 kg/ha in eenmet de triltand cultivator +verkruimelaar klaargemaakt zaaibed.
Bemest werd met 350kg super, 600kg kalkammon en een overbemesting van 150kg kalksalpeter/ha.
Opkomst en groei lietenniets tewensen over.
Als gevolg van overmatige hoefbladbezetting op dit perceel,
gaven het machinaal schoffelen enhet op één zetten wel enige
moeite. Na overwinning van deze moeilijkheden, ontwikkelde het
gewas zichvoortreffelijk.
Eind september- begin oktober werd gerooid met de eenrijige
machine enafgeleverd aan de C.S.M. Amsterdam.
De opbrengst bedroeg 50480kg, het gehalte was 16,2$enhet gemiddelde tarra-percentage bedroeg ^G^o.
Ras Polybeta. Oppervlakte 2ha.
Voorvrucht wintertarwe. Bemesting dezelfde als voor de Polykuhn.
Zaaidatum 5april.
Onder gunstige omstandighedenkon gerooid worden.De opbrengst
was 50480 kgmet 16,2$gehalte en 16$tarra.
Ras Trirave. Oppervlakte 1.50ha.
Voorvrucht erwten. Bemesting: 350kg super en 600kg kas/ha. Als
gevolg vanuitregenen op 6april konhet grootste gedeelte van
dit ras pas 22april worden gezaaid. Ondanks deminder goede
structuur leverde dit ras toch eenuitstekend opbrengstresultaat, zodat het aankilogrammen engehalte,mede ookdoor het
late rooien,niet bij de andere rassen achter kwam.
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Proefvelden;
Het areaal proefvelden, dat in samenwerking met de betrokken
afdelingen werd behartigd, bestond uit:

k
1

ha granen
erwten
vlas

0,95
3,70

b1auwmaanzaad

k
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0,25
2

karwij
koolzaad

15,90 ha

