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Debijhet Instituut voorVeredelingvanLandbouwgewassen behorendeonderzoekersDr.H.J.Toxopeus,Dr.D.E.Bremer-Reinders,Dr.G.Bremer,Ir.B.Maris
enIr.H.H.Schnieders,verrichtenhunwerkzaamhedeninmeer ofminderemate
insamenwerkingmetde Stichting voorPlantenveredeling,S.V.P.
Hunervaringen zijnopgenomen indit jaarverslag.
Het jaarverslag 1956vande StichtingvoorPlantenveredeling,S.V.P.zal,in
afwijkingvanhet gebruik invorige jaren,ookworden toegezonden aanbelangstellendekwekers.
Bijlezingdient menerrekening mede tehouden,dat ineeninternverslag
alshet onderhavige ineenvroeger stadium bepaalde meningentotuitdrukking
wordengebracht,dandit zouworden gedaanineenvoor ieder toegankelijke
publicatie.
Methet oogdaaropkande inhoud danookniet zondernadere toestemmingvoor
verdere publicatie wordenvrijgegeven.

DEDIRECTEURVANDE STICHTING
VOORPLANTENVEREDELING,S.V.P.
Prof.Dr.Ir.J.C.Dorst

Verslag over1956
door
Ir.G.Veenstra

Bestuur
Het Bestuurvergaderde zevenmaalin1956.
DeHeerDr.Ir.N.H.H.Addensgevoelde zichopmedischadviesgenoodzaakt terug
te tredenalsVoorzitter.Indevacature wasaanhet eindevanhetverslagjaar
nognietvoorzien.
Inde plaatsvanProf.Ir.W.J.Dewezwerd alsbestuurslid benoemd deHeer
Prof.Ir.M.L. 'tHart.
DeHeer Ir.J.D.Bekiusbeëindigde zijnlidmaatschapwegensperiodiekeaftreding;indevacature isnognietvoorzien.
Per 31december1956washetBestuur alsvolgtsamengesteld!
Dr.Ir.J.P.DudokvanHeelteNaarden
Prof.Ir.M.L. 'tHart teWageningen
Ir.D.J.vanderHave te
Kapelle-Biezelinge
Ir.G.W.Meyerte Leeuwarden
A.VisserteDordrecht
Ir.P.A.denEngelse te 's-Gravenhage
Ir.G.VeenstrateWageningen

Voorzitter
Vice-voorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Adv.Lid
Secretaris

Commissies
DeVertrouwens-Commissieinzake afgiftemateriaalvanandere gewassendan
aardappelenbestonduit:
Prof.Dr.Ir.J.C.Dorst teWageningen
Dr.Ir.W.Feekeste Groningen
Dr.Ir.P.E.NijdamteWageningen
Ir.C.KoopmanteHoofddorp

Lid
Lid
Lid
Plv.Lid

DeAdvies-Commissie inzake afgiftemateriaalvanaardappelenbestonduit:
Prof.Dr.Ir.J.C.Dorst teWageningen
Ir.J.A.HogenEsch teBennekom
Ir.J.TripteLeeuwarden
J.A.J.PoosteVeghel

Lid
Lid
Lid
Plv.Lid

Werkgroepen
De door deNederlandse Kwekersbond inhet levengeroepenwerkgroepen,belast
methet tot stand brengenenonderhoudenvaneenvruchtbare samenwerking
tussen departiculiere kwekersende StichtingvoorPlantenveredeling,S.V.P.,
waarinnaastparticuliere kwekersdewetenschappelijke onderzoekersvande
S.V.P. zittinghebben, zettenhunwerkzaamhedenmet succesvoort.
Er zijnwerkgroepen ingesteldvoorgranen,mais, aardappelen,bieten,gras
enklaver,vlas,koolzaad enblauwmaanzaad.

II
Personeel
1.Directie
Prof.Dr.Ir.J.C.Dorst
Ir.G.Veenstra

Directeur
Adjunct-Directeur

2.Algemene Zaken
M.H.Agelink

Adm.Hoofdambtenaar

3« Administratie
J.C. Lauwerijssens
A.T.Hey
G.G.C.Peeters
Mevr.H.S.E.Boerman-van M e
Mej. C.M.M.Angenent
Mej. J.Hartgerink

Adm.AmbtenaarBlekl.
Adm.AmbtenaarBIekl.
Adm.AmbtenaarCJekl.
Steno-typiste
Telefoniste-typiste
Typiste A (bibliotheek)

4.Algemene Dienst
G.J.v.d.Goot
G.Post
Mej.E. deKrom
Vacature
Vacature

Tuinman
TechnicusC
Schoonmaakster
Ingenieur
Landbouwtechnieus

5. Aardappelveredeling
A Ir.G.A.Thyn
J.J. Schilt
T. Grovenstein
S.J. Teunissen
D.R.Dijkstra
L.Brink

Hoofdingenieur
Assistent A
Assistent A
Assistent A
Assistent A
Assistent A

B Ir.H.T.Wiersema
H.J.Nab
J.W.J.Krechting
Mej. K.J. Zeylstra

Hoofdingenieur
Assistent
Proefveldbediende D
Adjunct-laborante

C Ir.C.A.Huijsman
Mej. J.P.M.Koning
Mej. J.Punt
J. Verdenius
E.v.d. Scheur
Mej. B.A.Nijenhuis
Th.J.Lamers
H.v.d.ScheurJr.

Ingenieur lekl.
Analyste
Analyste (T.ÏÏ.O.)
Assistent A
Tuinman
Adjunct-laborante
Proefveldbediende D
Proefveldknecht

Hetpersoneel onder Cgenoemd istoegevoegd aandeHeerDr.H,J.Toxopeus,
wetenschappelijk hoofdambtenaarverbondenaanhet Instituut voorVeredeling
van Landbouwgewassen,hetwelknauw samenwerktmetdeS.V.P.
6. Grassen-enklaververedeling
Dr.F.Wit
Ir.G.E.vanDijk
Ir.J.Dijkstra
H.J. Bleyenberg
Mej. W.C.Kelderman
Mej. Th.H.M.vanSwaay
H.P. Lamers
G.v.d.Weerd
J.G. vanBrakel

Wetensch.Hoofdambtenaar
Ingenieur
Ingenieur
Assistent A
Adjunct-laborante
Hulp-laborante
Proefveldbediende D
ProefveldbediendeD
Jeugdig landarbeider

Ill
7.Voederbietenveredeling
Ir.D.Kloen

Ingenieur

DeHeer Ir.D.KloenwerktmetpersoneelvanhetInstituut voorVeredeling
van Landbouwgewassen.
8.Veredeling opvergelingsziekte-tolerantieb)ij__tieten
Ir.G. Clay
J. Jochemsen
Zd.Sedlarik
J.J. Tollenaar
J. vanEs
B. Lekkerkerker

Hoofdingenieur
Assistent A
Assistent
Proefveldknecht
Landarbeider (langdurig ziek)
Landarbeider (plv.J.vanEs)

9.Voederlupinen-, stoppelknollen-,wikken-en serradellaveredeling
Dr.Ir.H.Lamberts
R.J.Heringa
M.v.d.Weg
Mej. H.Lans
Mej. A.A.v.d. Schoot
J.G. Baars

Ingenieur lekl.
LandbouwtechnicusA
Assistent
Laborante
Laborante
Adjunct-laborant (mil.dienst)

10. Tarwe-,gerst-enhaververedeling
Ir.G.Dantuma
J.Mesdag
J.F. Benthem
A.vanEssen
Th.G.v.d. Scheur
Mej. J.W. deVisser
Mej. M.Jansen
K.vanSpanje

Ingenieur Iekl.
LandbouwtechnicusA
Assistent
Assistent
Hulp-assistent
Analyste
Adjunct-laborante
Proefveldknecht

Deze afdelingwerktnauw samenmethet daarvoorbeschikbare personeelvanhet
Instituut voorVeredelingvanLandbouwgewassen.
11.Mais- enroggeveredeling
H. Bouter

Assistent

H. Bouter istoegevoegd aandeHeerDr.F.P.Ferwerda, wetenschappelijk
hoofdambtenaar,verbonden aanhet Instituut voorVeredeling vanLandbouwgewassen.Dr.Ferwerdawerktmet zijnoverige personeelnauw samenmetde
S.V.P.
12. Tetraploide roggeveredeling
R.A. Kleter

Assistent

Deze assistent istoegevoegd aandeHeerDr.G.Bremer enMevrouw
Dr.D.E. Bremer-Eeinders,diebeiden inI.v.V.v.L.-verbandwerkzaamzijn.
13. Vlasveredeling
Ir.H.T.Wiersema
M.A. Jongmans
J.W.J.Krechting

Hoofdingenieur
AssistentA
ProefveldbediendeD

14. Koolzaadveredeling
Ir.St.W.Duursma
Mej. W.J.C.Dammingh

Ingenieur
Adjunct-laborante

IV
1 5 . Landbouwstambonenveredeling
I r . S t.W. Duursma
Mej . W . J . C . Dammingh

Ingenieur
Adjunct-laborante

16. CytologischOnderzoek
G.J. Speckmann
Vacature

Hoofdassistent A
Adjunct-laborante

17. Chemisch Onderzoek
J. PostJr.

Laborant A

18. ProefboerderijDorskamp
J. Holman
G.vanAggelen
J.H.L.Jansen
A.J.vanGaaien
J.vanGinkel
M.Fintelman
G.vanMierlo
Vacature

Bedrijfsleidervaneen
proefboerderij
TuinmanA
Tractorchauffeur
Tuinman
Tuinman/chauffeur
Landarbeider
Landarbeider
Proefveldknecht

19. ProefboerderijNoordoostpolder
A. Troost

BedrijfsleiderAvaneen
proefboerderij

Viervaste arbeiders
Publicaties
Ir.G.Dantuma

Verslag overkruisingsprogrammaenklimaatresistentie-onderzoek.
Verslag overhet 2ejaarvanhettienjarenplanvoor Graanonderzoek.1955«
Kanwintergerst eengewasvoor dezandgrondenworden?
IeJaarboekje vande StichtingNederlands
Graancentrum.1956.

Ir.F.J.Dijkhuis

Computo„tionofheatunit accumulations in
maize forpractical application.
Euphytica5-I956.

Ir.J.Dijkstra

Experiences withthebreeding ofred clover
resistant tothe stemeelworm.
Euphytica.

Ir.C.A.Huijsman

Breedingforresistance tothepotato
eelworm intheNetherlands.
Nematologia.

Ir.D.Kloen

Polyploide suiker-envoederbieten.Landb.k.
Tijdschrift;Zaadbelangen;DeNieuwe Veldbode
enMaandbladvoorLandbouwvoorlichting.
Enkele ervaringenmethet jarowiserenvan
stoppelknollen.Zaadbelangen.

V
Dr.Ir.H. Lamberts

Nieuwe aspectenbijde stoppelteeltvan
voederlupine.Landb.k.Tijdschrift.
Zaadteeltvanvoederlupine verdient meer
belangstelling.DeNieuweVeldbode, 22maart
1956.

Ir.G.A. Thyn

Het aardappelrassensortiment vannu.Landbode,
Reoord-nakomelingen.MededelingenN.A.K.
Methodsused inevaluatingpotatoseedlings.
Euphytica.
Denummeringvanaardappelzaailingen.
Zaadbelangen.
Algemene jaarvergaderingvandeN.A.K.
MededelingenN.A.K.
Versnelde vermeerderingvanaardappelzaailingen. Zaadbelangen.
Welke aardappelrassen hebbendegrootste
toekomst.Pootaardappelhandel.
Aardappelrassen in Oost-Duitsland.
MededelingenN.A.K.
De zaad-enklonenlijst vande S.V.P.
Zaadbelangen.

Dr.F.Wit

Apossiblevirus disease inLoliumpererme.
Euphytica.

Belangrijke Bestuursbesluiten
Tenaanzienvand.evoortzettingvanhetmaisveredelingswerkwerdbeslotende
uitvoeringhiervan terugtebrengennaarhet I.v.V.v.L. ende steunvande
S.Y.P. daaraangeleidelijk teverminderen.
Inverbandmethetfeit,datProf.Dorst o.a. tengevolgevaneenverzwaring
vanhet onderwijsprogrammabezwarenheeft tegendevoortzettingvande
combinatie Directeurvanhet I.v.V.v.L. envande S.V.P. enbij scheiding
van deze functieshet gemeenschappelijk gebruikvangebouwen,kassenen
proefterreinen enookdegezamenlijke uitvoeringvanenkele projectennader
moetwordengeregeld, werdenvoorlopige plannenontworpenvoor de splitsing
derbeide instellingen.
Aanschaffingen ennieuwbouw
OpdeBornenopdeNudekwamenwarenhuizenresp.met eenoppervlakte van
7OOen36OM2gereed.Dezewarenhuizen zijnbestemd voor deaardappelveredeling enwerdenbetaald uithetBintjefonds.
Uit dezelfdemiddelenentenbehoeve vanhetzelfde doelwerdhetgebouwtje
opdeBorn,destijds ingebruikbijhet I.V.T.ingereedheid gebracht voor
bureauenverderewerkruimte.
Buitenlandse studiereizen
Devolgendebuitenlandse studiereizenwerdengemaakt:
Prof.Dr.Ir.J.C.Dorst

Spanje.Landbouwkundige Faculteitvande
Universiteit°, Aardappelproefstation
teVittoria.
Engeland. Landbouwkundige Faculteit vande
Universiteit teCambridge.

VI
Ir.G.Dantumc
J.Mesdag

Duitsland.Biologische Bundesanstalt,
Institut für Physiologische
Botanik teBraunschweig.

Ir.G.A. Thyn
Ir.G.Veenstra
Ir.H.H.Schnieders
Ir.B.Maris

Duitsland.MaxPlanck Instituut teKeulenen
Scharnhorst enenige particuliere
aardappelkweekbedrijven.

Ir.H.T.Wiersema
Ir.G,A.Huijsman

Duitsland.MaxPlanck Instituut teKeulen.

Dr.H.J.Toxopeus
Ir.G.Veenstra

Duitsland.MaxPlanck Instituut te Scharnhorst
enenige particuliere aardappelkweekbedrijven.

Ir.G.Veenstra

België.

Dr.Ir.H. Lamberts
Ir.G.Veenstra

Duitsland. Kwekerscongres teBadSegesberg.

VlascongresteKortrijk,

Afgifte kweekmateriaal
AandeNederlandse aardappelkwekers werdenwederombelangrijke hoeveelheden
aardappelzaad enkloontjesafgegeven.
Deerkende kwekersvantarwe,gerst enhaverontvingen selectiesvanzomergerst,Y/intertarweenhaverenpopulatiesvanwintergerst, zomergerst en
haver^ deerkende vlaskwekers ontvingeneen omvangrijke collectievezelvlasmateriaal.
Inhet voorjaar ontvingen dedaarvoor inaanmerkingkomende kwekersvan
suiker-envoederbieten zaadenstekbietenvandebijdeS.V.P. inbewerking
zijnde tetraploide familiesvansuikerbietenenvoederbieten.
Indeherfstvan1956werd ditnogaangevuldmetin1956gewonnenstekbietenmateriaal.
Ookwerd bietenmateriaalmet enigermate vergelingsziekte-tolerantie verstrekt,
Evenalsvorige jarenontvingendeerkende lupinekwekersinbewerking zijnd
materiaalvanvoederlupinen.
Inhetbyzonderkannogvermeldwordendathetverst gevorderde tetraploide
roggemateriaal (l.v.V.v.L.)ineigendom werd overgedragen aanhet
Kweekbedrijf CentreraiBureauteHoofddorp.
Bezoekvanbuitenlandse wetenschappelijke onderzoekersenkwekers
Y/ederombrachtenvele onderzoekers enkwekersuithetbuitenland eenbezoek
aande S.V.P.
Dedaarbijplaatshebbendeuitwisselingvangedachtenwerkte stimulerend op
dewijzevanuitvoering derwerkzaamheden.
Bezoek vanenaanNederlandse kweekbedrijven
De S.V.P.-medewerkers bezochtenenkele Nederlandsekwekers.
Het aantalNederlandse kwekersdatzichopdehoogte steldevandedoorde
S.V.P. verrichte kweekwerkzaamhedennam ookdit jaarnogtoe.
Samenwerkingmet andere instellingen
De samenwerkingmet StichtingNederlands GraanCentrum (voormalig Cocobro),
Stichting Oliehoudende Zaden,C.I.L.O.,I.P.O.,¥.O.B.A.,StichtingMaisteelt
enNederlandse Kwekersbond waswederom zeervruchtdragend.

VII
Financiën
Over 1956zijnde"boekennogniet afgesloten;deze gegevenskunnen derhalve
nognietwordenverstrekt.
Overhet jaar1955zalhet rijkssubsidie f274.537,92"bedragen.Ten"behoeve
van dekoolzaad-, olievlas-enblauwmaanzaadveredeling,welke projectenin
samenwerkingmet de Stichtingvoor deBevordering van de TeeltvanOliehoudende Zadenwordenuitgevoerd,werdenvanlaatstgenoemde instantieresp.
f 6.24O,--.f4.65O,— enf5.625,--ontvangen.
Bovendienwerdvoor extrawerkzaamheden ten"behoevevanhet graanonderzoek
door de StichtingNederlands Graan Centrum een"bedragvanrondf29.900»—
"betaald,terwijldeinstandhouding vanmaisgeniteurs doordeStichtingvoor
Maisteelt metrondf6.5OO,— werdgefinancierd.
InM.S.A.-verband werden ten"behoevevandeprojectenvoederbieten-,
vergelingsziekte-tolerantie bijbieten,voederaardappelen-,mais-,grassenenklaververedelingresp.f 20.776,60,f 26.998,99,f 2.398,53,f10.390,76
enf43.714,97 subsidie ontvangen.Het laatstgenoemde projectwordt uitgevoerd
insamen-werkingmet het C.I.L.0.
Tenbehoevevanhet aardappelveredelingsproject werd doorhetBintjefonds aan
kosten,rechtstreeksverbandhoudende methetonderzoek (inclusief
afschrijvingen)f110.610,35uitgegeven;voor aanschaffingenvanduurzame
hulpmiddelenwerdbovendien eenbedragvanrond f11.200,— besteed.
Dezebedragenwerdengedektuithet deS.V.P. tenbehoevevanhetBintjeprogrammaterbeschikking staande fonds,alsmede dooreenbijdragevande
Werkgroep Onderzoek enBestrijding AardappelcystenaaltjeT.N.0. (Yif.O.B.A,)
tenbedragevanrondf8.4OO,—, zijnde eenaandeelindekostenvanhet
aardappelmoeheidsonderzoek.
DeProf.BroekemaHoeve indeNoordoostpolder,geëxploiteerd doorhet Bintjefonds,boekte over1955e e n winstvanf9•325,49»
Debeleggingenvanhet Bintjefondsleverdeneenbate vanf32.755,07op.
DebalansvanhetBintjefonds sloot perultimo 1955me"te e n kapitaalvan
f 1.288.900,50, verdeeld alsvolgt:
1.onroerende enroerende goederen,inclusief
bedrijfskapitaalProf.BroekemaHoeve
2.verstrekte geldleningen
•3.effecten
4.rekening-courantbank,giroenkas
5.nadeligverschilvorderingen, schulden

f 323»447,60
f 393»838,58
f 582.850,—
47.991,01

f
f

f 1.348.127,19
59*226,69
f 1.288.900,50

-1Verslag over 195^
door
Dr.H.J.Toxopeus
Project6,7,8,2,107,18
ALGEMEEN
Van 1apriltot15juliwasdegeneticus G.Paxman,verbondenaanhet
JohnInnésHorticultural Institution,Herford,Engeland,bijdeaardappelveredelinggedetacheerd. Debedoelingvan dezedetacheringwashemmetde
practijkvandeuitvoering vanhetveredelingswerk bekend temaken.
Alsblijkvanwaarderingvoordehulpwelke in1955door deHeer C.Ochoa
bijhet verzamelenvanaardappelmateriaal inPeruenBoliviaisgebodenwerd
hijdoor deNederlandse regeringuitgenodigd eenbezoekvan2maanden aan
Wageningentebrengen.Eendeelvanzijntijdwerd doorhem aaneonstudie
vanhet inBoliviaverzameldemateriaalbesteed.Van zijngrotekennisvande
systematiekvan deknoldragende soortenvanhetgeslacht Solanumwerdmet
voordeel gebruikgemaakt.
AANPLANT
Voor het gezamenlijke aardappelonderzoek (behalve datvanIr.H.T.Wiersema)
werden 26.000zaailingen onderplat glasopgekweekt enophetveldgebracht.
Daarnaast zijnvoor onderzoek opresistentie tegenPhytophthorainfestans en
opbloemkleur door Ir.H.H. Schniedersnog 30.000zaailingenvanSolanum
demissum inpannenopgekweekt enna onderzoekalsjonge plantvernietigd.
Tn"dë~pTattebakwerden 2.000demissum plantenen2.600D.T. zaailingenbij
eendaglengte van10urenopgekwëëkt~omknolvorming teverkrijgen.
OpdeBornse steegwas intotaaleenoppervlakvan40aremet eerstejaars
zaailingenbeplant en40aremettweede enderdejaars.Het tweede,derde en
vierdejaarsmateriaal opdeDorskampbesloegeenoppervlakvan +70are en
opdeBerg10are.OpdeEngwerdbeginaugustuseennajaars-aanplantvan18
are tweedejaars D.T.hybridenindegrond gebracht.
Ophet nieuwe terrein opdeNude achter deMariahoeve werd40aremettweedejaarsmateriaalbeplant,waarvandeknollenindekasopdeProf.Broekema
Hoeve warengeteeld..Deze aanplant isgebruiktvoor eenonderzoek opresistentie vanblad enknol tegenPhytophthorainfestans.
Inhet nieuwewarenhuiswerden~52Önummersvan~dë~2üid-Amerikaanse collectie
onder eendaglengte van 10urenopgekweekt.Vandeoverige (+_600)nummers
werden elktweeplanten inpottenuitgeplant.Inhet oude warenhuis werden
omstreeks 1.400 entenvoor deverschillende kruisingsprogramma'suitgezet.
ONDERZOEKINGEN INVERBANDMETHETKWEKENVAN TEGENPHYTOPHTHORA INFESTANS
RËSÏSTÊNTË"AARDAPPËLËN
Bladresistentie
Door de zeerintensief optredende aantasting tevelde kondenveelv/aarnemingenwordengedaan overhet optredenvan speciale rassenvandeparasiet,
welke zaailingenmetverschillende R-genenkunnenaantasten. OphetproefterreindeDorskampwasmiddenjunidoor Ir.C A . Huijsmaneenhonderdtal
Climaxplantenineenrijdwarsoverhetveld (N-Z)kunstmatiggeïnfecteerd
methet gevolg,dat zichvanuitdeze bronvaninfectie zeervroegtijdig
eenhevige aantasting overhetveldheeftverbreid.Ditveldwasreedstwee
wekenvoordat de ziekte opdeoverige proefterreinen inde omgevinguitbrak
ernstig aangetast.Daardoorheeft de schimmel opditveldmeertijd gehad
nieuwe rassentot ontwikkeling tedoentoekomen danelders,ondernatuurlijke omstandighedenvanbesmetting.

-2Dedeterminatie vande opR-zaailingengevondennieuwe physio'swerd door
Ir.DeBruynophet Laboratoriumvoor Phytopathologie verricht.OpR,planten
werd altijd hetphysio (1,4)gevonden,opPLmateriaal (3,4), opeenR~plant
(2,4) enzeerlaat inhet seizoenopR-iR*âeschimmel (l,3»4)» Opaardappelrassen zonderR-genenwerd inhoofdzaak (4)geconstateerd enbijhogeuitzondering(0).
Uitdeze onderzoekingenblijktwel,dathet physio (4)zeer sterkinde
Phytophthora-populatie isvertegenwoordigd, zodat de erffaktorR.voorhet
vërëdëlïngswerkwaardeloosmoetworden geacht.Reeds spoedignahituitbreken
vaneenernstige epid.emieindegewone aardappelrassen trad ookhet physio
(l)op,waardoor derassenmethet genR,meerofminder sterk,alnaarhun
graadvanresistentie tegendit schimmelras,werdenaangetast.Gemiddeld werd
deze aantasting omstreeks 14dagennahetuitbrekenvandeepidemie duidelijk
zichtbaar. ZeervatbareR,rassenalsKennebec,Z.P.C,47-2enRivalwerden
dit jaarbepaaldelijk zwaaraangetast,maar ookaandemindervatbare Maritta
werd duidelijk schade aangericht.
Weer omstreeks 14dagenlaterwerdenopdebladeren vande zaailingenmethet
genR-.vlekkengeconstateerd.Daarhetvoorhetoptredenvanaantasting
gunstige weerzeerlang aanhield,washetmogelijkvast testellendat devatbaarheid vanditmateriaalvoorhet physio (3,4)eveneens zeer uiteenloopt.
Alle zaailingenmet slechts éénR-gen (R^,R ofR,)werdenuiteindelijkmeer
ofminder aangetast,terwijl slechts opeenheelenkele vandeveleR-,R?»
plantenvaneenenkelvlekje werdgeconstateerd.
DeRRR zaailingenwerdeninhetgeheelnietaangetast,Inhetlichtvan
het feit,dat doorDr.Mastenbroek in zijnproeftuinteHoofddorp velemalen
het physio (1,2,3,4)werd gevondenishetvrijblijvenvandeR-jR?ende
R..R?R-,zaailingen inWageningenwelmerkwaardig.
Opvele proefveldenvanhet I.V.R.O,bevondenzichnaastR,enR,rassenook
deR,R^zaailingReaal,AlhetR..materiaalenzeer laat inhet seizoenook
de R^zaailingenwerden aangetast, overalbleefReaalechter vrij.
Opeenproefterrein indeNude zijnwaarnemingengedaan overdeinvloedvan
éénofmeerextraR.,-genenopderesistentie tegenhet physio (3,4)» Daarvoor
zijnzaaiselsvankruisingentussendeduplex (R,R^)géniteurPh112,rassen
en simplex (R;,)plantengebruikt.Bovendienwasindeze proefeenspontaan
zaaiselvanPn112opgenomen.
Devatbaarheid vandeRrassenenzaailingenvoor denieuwephysio'shangt
nauw samenmet derijptijd.Evenals datbijde gewone rassenhetgevalis
worden devroegrijpe typenheteerst enhet zwaarst aangetast,
Ineenpublicatie inderde afleveringvanBuphytica1956isgetrachtvande
hierbovenbeschrevenverschijnseleneenverklaring tegeven.
Vanelke zaailing zijntwee ofdrieknolletjesgeplant.DegroepR^R^x0
bestond uit 150zaailingenR^R*x R?uit 250,terwijlvanhet spontane zaaiselvanE,E,235nummers opnetvela stonden.Vandeeerstegroepbezit één
op zeshet genotypeR,R,,vieropzes zijnsimplexenéénvolledigrecessief.
Vandetweedegroep zijnerop12planten 5duplex,6simplexenéénrecessief.
Vanhet spontane zaaisel is75 %minstens duplex.
Indien eenextraR-gen degraadvanresistentie tegenphysio (5,4)zou
verhogen,danzougemiddeld deeerste groep zwaardermoetenwordenaangetast,
dan detweede groepende derdegroep zouinnogmindere mate degevolgen
vande aantastingmoetenvertonen.
Uiteindelijkwerdeninseptemberalleplantenaangetast enxvasergemiddeld
geenduidelijk onderscheid tussendedrie groepente constateren.Daaruit
magwordenbesloten,dat eenextraR,-gen geen bijdrage tot deverhoging van
deresistentie levert.
Overdit onderzoekwordt indeeerste afleveringvanEuphytica1957verslag
uitgebracht.
Onderde zaailingenvaneenduplex-simplexkruisingwerd eréénplantopgemerkt,
dietotmiddenoktober groenbleefenvolkomenvrijvan aantasting.Zelfs
necrotische vlekkenkondennietwordengevonden.Ookafgeplukte blaadjes
blevennainoculatie geheelvrij.

-3Voorlopig ishetvrijblijvenvanaantasting ondervoor Phytophthora.extreem•
gunstige omstandigheden niet teverklaren.Naarhaarafstammingkandeze zaailing
niet andersdaneenR,-factor "bezittenendit levert geenbescherming tegeninfectie door (3,4). De conclusiemoet dusluiden,datdeze planteenongekende
graad vanveldresistentie "bezit,ofdat deresistentie eengeheel onbekende
achtergrondheeft.
Erkonden laatinhet seizoenmet deze plantnogenkele kruisingenworden
gemaakt,kruisingszaad is"beschikbaarenookknollen zijngeoogst,zodat
onderzoeknaardeoorzakenvandezeuitzonderlijkhoge resistentie kanworden
ingesteld.
Knolresistentie
Boorde langdurigaanhoudende regenstrad opdekleigrond vandeNude inzeer
ernstige mate aantastingvanknollenop.
Opdit terreinzijnvaneengroot aantalkruisingen tussen aardappelrassen
onderlingenvanrassenmetR-geniteurs 40-100zaailingenelkmet 2-3 knollen
uitgeplant.De"bedoelingvandezeaanplantwas zeeroriënterend eenstudie te
makenvandeerfelijkheid vankookeigenschappen.Doorde zeer sterkeknolaantasting isdaartoe geengelegenheid geweest,maarinplaatsdaarvankondenvele
gegevens overdeknol- enbladaantasting wordenverzameld.Uitdeze gegevens
konden ingrote lijnendevolgende conclusieswordengetrokkens
1.deaanwezigheid vandegenenR, ofR-,heeft slechtsweiniginvloed opde
aantastingvandeknollen.Beide genengecombineerd gevenechtereenhoge
graadvanresistentie.Uitdegegevens vanenkele inoculatieproeven,
welke invoorafgaande jaren 'swintersindekaswerdengenomen,waren
reedsaanwijzingen indezerichtingverkregen.
2.a.deP' vande combinatie vatbaarxvatbaaromvat overwegend vatbare
zaailingen.
b,kruisingentussentwee zeerresistente rassenleverenoverwegend
resistente F,planten.
c.de combinatie vatbaar jr^ onvatbaargeeft zaailingenvanzeeruiteenlopenderesistentie.Devresistente zaailingenoverviregenechter,zodat
zeerglobaalgenomenvandominantie vanresistent kanwordengesproken.
COLORADOKEVER-RESISTENTIE
Deresultatenvande toetsingvandit jaarwarenweinigbemoedigend enhet
blijktwel,datde combinatie vanresistentie metaldie eigenschappen,welke
eenaardappelverder dient tebezittenmoeilijk isterealiseren endatdaarvoor eenaanmerkelijk grotere opzetvanhetkweekwerknodigis,daninhet
kadervanonsaardappelprogram kanwordenuitgevoerd.
Erwerden slechtsenkelenieuwekruisingenvoorditonderzoekuitgevoerd.
Het nieuwe demissum-materiaalvanIr.Schniederswerd doorgewerkt endaarin
werden enkelenummersgevonden,dieniet doordeeilarvenwerdenaangevreten.
Degehele Zuid-Amerikaanse collectie werd getoetst enslechtsbij één nummer
werd eenzwakkeaanwijzingvanresistentie geconstateerd.

55ËZËïFiîïL™^L?Ë5?22Ii2ïêL§2iê^5^2Ii (SLIJMZIEKTE)
InIndonesië'werd enignieuwmateriaal getoetst endaaronderkondenenkele
resistente zaailingenwordenaangewezen.Van85tweede-enderdejaars zaailingenwerdenknollentertoetsingnaarhet proefstation Kaniamavande
I.N.E.A.C. (Belgische Congo)gezonden.Het toetsingswerk aanhet proefstation
tePelotas (Brazilië,RioGrande doSul)vordertniet,vermoedelijk omdatde
HeerDeslandes die deze toetsingen op zichheeftgenomenmet andere werkzaamhedenisbelast.
Volgens deHeerElema,dieinBrazilië doordecommissie voor propaganda
voorpootgoed enzaaizaad tewerkwordt gesteld,heeftmeninBrazilië veel
belangstellingvoormogelijkheid opresistentie tekweken«

Hijzal zodrahijzijnwerkinBraziliëheeft aanvaard contactmet deHeer
Deslandes opnemen ommethemnategaanopwelkewijze ditwerkverderkan
worden ontwikkeld.
Daar ernuruimvoldoende kweekmateriaalbeschikbaar is zijndit jaargeen
nieuwe kruisingengemaakt.
ONDERZOEKINGENAAN_DEZUID-AMERIKAANSE^COLLECTIE
Ervaringenmethet opkwekenvanhet plantmateriaal
Teneinde de collectie voorvirusinfectievanbuiten aftebeschermen en
tevens tevoorkomen,datindeplantenaanwezigeviren zullenontsnappen,werd
inmaart eenwarenhuis gebouwdmet eengrondoppervlakte van700M2,bestaande
uit 10kappenvan3.05Mbreed en23.40Mlang.
In1955wasdatdeelvande collectie (+_350nummers), waarvandeknollen
voor 1augustus tot spruiting overgingen,uitgeplant inhet oudewarenhuisin
pottenvan15cmdiameter.Vanelknummer zijntoenals regeltweeknollen
ofknolstukkenopgekweekt,Depotten stondenop40cmvanelkaarinderijen
tussenderijenwerd een afstandvan75 cmgehouden.Deplantenwerdenals
tomatenaantouwenopgeleid enopeenbeperkt aantal stengelsgehouden.Daar
zedoorhunkorte dagreactie tot inoktoberdoorgroeiden,bereiktenze
ruimschoots dedakbedekking.
In1956werdenvanelkvandein1955opgekweektenummersdrieknolleninde
nieuwe kasindevolle grondgeplant enopgekweekt onder een10-urigebelichting,teneinde deknolvorming te stimuleren.Voor dit doelwerdententvormige gordijnenvan zwartplastic terdiktevan0,1mm overdeplantengetrokken.Indenokvanhetwarenhuiswarendezegordijnen aanrailsopgehangen.Debreedtevandetentopdegrond bedroeg 2,40M enteneinde deze
volle breedte tekunnenbenutten,werd aanweerskanten eenhoutenbekisting
van40cmhoogte geconstrueerd,waar degordijnenoverheenvielen.
Bovendienwerden zeop+_60cmafstand binnendezebekistinggesteund door
eendikijzerdraad, op+1Mhoogte overpaaltjesgespannen.Onderéénkap
werd eenlengtevan 20Mverduisterd doorvanweerskanten degordijnen over
debekistingnaarelkaartoetetrekken.Inhetmidden,ophet ontmoetingspunt,
ishetmogelijk door eenkleineoverslagdeheletent lichtdicht tedoenzijn.
Ingeopende toestand hangendeopgeschovengordijnen aandeeindenvan dekap,
Intotaalwerden 5kappenvan een "tent"voorzien.Vanaf eind juniwerdendeze
zeilendagelijks om17.00uuroverdeplantengetrokken en 'smorgens om7»00
uurweergeopend. Midden septemberwerd deze dagelijkse verduisteringbeëindigd,toenwarenvrijwel alle plantendoodrijp.
Deplastic zeilenhebbt-nditdagelijks heenenweer schuivenzonderbeschadigingverdragen enhet loopwerkfunctionneerde zodanig goed,dathet sluiten
enhet openenvanééntent eenquestievanenkeleminuten is.
Hetbezwaarvandetent is,datdeatmospheer gedurende denacht zeervochtig
wordt,hetgeenPhytophthoraeengrotokansgeeft.Ermoet duswel
zeer
frequentmetkoperö^ychloridev/ordengespoten.Degrond blijft echtervrij
droog, zodatvanknolrot geenbezwaarwordt ondervonden.Denachtelijke afkoeling indegeslotentontisnatuurlijk aanmerkelijk geringerdandaar
buiten.Vanexcessief hoge temperaturen onderhet zeilwerd echtergeenlast
ondervonden,daardotent slechtsbijlage zonnestand geslotenis.
Deknollen,welke vooruitpiantenonderkorte dagelijkse belichtingwaren
bestemd werdeneerst inpotjeste spruitengezet.Daar door tragemateriaalleveranties deverduisteringsinstallatie laterklaarkwam danindebedoeling
lag,hebbendeplantenveellangerindepottenmoeten staandangewenstis,
zodat bijhetuitpianten de scheutente langwarenuitgegroeid.Nahet uitzettenindeverduisteringskas isdeplanteneerst3v/ekengelegenheidgegeven zichbijnormale daglengte teherstellenenpasdaarnaisdagelijkse
verduisteringtoegepast.

Opdekortebelichtingsduur hebbende plantenreeds zeer spoedigmeteenbegin
vanknolvorminggereageerd enuiteindelijk zijndemeeste inde loopvan
september afgestorvenenhebben zeuitgerijpte knollengegeven.
Overhet algemeenishet drogestofgehalte (o.w.g.)aande lagekantgebleven,
hetgeen eendirect gevolgkan zijnvandekorte dagelijkse belichtingsduur.Er
bestaan echtertussendenummersgrote onderlinge verschillen,dienaarte
hopenvaltmetdeverschilleninhet landvanoorsprong overeen zullenkomen.
Aanwijzingen dat zulkswelhetgeval iswerden gevondendoor onderzoekvaneen
groot aantal F plantenvankruisingenvanditmateriaalmet onzeaardappelrassen. Ookhaddenenkele nummers,welke inPerubekend staanomhunhoog
zetmeelgehalte,eenrelatiefhoogonderwatergewicht.
Deknollenv/elkeinaugustus enseptember 1955inWageningen arriveerdenen
afkomstig zijnvandeprivé-collectievan Ir.C. Ochoaenvanhetmateriaal,
datdoorheminBoliviavoor onsisverzameld,werdendit jaarvoor het eerst
inpotten opgekweekt opdevoor1955beschrevenmethode.HetBoliviamateriaalwerdbeginmeiuitgeplant,de collectie Ochoaindeloopvan juli.
De inbeginmeiuitgeplante serie ontwikkelde zichzeerforsengroeide tot
hetdak,de juliserie werd reeds ineenvroegontwikkelingsstadium hevig
doorPhytophthoraaangetast enhoewel deplantenzichdaarvanherstelden,verkregen~zë~töch~ïangniet deforse ontwikkelingvande serievanbeginmei.
Demei-serie heeft eind oktobereenvrijgrote oogst gegeven,waarbijde
knollen elkaarindepotverdrongen.De serievan juli, diewegensdenachtvorsten eind oktobermoestenwordengeoogst,heeftmaar eenkleine oogstgegeveneninverschillende gevallen slechts enkelevrijonrijpeknollen.
Opgrond vandezeervaringenverdient het aanbevelingdeknolleninpotten
eindmeiuit teplanten, opdat deplantenniet altehoog zullenwordenen
ookniet altevroeginhunontwikkeling doorPhytophthora zullenwordenaangetast.
Bijnaalle potplantenhebbenrijkenlangduriggebloeid.Hetmateriaal,dat
bijeendagelijkse belichtingvan10urenwerd opgekweekt heeftbijnainhet
geheelgeenbloeivertoont.
Systematische studies
Door Ir.C.Ochoawerd tijdens zijnverblijf teWageningen ongeveerdehelft
vanhetmateriaalgedetermineerd. Onderstaande tabelgeeft eenoverzicht van
defrequentie vandeverschillende soorten:
soort
S.andigenum
S.stenotonum
S.ajanhuiri
S.goniocalyx
S.juzepczukii
S.curtilobum

2n.

aantalnummers

48
24
24
24
56
60

503
64
11
7
25
14

Van 25nummersneemt Ir.Ochoaaan,dat zedoorkruising vanS.andigenum en
S.stenotomum zijnontstaanendat zebijonderzoek zullenblijken36chromosomentebezitten.E e ndeeldaarvanbehoort naardemorphologische eigenschappenthuisbijS.andigenum eendeelbijS.stenotomum eneenrest ismoeilijk
intedelen.
Zowel S.andigenum alsS.stenotomum zijnuitermate rijkaanvormen.Daarentegenis dë~variatie vaïîS.curtïïöbumenS.ajanhuiri beperkt totenkele
af\?ijkendetypesnaarkleur~ën-mïsschienvormvan~dëknol.S.^uzegczuhii
vertoontinbladvormenindevormengrootte vandebloem zeergroteovereekomstmet S.acaule.Onderlingverschillendenummersvandeze soort inbloedkleur,habitusen"kleurvandeknollen.
Onderzoekvanhetaantal chromosomen
Aandit onderzoekwerd gewerkt doordeHerenPaxman, de studentBlaakende
landbouwtechnicusvander Sluis,allenonderleidingvandeHeer
G.J. Speckmann.

Daareerst dejuistefixatie enkleuring nogmoestwordengezocht endedrie
eerstgenoemdenallenbeginnelingen waren,heefthetenige tijd geduurdvoor
betrouwbaregegevens zijnverkregen.Er zijnnog steedseenaantaldiscordanties tussendevoorlopig gevondengetallen,dedeterminatie naarmorphologische kenmerkenenderesultatenvanhetkruisingswerk.Naarmatemeerervaringmet ditwerkwerdverkregen stemmen deresultatenvandezeonderzoekingenechtersteedsmeerovereen.
Voorhet onderzoekwordenworteltopjes gebruikt,welke vaninpottengeplante
knollen opdepotkluit wordengeoogst,zodradezedaarop zijntevinden.Het
isvanbelangvroegindemorgenteoogstenalsdetemperatuur vande potkluit
omstreeks 10C.bedraagt.Danishet aantal celdelingen groot.Alsfixatiemiddelwordt gebruikt alc.abs.;azijn3S1> gekleurdwordt inorceine 2ƒ«in
45 i°azijnzuur,alsmaceratievloeistofwordt gebruikt normaalHCl (9delen
kleurvloeistof+1deelHCl). Nakleuringwordtmetfast-green 1 foeentegenkleuring toegepast omde chromosomenbeter te latenuitkomen.
Enige dagennafixatie wordendeworteltopjes inalcohol70 tfoovergebracht en
deervaring leert,dat zedaarinminstens eenjaarkunnenwordenbewaard.
Verzamelen inhetvoorjaar enonderzoek gedurende dewinter isdus zeergoed
mogelijk.
Kruisingswerk
Voorhetgevalerineennummereenwaardevolle eigenschapwordtgevonden,
dienenkruisingenmet tuberosumrassentewordengemaakt,omdatgeenvande
collectienummersalszödänig'*döordepraktijkkanwordengebruikt.
Inditbesef isalseenbelangrijk punt ophet programgezethetkruisenvan
zoveelmogelijknummersmet éénofmeer rassenvanS.tuberosum.Met ditwerk
isdoorMej.NijenhuisendeHeerVerdenius in1955reedsêên~âanvanggemaakt
enhet isin1956intensiefvoortgezet aanhetnieuweBoliviaanse en
Peruaansemateriaal.
Intotaalisin1955aan59 collectienummerskruisingswerkverricht,van55
iszaadverkregenvan105kruisingscombinaties. In1956werdenaan 265andere
nummers 1250kruisingscombinaties verricht,elkmet 1-20 bestuivingenenin
hoofdzaakmet aardappelrassen alsvaderplant. Zaadwerdverkregenvan 127
nummers in352verschillende combinaties.Aaneengroot aantalnummerswerden
maarweinigkruisingenuitgevoerd, zodathetmislukkenvan het kruisingswerk
aanmeer dandehelftvanhetmateriaal danookallerminst betekent,dat
velevan deverzamelde klonennietmet S.tuberosumtekruisen zoudenzijn.
Hetvalt op,datalnaarhetgebruikte ïübërösüm~stuifmeelhetslagingspercentage zeeruiteenloopt enookhetgemiddeldeaantal zadenperverkregen
bes.De onderstaande tabelgeeftvandeze verschillen eengoede indruk.Deze
gegevens zijnverkregendoorvan27andigenummoedernummers,waaraanmet
Alphaisgekruist,ookderesultatenvan dekruisingenmetdeandere rassen
nategaan.Daarbijblijkt dan,datlangnietaldeze andigenumnummersmet
alle rassen zijngekruist,maarvoorverschillende rassendemeerderheidwel.
Ishet aantalbetrekkelijk gering,dan zijntochdegemiddelden redelijk
vergelijkbaar, omdatdeandigenum ouderseengeheeldoorhettoevalbepaald
monsteruit degroepvan 27vormen.
Voor devergelijkingvan deresultatenvandekruisingenmetEngelumDD1133»
welke slechts aan9andigenum nummers werdenverkregen zijnapartvoor deze
andigenum oudersnogeens degegevensvoorAlphaenLibertas enMaritta
weergegeven.

-7Vergelijkingvanderesultatenvankruisingenmetverschillende tuberosum
rassenalsvadermet dezelfde andigenumnummers vandecollectie.
tuberosum
vaderras

Alpha
Ambassadeur
Aquila
DD1133
Fram
Purore
Gineke
Libertas
Maritta
Record
Sirtema
Tedria
Voran
Alphal)
Libertas l)
Marittal)

aantal
andig.
moeders

27
20
15
9
20
17
20
24
25
14
26
17
23
9
8
9

totaal aantal
kruising«an beseen

57
49
25
15
46
36
67
85
92
24
63
51
58
15
44
37

20
13
11
12
1
15
37
68
12
6
5
10
26
6
31
3

% slaging

35
26
44
180
2
42
55
80
13
25
7
20
45
40
70
8

aantal zaden
perbes pe :rkruising

102
86
152
217
110
125
154
159
56
70
100
72
110
132
126
72

36
22
67
194
2
52
85
128
7
18
7
14
50
52
88
6

l)De8resp.9ouderplanten zijndezelfde alsdiewaarmede DD1133isgekruist.
Libertas enDD1133 zijndemeest potentevaderplanten> zowelwatslagingspercentage alswat zadenperbes enperkruising betreft.Uitdit overzicht
blijkt,datdecollectiehetgemakkelijkst inF, zaadkanworden omgezetdoor
dezebeide rassenals tuberosumvaders tegebruiken.
Zodoende zoumenechter'ïn'Iïiï'kweekwerkinsterke mate oplate fabrieksaardappelenwerken.Het isnoodzakelijk deze eenzijdigheid tevoorkomen envooral
ookrassenalsAlpha,Furore enGineke tegebruiken envoorts de collectie
nummers alsvadertebetrekken inkruisingenmethetpollensterielevroegeen
middenvroege materiaal (Eersteling,SaskiaenEigenheimer).
Deslechte resultatenmet Sirtema zullen tewijten zijnaanhet feit,datdit
ras zosnelwas afgebloeid,datwijhetgoede tijdstipvanverzamelenvan
stuifmeelhebbenlatenpasseren endaardoor overmaar zeergeringe hoeveelheden
debeschikkinghadden.Alsgevolgdaarvanmoest zeerzuinigwordenbestoven.
Opgrondvan ervaringeninvoorgaande jarenkangemiddeld een aanmerkelijk
hoger rendementwordenverwacht«
Het zojuist omschrevenkruisingswerk isnietgeheelwillekeurig verricht.Inde
eersteplaats zijndienummers inhetwerkbetrokken,waarvanenkele -zijhet
zeeroriënterende -gegevens beschikbaarwaren.Dezegegevens betroffenhet
soortelijk gewichtvandeknollenenhetPpO^-gehaltevanhet zetmeelalsmaat
voor zijnviscositeit.Zoals onderdebetreffende hoofdenisuiteengezet isde
waardevandezegegevens zeertwijfelachtig.Indien echterniet alleskan
worden gekruist endus eenkeuze inhetmateriaalmoetwordengedaan,dankan
deze selectie haarwaardehebben.
"VoortswerdendoorIr.Ochoaenkelevan zijneigenkruisingszaailingen,dieook
indecollectie zijnopgenomen,alsbijzonderhoge producenten (uiteraard in
Peru)aangewezen enookdaarmedeY/erdenspeciaalveelkruisingenverricht.
Eendeelvanhet zaadvandezekruisingen ishemterbeschikking gesteld.
DoordeHeerVerdenius isvoortsveel onderzoekverrichtnaardemogelijkheden
zaad teverkrijgenvankruisingen tussen deverschillende geteeldesoorten;•
Sol.stenotomum (2n=24),S.ajanshuiri (2n=24),goniocalyx (2n=24),
S.Juzepzcukii (2n=36),S.andigenum (2n=48),S.tuberosum (2n=48)en
S.curtilobum (2n=6o).
Daardediploide soortenhetverschijnselvanzelf-enkruisings-incompatibiliteitvertonen,zijndaarvan ookverschillende rassen onderlinggekruist.
Hoevreldit onderzoek noggeenszins is afgeslotenkunnentochwel enkele ervaringen wordenvermeld envoorlopige conclusieswordengetrokken.

-81. Op één oftweerassenvanS.stenotomum nazijnde diploide soortenzelfsteriel.Derassenvan deze soorten kunneningroepenwordeningedeeld,
waarvandeledenonderlingkruisingssterielzijn.Doorkruisingvanleden
vanverschillende groepenkanveel zaadwordenverkregen.Dit verschijnsel
doorkruist de soortsgrenzen,hetgeeneen steunisvoor deopvatting,dat
de diploide soorten, zoalszenuworden onderscheiden,eigenlijktotéén
grote soortmoetenwordenverenigd.
2.De zelffertielerassenvanS.stenotomumbevattenwaarschijnlijkeenerffaktor ^P,welke dewerking"van~dë~ïncömpatibiliteits-genenonderdrukt.
Dit gen zouvoordepraktijkvanhetveredelingswerk van"belangkunnen zijn
voorhet gevaleenbelangrijke eigenschap ineendiploid wordtgevonden,
waarmedemoeilijkkruisingen zijntemaken»
3.F-,zaadvankruisingen tussenrassenvandiploide entetraploide soortenis
moeilijk teverkrijgen.Erwordenvrijveelbessengevormd,maar daarin
bevindenzichof inhetgeheel geen zadenof slechts enkeleweinige.Indien
detetraploide soort alsmoederplantwordtgebruikt isdeaanzettingbeter
danbijdereciprokekruisingen,maarhetaantal zaden perbesisvandezelfde ordevangrootte.
4.Enicelerassen,waarvanhet aantal chromosomen op36isvastgesteld, geven
alsmoeder,evenals de diploide soorten,enkele bessenmetheelweinig
zaad.
5.Derassenvandepentaploide soort S.curtilobum zijngemakkelijkmet
S.tuberosumtekruisen,indienzeaïs'möëdër'wördengebruikt.Dekruisingscömbinatïë~S.tuberosumxcurtilobum slaagtniet.Sommigevan deze rassen
zijnzelfstërïëî7"anlërevërmën~bïjzelfbestuiving zaad.Dooronderlinge
kruisingkansomszaadwordenverkregen.
6.DekruisingS.ajanhuiri xS.tuberosumslaagt slechtsbijuitzonderingen
het aantal zadenpër""bësis~dannög zeergering alsbijde combinaties
S.gonioxalyx xS.tuberosumenS.stenotomumxS.tuberosum.Erzijn slechts
2(3"Kruisingenverricht~vân~derëcîproEë~cômbinatië7"^âarvaniserniet één
geslaagd.
7.KruisingvanS.juzepczukiialsmoedermet S.tuberosum zijnnietgelukt,
hoeweler56zï3n~gêmaaïct~opeenzestalrassen.Ömdätdeze soortgeenstuifmeel produceert is dereciproke combinatie nietuitgevoerd.
Onderzoek naarhetvoorkomenvanbijzondere eigenschappen.
a.resistentie tegen aardappelmoeheid.
Intotaal zijn740nummers onderzocht endaaronder zijnereendrietalgevonden,waarvanopgrondvanhet door Ir.C.A.Huijsmanverrichte onderzoek
magworden aangenomen,dat zeresistent zijn.Met deze nummers zijndit jaar
veelkruisingengemaakt.Deresterende nummers zijninonderzoek.
Innovember zijnvan300nummerselk 2knollennaarDr.Black (Scottish
AssociationforResearchinPlant Breeding)gezondenomteonderzoekenop
resistentie tegeneenrasvanHeteroderarostochienis ,datderesistente
hybridenvanC.P.C.1673kanaantasten.
b.resistentie vanhetblad tegenPhytophthorainfestans.
Dewaarnemingeninhet warenhuiswijzen ophetbestaanvangroteverschillen.
DerassenvanS.ajanhuiri wordenweinig ofnietaangetast.Demeeste nummers
vanS.andigenum7~S7stëno;fcomumenS.gonioxalyx zijnzeervatbaar; sommige
blijvên"ëcHtër"opvâïïënd~T7ëînigaangêtasï"*ïë~middenvandeomringende zwaar
aangetaste planten. Inde loopder jaren zalmoetenblijkenofdezeverschillenzichhandhaven.Deze resistentie isvermoedelijk vandezelfde aardals
die,welke inS.tuberosumvoorkomt enhet zalvanbelang zijnnategaan,
ofookhierde correlatiemet derijptijd zosterkis.
R-genenkomeninde collectienietvoor.

-9c.vorstresistentie.
Doorde zwarenachtvorst eind oktoberwerdhet"bladvande injuliuitgeplante
nummers zwaaraangetast.Enkele nummers -endanaltijdbeideplantenondervonden echtergeenlast.Dezenummers behoorden totdesoorten S.andigenum,
S.stenotomumenS.curtilobum.
Ookindeliteratuurwordt S.curtilobum resistent genoemd.De juistheidvan
deze literatuuropgavenkonnuwordengecontroleerd enbevestigd.Vanverschillende rasseniskruisingszaadverkregen,zodat dewaardevandezebronvan
vorstresistentie voorhetveredelingswerk zalkunnenv/ordenonderzocht.
d.resistentie tegendeColoradokever.
DoordeHeerVerdenius zijnallenummers elkmet tweeblaadjesmet 5eilarven
getoetst.Slechts bijéénnummeriseenzwakke aanduidingvanresistentie geconstateerd.
Uitwendige knoleigenschappen.
Devormloopt zeersterkuiteen.Opvallend ishetgroteaantalvormenmetmin
ofmeerafgeplattevormen.Bepaaldelijk discusvormigenummers komenvoor.De
vormwordt inhogematemedebepaald door dedieptevandeogen,doorde
ontwikkelingvande oogwallen endoordeverdelingvande ogenoverdeknol.
Overhet algemeen zijnde ogendiep enbevatten zeveelkiemen.
Vermoedelijk ishierbijeen zekere selectie opregeneratievermogen nahet
afvriezenvande aanplantinhetvoorjaar inhet spel.Nietteminwordentoch
nogminstens10 fonummers metmooievlakke ogenaangetroffen.Vooralinhet
Argentijnse materiaal komtvlakveelvoor.
Denummers welke totdesoort S.stenotomum behorenbezittenveelal langwerpige
knollen,die doordeveleregeïmatlg~övër~deknolverspreide diepe ogenmet
sterke oogwallendehabitusvan eendenneappelbenaderen.
Onderzoekingen overdechemische samenstelling.
a.Aanimportknollen.
Vandegeïmporteerde knollenvandeprivé collectie Ochoaenvandedoorhem
inBoliviaverzamelde nummers isindewinter1955/1956hetsoortelijkgewichtbepaald.Daarbij zijnuitzonderlijkhogev/aardengevonden.Hoeweldeze
gegevens slechtsweinigkanshebbendewerkelijke waarden terepresenteren,
zijntochdehoogstenummersuithetgeheel gelicht,omdaarmede meerinhet
bijzonder in1956kruisingswerkteverrichten.Daarbijwerddanverondersteld^
datdekans groot zou zijn,datdaaronder debeste géniteurs opditpunt
voorkomen.
Voorzovermogelijkwerd eenheelkleinmeelmonstertjegemaakt,waarvanhet
PpOç.-gehaltewerd bepaald alsmaatvoordeviscositeit vanhet zetmeel.Ook
ditgegevenishoogst onbetrouwbaar enookhierwerd eenkleine groepnummers
met dehoogstewaardeuithet geheelgelicht omvooreenbepaaldkruisingsprogram tewordengebruikt (zie ookonderkruisingswerk),
b.Aandeonderkortedag omstandigheden gekweekteknollen.
Dehoeveelheid knollen,welke onderdeze omstandigheden enindevolle grond
werdverkregenvarieerde van100-1500g.perplant,zodatvanvelenummers
het onderwatergewicht met eenredelijke nauwkeurigheid konwordenvastgesteld.
Omgerekend op5kgdrooggewichtvarieerde dezewaardevan 250-520g.Overhet
algemeenlagendedrogestofgehalten laag,vermoedelijk doordat detotale
hoeveelheid licht doorverkorting vandedaglengte geringwas enmogelijk
ookdoor devrijsterke aantasting doorPhytophthora (zie ookde beschrijving
van dekortedagcultuur).Denummersmet de zeerhogegehaltenproduceerden^
overhetalgemeenslechts eengeringehoeveelheid knollen.
Een40-talnummers,die in1955reedsvoorkruisingswerkwerdengebruikt,is
ophetProefstationvoor Aardappelverwerking doorDr.deWilligennaderop
chemische samenstelling onderzocht.Het eiwitgehaltevarieerdevan 2,5 tot
4>12 ioopversgewicht enlaggemiddeld hoog,hetgeeneveneens eengevolg
van dekortedag zoukunnen zijn.

-10Voorts weekbijenkele nummers deverhouding coaguleerbaareiwit optotaal
eiwit zeer sterk afvan 50 fo, ornwelke waarde dezeverhoudingtijderassen
vanS.tuberosumschommelt.De inPeruals consumptie-aardappelzeerhoog
gewaardëërdë~s7goniocalyxvertoontmet nogenkele anderenummersdezeerlage
waarde van19~^7"Hët~höögste percentage bedroeg63 %. HetP 2 0 gehalte vanhet
zetmeelisnoginonderzoek.
Kookeigenschappen.
DoorMej.Veenbaaswerdenaan25monstersmet elktweeknollenenkele zeer
oriënterende waarnemingen verricht.Deze kleine willekeurige groepvertoonde
zeeruiteenlopende eigenschappen.Wat zuiverheid vankleur betreftwarener
zeer slechte enzeergoede bij;voor de smaakgeldthetzelfde.Dekleur
varieerde vanwit totoranjegeel.
AandeinPeruzozeergewaardeerde S.goniocalyx werd ietsmeer aandachtbesteed.Hetgunstige peruaanse oordeëï~kon""geheilwordenbevestigd.Deze soort
vertoont eenzeerlaagpercentage coaguleerbaar eiwit endevraagdoet zich
voor of somsdeeiwitsamenstelling ietsmetde smaaktemakenheeft.
F ZAAISELSVANKRUISINGEN TUSSEN COLLECTIENUMMERS EN AARDAPPELRASSEN.
Van84kruisingscombinaties tussen48collectienummersenrassenvan
S.tuberosumzijndit jaarelk40-50zaailingenuitgeplant.Voor elkekruising
isdehelftvandeplantenvroeg (beginjuli)gerooid,terwijlde andere
planten ophetveld zijnuitgerijpt.
Inbegin julihaddenvele zaailingenreedsflinke knollengevormd.Alsgeheel
waren zenietveel "wilder"dandievanzaaiselsvankruisingsrassenonderling,waarin-zoals hierinhoofdzaak hetgevalwas-Libertas,Profijt,
Maritta,EngDD1133» Gineke,Eigenheimer enIJsselsterbetrokkenzijn.
De late knolzetting vanveelvande collectienummers overheerst dusniet in
deE,generatie,hetgeenvoorhetveredelingswerk bemoedigend istenoemen.
Gemiddeld maakthetde indruk,dathetATmateriaal inhetaardappelmoeheidswerk "wilder"is.
Uit eentotaalvanomstreeks 1600zaailingendievroeg zijngerooid zijner
23Ovoor verdere bestudering in1957aangehouden.
InoverlegmetDr.deWilligenisvanalleuitgerijpte zaailingen zomogelijk
eenmonstervan4-5 knollennaarhetProefstationvoor Aardappelverwerking
teGroningengezonden.Daaraanisdoorhem allerlei oriënterend onderzoekverricht omeenindruk teverkrijgenvandemogelijke waarde vanditmateriaal
voor deaardappelmeel-industrie.
Daarhet aantalmonsters tegrootwasomallesteonderzoeken,heefthijzich
beperkt tot 5zaailingen ensomstienperkruising.Daarvanisreedsnagegaan
het o.w.g., heteiwitgehalte enhetgehalte aanopgelostekoolhydraten.Van
elke zaailingisvoorts eenmonstertje zetmeelgemaakt,waarvandekorrelgroottehet PpOj.gehalte (=viscositeit)endeverhouding anylose-amylopectine
nogmoet wordennagegaan.
Vanelk onderzocht monster zijntweeknollen tijdens de oogstbewaard, opdat
vaneventuele bijzondere zaailingenin1957 ^og enigmateriaalzalkunnen
worden opgekweekt, zijhet danookdathetgevaargroot is,datdeze planten
door virus zijnaangetast.Daaralle gegevens nogniet binnenzijnkunnen
nog geen conclusiesworden gegeven.

-11Verslag over1956
door
Ir.B.Maris

Project82a.
Onderzoek naardeerfelijkheidvanderesistentie *egen_het_norniale_physio_D
van~de~wratziëkte.
Inhetwinterseizoenvan1955/1956werden er+2500aardappelzaailingenonderzocht ophunresistentie tegendenormale wratziekte inhet laboratorium van
deP.D. Deresultatenwarenniet ergbevredigend, daar overhetalgemeende
infectie zeermatigwas,ookvanhet zeervatbare contrôle-rasDeodara.
Hierdoor werdenermet het onderzoekbetrekkelijkweinigvorderingengemaakt.
Dit neemtnietweg,datvandemonstersvaneenaantalkruisingenbijdit
onderzoek tochnogbetrouwbare gegevens werdenverkregen.
Denieuwe gegevens werdengetoetst aandereedseerder opgestelde hypothese
over de erfelijkheid derresistentie,waarvan ook sprake isinhet "Verslag
over 1955"(pag.14))dochwaaroptoennietnader isingegaan.Bijdeze
hypothese wordt ervanuit gegaan,dat deresistentie op3dominante complementaire genenzouberusten.Deaanwezigheid vandeze 3dominante genen in
simplex-vorm zoureedsvoldoende zijn omresistentie tegeven.Ookdeweinige
gegevensvan1956blijkenm o t instrijd met dezehypothese. Inverband echter
met deresultaten die tot ophedenwerdenbereiktbijhet onderzoek met de
nieuwe stam.vandewratziekteschimmel (physio G ) , wordt rekeninggehouden
met demogelijkheid, dat dehypothese overdeerfelijkheid derresistentie
tegenhetnormale physio Dnogweergewijzigd ofaangevuldmoetworden.
Erblijkt namelijk een zekere samenhang tebestaantussendeovererving der
resistentie tegendebeidephysio's.
InCanadareagerenverschillende rassenandersopeeninfectie door dewratziekteparasiet daninW.Europa. ZozijnArrahBanner,ArranPilot,Bliss
Triumph, GreenMountain, IrishCobbler,Kerr'sPinkenverschillende andere
rassen inW.Europaresistent,maarvatbaarinCanada.O.a.hetrasKennebec
daarentegen isinW.Europavatbaar eninCanadaresistent.Alsmennietvoor
verschillende rassen dezelfdenaam gebruikt heeft,danisditalleenmogelijk
indienmeninCanadaenW.Europanietmet hetzelfde physiovandeparasiet
temakenheeft.Omdit nategaanzijndoor onsvan16voor dit doelgeschikte rassen50knollennaar Canadagezonden.Deze knollenzijnin1956
opeenbesmet terrein inNewFoundland uitgeplant.Van Dr.L.C.Youngte
Prederict-oninCanadaontvingenwijinhetvoorjaarvan 1956van18rassen
en zaailingen4knollen,diehiervoor vermeerdering werdenuitgeplant.Thans
zijndezerassenen zaailingenopdeP.D. inonderzoek opresistentie tegen
debeide in"W.Europainheemsephysio's.
In1956werdende zaailingenwaarvan deuitslagvanhet laboratoriumonderzoek inI955/1956onbetrouwbaar v/as,nogmaals ophetvelduitgeplant.
Vandeze zaailingen (totaal 1203)zijnmomenteelweerknollenin
onderzoek. Daarnaast werdenerruim 1800eerstejaars zaailingen opgekweekt,
waarvanernu1095opdeP.D. inonderzoek zijn.Bovendien zijnervan 209
zaailingen nogknolleningezonden omvoor dederdemaal ophunresistentie
tegenphysioDtewordenonderzocht.Het totaal aantal ingezonden monsters
bedraagt 2531.
Project no.83.
Onderzoek naardeerfelijkheidvanderesistentie tegenhetnieuwe physioG
van dewratziëktë.
Ophet laboratorium van deP.D. werdeninhetvroege voorjaarvan1956
_+800aardappel-zaailingen getoetst opresistentie tegenhet nieuwewratziekte-physio.

"*
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normale physio,waren ze tochvoor demonstersvan demeestekruisingenniet
geheelbetrouwbaar.
OnderdeF,vanUltimus spontaankwamenvatbare zaailingenvoor.Ultimusis
onvatbaarvoorphysio G. Inhet "Verslagvan1955"werd opgrondvaneerder
verkregenresultaten rekeninggehoudenmet demogelijkheid,dat resistentie
tegenphysio Geenrecessief kenmerk souzijn.Denumet deUltimus spontaan
zaailingenopgedane ervaringen zijnhiermede evenwelniet inovereenstemming.
Het isechterniet helemaaluitgesloten,dathetvanUltimusgewonnen zaad
ontstaanisuit eentoevallige spontane kruisbevruchtingmeteenvatbaarras.
Opgemerkt zij,dat de aangetaste F.hybridenvanUltimus spontaan zonderuitzondering slechts z;erkleine wratjeshaddengevormd.
Talrijke zaailingen werdenzowel opresistentie tegenphysio GalsDonderzocht.Waarschijnlijkdoordeniet altegrote betrouwbaarheid vanhetonderzoekblekenerdit jaareenaantal zaailingenniet doorGtewordenaangetast,
hoewel zewelvatbaarwarenvoorD.Deze zaailingen zullenin1957nogmaalsop
hunresistentie tegen Gworden onderzocht.Enkele zaailingen,die bijhet
onderzoek in1954-/1955nietdoor Gwerdenaangetast maarweldoor D,bleken
dit jaartochvatbaarvoor Gte zijn.Ondanksdevoorlopige resultatenmetde
in1956voordeeerstemaalonderzochte zaailingenkan derhalve tochmetvrij
grote zekerheid wordenvastgesteld, datresistentie tegenGtevens resistentie
tegenDinhoudt.
In1956werdenerweer opeensterkmet physio Gbesmet terreinte Olpein
Duitslandvandezelfde rassen als indebeide voorgaande jaren100knollen
uitgeplant,uitgezonderd vanhet rasEigenheimer envande zaailingen 51-1319 enDijkhuis 43-3-7- Nietaangetast werdenderassen:Ultimus,Pimpernel,
Urgenta,Noordeling, Surprise enBonaton.Uitgezonderd Ultimuswerdenin
1955aldezerassenwelaangetast, zijhetdanook inslechtsgeringetot
zeergeringemate.
De zaailingenmet onbetrouwbare uitslagbijhet laboratorium-onderzoek in
1956werdennaverbouwd enzijnnuweer inonderzoek opdeP.D. (totaal433)»
Voortswerdenerin1956bijna 2500eerstejaars zaailingenopgekweekt,waarvan
er 1772naardeP.D. zijngezondenomophunresistentie tegenphysioGte
toetsen.Ookworden erthans 27zaailingenvoor dederdemaalopde P.D.
onderzocht.Bovendienwordenindit seizoenookde 18 "Canadese"rassenen
zaailingen (zieproject 82a)opresistentie tegen physioGgetoetst,waarvan
9 intweevoud.Van9rassen,die eenkansbiedenresistent te zijnof
eenzekerematevan resistentie tebezittenisookeenmonsternaar de P.D.
gezonden;van3vandezerassenintweevoud. Totaal zijnerdusmomenteelop
deP.D. 227Imonsters inonderzoek opresistentie tegenphysio G.
Projectno.84.
Onderzoeknaarde erfelijkheid derrijpingstijd eninverband daarmedede
veredelingopvroegrijpheid.
~
~
Met het onderzoekwerd in1955eenaanvanggemaakt.Daartoewerden erindat
jaarvan25kruisingen 2438zaailingen opgekweekt,waarvanerbijdeoogst
2244knollenbleken tehebbengevormd.Vanaldeze zaailingenwerdende
knollenaangehouden. Dezaailingenwerdenbijdeoogstnaardemate vande
ontwikkelingvanhet loofindrie groepeningedeeld,namelijk
1.loofnietlangerdan +_7cm.
2. lengtevanhet loof+7-15 à20cm.
3. looflangerdan15à20cm.
Inapril1956werden ervanelke zaailing4knollenuitgeplant,nadatvooraf
vanelke knoldediameterwasgenoteerd.Vaneenaantal zaailingen vnl.van
dievangroep 1,warenminder dan4knollenterbeschikking.Uiteraardmoest
bijdie zaailingenwordenvolstaanmet hetuitplantenvanhet aantalknollen
datvoorhandenwas.
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a.dedatumvanopkomst
b.deontwikkeling derplanten
c.hetlooftype
d.hetgemiddeld aantalstengels perplant
e.de aantasting doorvirusziekten
f.de aantastingvanhetloofdoor Phytophthora
g.dedatumvanafstervenvanhetloof
Destudent Kooistradeedwaarnemingen,verbandhoudende metdebloein.1.overs
a.aanlegvan bloemknoppen
b.bloemkleur
c.kleur enlengte dermeeldraden
d.hoeveelheid stuifmeel
e.spontane besvorming
Vanelkekloonwerden ervoorzover aanwezig 2plantengroengerooid (inde
eerstehelftvan juli).Bijhetgroenrooien'werdenwaarnemingenverricht over
delengte enhet aantal stolonen,het aantalknollenperplant ende sortering.Perkloonwerden 6knollenalspootgoedvoor1957aangehouden.Bovendien
werdenvandebesteklonennogknollen extraaangehouden omafzonderlijk nate
verbouwen.
Debeide andereplantenvanelkekloonkregengelegenheid omuit terijpen.
Deze plantenwerdenin2groepengeoogst.Deeerste groepbestonduit klonen
dievóór ofop11septembervolledigwaren afgestorven endetweede groepuit
klonen,afgestorvenna11september.Bijhet rijprooienwerdenweerwaarnemingen gedaanoverhet aantalknollen perplant endesortering enbovendien
overdeaantasting derknollendoorPhytophthora.Ookwerdvaniederekloon,
voorzover dittoereikend was,eenmonsterknollenmet eengewichtvan +700g.
aangehouden.Aandezemonsters zijnindecemberwaarnemingen gedaanovers
a.deknolvorm
b.diepte der ogenennavel
c.kleurvan deschil
d.ruwheidvandeschil
e.deontwikkelingder spruiten
f.aantasting doorPhytophthora
g.aantasting doorlakschurft
h.aantasting doorgewoneschurft
i.aantasting doorkringerigheid
j. kleurvanhetvlees
Bovendienwerdvandemonsters nieteengewicht boven200g.hetonderwatergewichtbepaald.
Het zoutevervoerenhier opaldeverkregenresultaten integaan.Derhalve
zullenslechts enkelevandebelangrijkste kort engedeeltelijkwordenbehandeld.
Indeeerste plaats iets overde opkomst.Van71vande224-4klonen is geen
enkele plant opgekomen.Door selectie opvirusziekten endoorverplegingswerkzaamheden gingen ernog 62klonenverloren,zodat ertenslotte nog 2111
klonen overschoten.Vanaldezeklonenwerden erbijhetgroenrooien6knollenaangehouden.IIahetgroenrooienbleven ernogI654klonenoveromuitte
rijpen,daarervan457klonennietmeerdan1of2plantenwarenopgekomen.
Vandeze1654klonenwerd delengtevan degroeitijd bepaald doorhet aantal
dagen teberekenen tussendedatumvan opkomst endedatumvan afsterven.
Daarnawerdhetverbandnagegaan tussen deontwikkeling vanhet loofals
eerstejaars zaailing endelengtevandegroeitijd inhet tweedejaar.
Ditverband konwordennagegaanvoor 385tweedejaars zaailingen,dieals
eerstejaars zaailingen totgroep1 (looflengte+_7cm)behoorden;voor238
tweedejaars zaailingen,die als eerstejaars ingroep 2 (looflengte +_7-15 à
20cm)vielen envoor 96ltweedejaars zaailingen,die alseerstejaars in
groep 3 (looflengte>15à20cm)kwamen.

-14Inde onderstaande tabel zijnvan deze 3groepenvermeldhet aantal enhet
percentage klonenmet alstweedejaars zaailingeenlengtevandegroeitijd
korter dan96dagen,van96t/m 125dagenenlanger dan125dagen:
Lengtevandegroeitijd inI956indagen
:'96
klonen
aantal

Lengtevanhet
loof alseerstejaarzaailing
(1955)
s+_7cm (groepl)

96t/m I25
klonen

i

i

aantal

Totaal
aantal
klonen

klonen
aantal

172

44,7

190

49,4

23

6,0

385=100 io

61

25,6

144

60,5

33

13,9

248=100 io

124

12,9

563

58,6

274

28,6

+ 7-I5à20cm
"("groep2)
>15 à20cm (groep 3)

>I25

961=100 io

Uit de cijfersindeze tabelblijkt,datvanbijna45 i derklonenmetals
eerstejaars zaailingeenlengtevanhetloof<+_7c m , degroeitijd inhet
tweedejaarkorter dan96dagenisen slechts6,0 i heeft eenlangeregroeitijd danI25dagen.Bijdeklonenvangroep 3zietmenhetomgekeerde.Hier
isvan slechts_+13 i derklonendegroeitijd korter dan96envanbijna30 i
langer dan125dagen.Deklonenvangroep 2nemendemiddenplaats in.Met
deze resultatenishet overtuigende bewijsgeleverd, datvoordeveredeling
opvroegrijpheid de~zïch~aïs~ëirstëjaärszaailingwêinïgontwikkelendeplanten
vandegrootste betekenis zijn.
Degegevenszïjn~nog~niet~toërêikend omreedsnunader opdeerfelijkheid van
derijptijd integaan,daarvandemeeste kruisingenvaneen aantal planten
derijptijdnognietkonwordenvastgesteld.
Vanenkele bijdit onderzoekbetrokkenkruisingenwordtnudemate van
Phytophthora-aantasting vanhet loof'besproken.Debeoordeling vande
Phytophthora-aantasting vond plaats tussen10en15augustus.Hierbijworden
cijfersgegevenvan 0t/m 3,waarvan debetekenisis:
2=matige aantasting
3 =sterke aantasting

0 =geen aantasting
1 =zwakke aantasting

Bijdezebeoordelingwasr>iedseenaantal van devroegrijpeklonenafgestorven.Dezekindenuiteraardnietmeerwordenbeoordeeld.Deklonen,diebijde
eerstebeoordelingnietwarenaangetast endiebijnauitsluitend voorkwamen
inkruisingenmet Phytophthoraovergevoeligheids resistentie werden op3
septembernogmaalsbeoordeeld.
Nagegaanwerd oferverband bestond tussendelengtevandegroeitijd ende
matevanPhytophthora aantasting.Van 6kruisingen,waarvandegegevens zijn
verwerkt,zijninonderstaande tabel deresultaten samengevat.Naar delengte
van degroeiperiode wordende aantallenklonenmet deverschillende gradenvan
Phytophthora aantastingvermeld:
Lengtevan degroeitijd indagen
<96
96t/m I25
>125
Het aa-ntalklonenmet graadvanPhyt.aantasting
Kruising

?

Alphax
Sirtema
7
Bintje x
Libertas
1
Bintje x
0berarnb.Fr. 15
Dorex
Libertas
5
Doréx
Maritta
Eerstelingx
Libertas
2
TOTAAL

30

0 }1 |2

0
31 !
1

1

1

2! 3

0

Totaal
aantal
klonen

1

2

3

2

2

7

114

3 10

8

79

5

4

2

91

"j!

3 70
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-15(?=het aantalreedsvóórdebeoordeling opPhytophthora aantastingafgestorvenklonen).
Vandeklonenmet eengroeitijd korter dan96dagenkondener,zoalsuit deze
tabel"blijkt,60"beoordeeldvrordenopPhytophthora aantasting.Hiervanwaren
er 59 zeersterk aangetast enslechts 1matig.Deklonenmet eengroeitijd
tussen96en125dagenwerdenoverhet algemeen ook sterkaangetast,doch
68vandezeklonen (=21,7 °/°)werdenniet tot matigaangetast.Van deklonen
met eenlangeregroeitijd dan125werden er68 (=73,1 fo) niet totmatigaangetast.Uit dezeresultaten"blijktdusreedsduidelijk,dathet zeermoeilijk
zal zijnomvroegrijpheid te combinerenmet eenzekerematevänincübaïiërësistëntïë~tigën~Phytöphthöra7~tirw^
komtjdat"nâarinatëde
kïonen"ïatër~rï3p~zï3nirmeerondervoorgaankomenmet incubatie-resistentie,
Hettotaal aantalvan 25 (=31 c/°)niet doorPhytophthora aangetaste klonen
indekruisingDoré xHarittaistoe te schrijven aanhetgenR, inMaritta.
Bijdeeerstebeoordelingbedroeg ditaantal zelfs 59 (=74 °/°)•Erzijnog.
opgewezen,dat onderde7klonenmet eenkortere groeitijd dan96dagenvan
dekruising DoréxMarittaergeenvoorkomenmetR-genenresistentie.
Tenslotte zullennunogderesultatenwordenbehandeld, diewerden verkregen
bij debepalingvanhet onderwatergewicht.Het o.w.g. werdalleenbepaald
van demonstersnet eengewicht groter dan200g.Practischgeendermonsters
had eengroterdroog gewicht dan800g.Kadebepalingwerdhet o.w.g.
omgerekend op5kg.
Indehierondervolgende tabelvrordenderesultaten weergegeven,diewerden
verkregenbijhetbepalenvanhet o.w.g. vandeklonenvan7kruisingen.
Achtereenvolgens zijnindeze tabelvermeld? dekruising}de cijfersvolgens
degeniteurslijstvoorhet zetmeelgehaltevandekruisingsoudersjhet totaal
aantal klonenperkruising,waarvanhet o.w.g. werd bepaald;het gemiddeld
o.w.g.van5kgvanhet totaal aantalklonenperkruising;het aantal klonen
perkruisingmet eeno.w.g."('401g- enmet eeno.w.g.>400g.;het aantal
klonen perkruising enhetgemiddeld o.w.g.vandeze klonenmetresp.een
groeitijd korter dan96dagen,tussen96en125dagenenlanger dan125dagen;
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Uit degegevens in dezetabelblijkt, datereenzeer duidelijkverband
bestaat tussenhet gemiddelde o.w.g. vanhettotaal aantalklonenper
kruisingenhet zetmeelgehalte vandekruisingsouders. Zoisb.v.hetgemiddelde o.w.g.vandeklonenvandekruisingBintje x Oberarnb.Fr. (beideeen
laag zetmeelgehalte)het laagst ind_ezetabelenvandekruising Zeeburgerx
Gloria (beide eenhoog zetmeelgehalte)hethoogst;de combinaties tusseneen
rasmet eenlaageneenrasmet eenhoog zetmeelgehalte staanhier tussenin.
Voortsvalt optemerken,dathet gemiddelde o.w.g. vandeklonenmet een,
kortere groeitijd dan96dagenbijalle kruisingenhet laagst isenvande
klonenmet eengroeitijd tussen96en125dagenin5vande7gevallenhet
hoogst.

-16Dat niet deklonenmet eengroeitijd langerdan125dagenhethoogste
gemiddelde o.w.g.hebbenismogelijk toe te schrijvenaanhetfeit,datverschillende vandeze klonen,toenzijbeginoktobergerooidwerden,nogniet
warenafgestorven.
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Project85
Onderzoek neardevariabiliteitvanSolanum demissum speciaal inverband
mëï-3ê_vërëdêlïng-van~dê~aar3appël.
1.Voorhet onderzoeknaardeverervingvan deresistentie tegen Phytophthora
infestans werden 30.000zaailingenmet eenofmeerphysio'sgeïnöcuïeërd.
Hët~bïëëk,dathet percentage resistente planten zeersterkvarieerde,n.1.
van10tot 100 %, speciaal alserslechts éénR-factorinhetspelwas.
Vanverschillende resistente moederplantenwaren zowel zaailingenaanwezig,
verkregenuit zelfbestoven zaad,alsvanzaad afkomstigvankruisingenmet
eenvatbare plant.Algemeenwasde tendens,dat depercentages resistente
zaailingen inzelfbestuivingen ongeveerdehelftgroterwarendandievan
dedoorkruisingverkregen zaaisels.Voorhetverdere onderzoekwerdenveel
kruisingen gemaakt,
2. Inplattebakken werden 2400DT zaailingenbi.ieendaglengtevan 10uur
opgekweekt.Ditwasnodig om3ê~ïcnöïvörmïngtebevorderen.De zaailingen
waren afkomstigvan ruim40verschillende Demissum-herkomsten en4tuberosum-rassen.
Vanenkele honderden zaailingenwerdendeR-factoren d.m.v.deblaadjesmethode bepaald.
Dehoeveelheid stolonenenverschillende knoleigenschappenwerdennagegaan.
Perkruisingblekengemiddeld vrijgroteverschillenvoor tekomen,alnaar
gelangvandegebruikteherkomstvanS.demissum.Het gemiddelde o.w.g,
varieerde b.v.van 375"tot470gram.
3.Vandetweedelaars_DT^swerden4aanplantingengemaakt;
a.200kloontjeswerdeninhetvoorjaar opdeDorskampgeplant.Hierin
werdgedurendehetgehele seizoendegroeinagegaan.Hetiswelgebleken,dat eenvoorjaarsteeltvanDT'sgeenperspectievenvoor deselectie
biedt.Devormingvan zeerlangestolonenbeperkt tezeerdemogelijkheiddeproductie tebeoordelen,
b.100geselecteerde DT'swerdenopdeBornsesteeguitgeplant.Hierin
Y/erdenzeerveelkruisingengemaakt.
c.Dezelfde 100DT's"werdenindeplattebakken onderkortedaggehouden
voorvermeerdering.
d.l600EIö5nï3ës~wërden inhetbeginvan augustus opdeEnggeplant.
Tevens werden 8aardappelrassen als standaard-rassen gebruikt.Hierin
werdenregelmatig waarnemingen verricht,speciaal overde aantasting
door P.infestans.Zeerfrappantwasdereactie opeenlichte nachtvorst
eind oktober.Enkele aanwezige Demissum-plantenwerdennietbêscEa5ïg5,
evenalsmeerdere DTklonen.Het overgrote deelvandeDT's echterwerd
minofmeerbeschadigd.Enkele tientallen DTT-plantenwaren als geheel
zwaarderaangetast dandeDT-planten,hoewelerookverschillenwaren.
Alle aanwezige tuberosum-rassenwarenvolledig afgestorven.Detemperatuur was-1C.geweest op20cmhoogte bijhetNatuurkundig
Laboratorium.
4.Voor de instandhouding werden 2000demissum-planten onderkorte dagopgekweekt.Döör~dë~zëër~slechteweersomstandïghë5ên~ïiditniet erggoedgeslaagd.
Zaailingenvan 65pas ontvangen Demissum-herkomsten werdenvoorhet eerst
inhet onderzoek betrokken.DeR-ïactörën~wêrdën~hiervanbepaald eneveneensv/erdeenonderzoek ingesteld naarmogelijke coloradokever-resistentie.
Verschillende herkomstenblekenpractisch resistent~të_zî3n7~andêrë~wârën~
volledigvatbaar,terwijl erookeenmiddengroepvoorkwam.

-18Eenvorst-behandelingtot-7C.bleekvoor alleherkomstenvolkomendode-

lijk"të"zï3n.7
Met ditnieuwemateriaalwerdenkruisingengemaakt,met4tuberosum-rassen.
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Project76
Inverbandmethet feit,datreeds zeerveelmateriaalmet moeheidsresistentie
(afgeleidvanC.P.C. 1673)hijdeNederlandse kwekers aanwezig is,werdhet
kweekwerk teWageningen aanzienlijkbeperkt.
Alle hiernogaanwezige derde-envierdejaarsAIT-enAT-zaailingenwerden,
naarhet bedrijfindeN.O.P.overgebracht. Zewerden hieruitgeplant en
vervolgens scherpgeselecteerd opvirusziekten. Debeoordeling opkwaliteitseigenschappenwerd gezamenlijkmet Ir.G.A,Thynverricht.Vandebeste 20
nummers werden stengeltoppen gesneden,welke inWageningenoptomaat werden
geëntvoor kruisingsdoeleinden.
Van alle naardeN.O.P,verstuurde nummerswerdnogmaals deaanwezigheid van
deresistentie vastgesteld.Ditgeschiedde doorvanelknummerdrie knollen
uit te planteninmet besmette grond gevulde potten,welke ophetMierenbos
werdeningegraven.Deze toetsingvond plaatsinhet daarvoormeest gunstige
seizoen,n.1.devoorzomer.
OpdeDorskamp stonden418tweedejaars zaailingen;erwerdener56vanaangehouden.Dezenummersworden thansonderzocht opwratziekte-enaardappelmoeheidsresistentie.
OpdeBornsesteegkweektenwij1414eerstejaars zaailingenop (ATTT's).Er
werdener711vanaangehouden.Deze nummerswordennugetoetst opaardappelmoeheidsresistentie.
Gedurende de zomerwerdenvelekruisingenverricht.Intotaaloogstenwij
27.OOOzaden;7»000hiervanwarenafkomstigvankruisingenmet zeer scherpgeselecteerde derde-envierdejaarsATT-enAT's.
Project 78
Deproef ophetMierenbos,waarindematevanuitlokkingvandecystenwordt
nagegaanbijverbouwvaneenresistent gewas (mengselvanresistenteaardappelklonen)envaneenonvatbaar gewas (stambonen),werd voortgezet.
Voorzover degegevensbeschikbaar zijn,kanwordenvastgesteld, dat ookdit
jaar debesmettingsgraadvandegrond aanzienlijk daalde.Opdeveldjesmet
resistente aardappelen kongeenvermeerderingvanhet aantal cystenpergewichtseenheid grondY/orden geconstateerd.De cysten,welkebijhetbeginvan
deproefgemiddeld l60levende eierenper cystebevatten, zijnthans practisch
leeg. Opdeveldjes,waar drie jaarachtereenresistente aardappelen werden
verbouwd,vondenwijnog slechts 3-10 levende eierenpercyste.
Deze afnamevandebesmettingsgraad isveelgroter dandiewelke optreedt bij
verbouw vaneenonvatbaar gewas (stambonen). Ookopdezeveldjesneemt het
aantaleierenper cystevoortdurend af,omdathetbodemvocht enigszins
lokkendwerktenschimmelsen bacteriënveleeieren doden.Nadrie jaarverbouwvan stambonenbevatten de cystennog 20-50levende eierenpercyste.
Resistente aardappelrassen doendusdebesmettingsgraadvandegrondveel
sneller afnemen danonvatbare gewassen.Evenwel,nadrie jaarverbouwvan
deze resistente aardappelenwarennog steedslevende eiereninde cystenaan
te tonen.Hetgezond makenvandebesmette grond doorverbouwvanresistente
aardappelengaat dusveel langzamer danvroegerweleens isgedacht!
Project 79
Zoalsreedseerder ismedegedeeld, wordenopdewortels vanresistente planten
sporadischweleensenkele cystenaangetroffen.De aanwezigheid vandeze
cystenheeft tot enige ongerustheid aanleidinggegeven.Hetverschijnsel gaf
grond aandeveronderstelling, dat deparasiet eengenetisch bepaalde
variabiliteit zoukunnenbezittenwetbetreft zijnvermogen omzichinde
wortelsvanresistente aardappelplanten tevermeerderen.

-20InI955werd eenaantalvanbovengenoemde cystenverzameld eneendeelvermeerderd opvatbare aardappelplanten. In1956voerden"rijmetdeze cysteninfectieproevenuit,waarbijdegeïnfecteerde planten steedsbehoorden tot dekloon,
waarop devoordeinfectie gebruikte cystenwarengevonden.Devermeerdering
werdvergelekenmetdievancysten,afkomstigvaneenbesmet perceel,waarop
nimmer tevoreneenresistent gewaswasverbouwd.
Erkonden geen verschillen tussenbeide categorieënvan cystenwordenaangetoond.De larven,aanwezigindeeierenvandesporadisch opdewortelsvan
resistente planten aangetroffen cystenverschillendusnietinhunvermogenom
zichindiewortels tevermenigvuldigenvandelarven,welke indit milieu
tegrondegaan.
Deze sporadischvoorkomende cystenontstaanvermoedelijk uit larvenmet een
extreem grotehoeveelheid reservevoedsel,ofwel zebevindenzichindelenvanhetwortelstelsel,waarindeomstandigheden,geïnduceerd doorhetgenH,niet
zosterknaarvorenkomen.Voordeze laatste opvatting pleit,datuit proeven
van dit jaarisgebleken,datde cysten,gevondenopderesistente aardappelplantenvaakvrijgrote aantalleneierenbevatten (80-250)f erisdus geen
sprakevannoodrijpheid.
Demogelijkheid moet echternietwordenuitgesloten, dat insommige haarden
welphysiologische rassenvandeparasietvoorkomen,welke zichsterkin
resistente plantenkunnenvermenigvuldigen.
Inhetvoorjaarvan 1956werdenknollenvaneen80-tal resistente klonen,alle
afstammelingenvanC.P.C«,1673» gestuurd naarhetEstacionExperimental
Agricola delaMolina. Zewerdendaargetoetst opresistentie ingrond afkomstigvanverschillende besmette terreinenindeprovincie Tarma.Hetbleeknu,
dat allenummers zwaarwerdenaangetast door cystenvoorkomende indebesmette
grond, afkomstigvan "MacoFarm".Hiermedeisdusaangetoond, datinPeru,
tenminste opeenplaats eenphysiologischrasvande parasietvoorkomt,welke
zichinderesistente aardappelrassen kanvermeerderen.
Door eenmededeling vanDr.Blackwas onsbekend,dat eendergelijkrasook
was gevondenineenstadstuininSchotland.Ditwasaanleidingvoorons omeen
uitgebreid onderzoek inte stellennaarheteventueelvoorkomenvanphysiologische rasseninNederland. Insamenwerkingmet deP.D. teWageningenwerden
grondmonstersverzameld van150geïsoleerd gelegenhaarden.Debesmettingsgraad vandezemonsterswerd opgevoerd door ereenvatbaar aardappelras inte
latengroeien.Wij zijnthansbezigde cystenuit dezegrond teisolerenen'te
tellen omerinhet komende voorjaar infectie-proevenmede teverrichten.
Project80.
Het onderzoek naarresistentie inde collectie,bijeengebracht doorDr.
Toxopeus,werdvoortgezet.Opongeveer 100nummersnaisditwerkvoltooid.
Aanvankelijkwerdvermoed,datresistentie aanwezigwas in8nummers.Door
nauwkeuriger onderzoek isdit aantalverminderd tot 4enweltotdenummerss
Brücher198$ Ochoa2176;Ochoa2278,Beien1.
Het denummersBrücher 230enOchoa842en1384wordt het onderzoeknogvoortgezet.
Gedurende dezomerwerdenkruisingenmetdezenummersuitgevoerd.Wijbeschikken overgrotehoeveelheden zaadvankruisingentussendezenummers envatbare tuberosum-rassen.Met debestuderingvandeerfelijkheid vanderesistentiekannudüseenaanvanggemaakt worden.
Project81.
Pogingen omgéniteurs tekweken,afgeleid vanderesistente soortenS.macolae
enS.famatinae,werdenvoortgezet.
Het gelukte dit jaarniet zaadteverkrijgenuit kruisingenvan bovenstaande
soortenenS.tuberosum-rassen .(Dekruisingenwerdenuitgevoerd inisolatiekassen vandëSTvTP.ïnde Nude).Vaak ontstondennakruisingwelbesjes,doch
dezebevattengeenvanalleze^ad.

-21Zaadkonwelworden gewonnen vankruisingen tussenverschillende diploide
nummersuit decollectie vanToxopeus enbovenstaande soorten.Uit eenproef
ophetMierenhosbleek dit jaarweer,dat steeds alle zaailingenuit zaaisels
vanS.famatinae enS.macolae resistent zijn.Nuechterbeschiktwordt over
kruisingszaadvandëze~soortenmetvatbare nummers,kanin1957misschienophelderingwordenverkregen overdeerfelijkheidvanderesistentie.
Inhetvoorjaarwerd zaadvanbeide soortenmet colchicine behandeld. Deuit
dit zaad opgekweekte zaailingenwerdenuitvoerig cytologisch onderzocht.Er
wasgeenenkele tetraploide plantbij.
InI955wasenigzaadgewonnenvankruisingen tussenS.famatinae en S.macolae
enerzijds envatbare tuberosum-rassenanderzijds.Daar detuberösum-rassenals
moederplantenwarengëbrüikt7~ishet zeerdevraagofdeze~krüïsïngengeslaagd
waren. Nietteminwerd het zaaduitgezaaid endedaaruit opgekweekte zaailingen
opgezonde grond uitgeplant.Deknollen vandemooiste zaailingenwerdenaangehouden,terwijlbovendienvanelke zaailingeenknolwerdbewaard.Metde
toetsingopresistentie vandezeknollenwerdreeds eenbegingemaakt.
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Project 13,14,15en16
Aardappelen
Kruisingswerk opgrote schaal
Invergelijkingmetvoorgaande jarenwerd in1956bijhetkruisingswerkhet
accent ietsverschoveninderichtingvanhetverkrijgenvanmeer zaadvoor
eigen specialeveredelingsdoeleinden. Ditwasnoodzakelijk,doordatvoorde
uitbreiding vanhetveredelingswerk opvirusresistentie grotere hoeveelheden
zaadnodig zijndanvoorheen.
Voorkruisingsdoeleinden werden438entingenvanaardappel optomaat,waarvan
100methetrasBintje,indeoude enindenieuwekruisingskasuitgeplant.
Intotaalwerden13.850kruisingenverricht,welke 393^224zaden opleverden
n.1.:
9.468zadenvankruisingenmetBintje
32.O32zadenvankruisingenmetbladrolgeniteurs
IO3.II4zadenvankruisingenmetX-virus géniteurs
7.293 zadenvankruisingenmetY-virus géniteurs
9.120 zadenvankruisingenmet schürftresistentegéniteurs
Voor afgifte aandekwekerswerden 24I.665zadenbeschikbaar gesteld.
Doordat detoetsingopvirusresistentie veel tijdvergde washettotaal aantal
gemaakte kruisingengeringerdan invoorgaande jaren.Dankzijdevochtige
weersomstandigheden tijdens de zomer\vashet slagingspercentage goeds het
aantal zadenperbeswas daarentegen,vermoedelijk doorteweinig zon,aande
lagekant.Bijdekeuze derkruisingsouders werd speciaalgetracht omresistentie tegen zoveelmogelijke ziektesmet andere goede eigenschappen tecombineren,
X-virus
Door hetbouwenvaneenpaarwarenhuizen, speciaalbestemd voorde toetsing
opvirusresistentie,kondeomvangvanhetveredelingswerk sterkwordenuitgebreid.
Intotaal werdener 28.800jonge eerstejaars zaailingen doormiddelvan
inoculatie meteensterknecrosegevende X-virus stamopresistentie getoetst.
Ruim90 fovandeze zaailingenv/arenafstammelingenvan devoorhet X-virus
onvatbare Amerikaanse zaailing U.S.D.A.41956,derestwerdgevormd door
Solanum acaule-terugkruisingenen zaailingenvankruisingenmet overgevoelige
géniteurs.
Deuitplamtindekasgeschiedde in3perioden.Daar dewarenhuizenpasin
beginmeigereedkwamen,geschiedde dederdeuitplant ietstelaatinhet
seizoen, zodathierbij slechtsvaneengedeelte der zaailingenknollengeoogstkondenworden.
Begunstigd doordevochtige ¥reersomstandighedentrad erindenazomer,niettegenstaande herhaalde bespuitingen, indewarenhuizen eensterke
Phytophthora aantasting op.Hierdoor wastevens selectie opresistentie tegen
deze ziektemogelijk.
Toetsing opresistentie tevelde,berustende opovergevoeligheidmetbehulp
vande sterknecrosegevendeX^-virusstambleekgeen succestezijn.
De overgevoelige zaailingenreageerdenopdeze stam n.1.met oenhevige
topnecrose,waardoor deplantenvroegtijdig afstierven, zodatergeen
knollenvangeoogst kondenworden.Voor dit doelkandaarombeterdezwakke
Bintje X stamgebruikt worden,waarbijpractischgeentopnecrose optreedt.
Intotaalwerdener vande 28.800getoetste zaailingen6.073voorverdere
beproeving aangehouden.

-23Vande689ophetvelduitgeplante tweede-enderdejaars zaailingenwerden
100tweede-en94derdejaars aangehouden.Enkele vandeze zaailingenwerden
reeds alskruisingsoudergebezigd.
Solanum andigenum onderzoek
'Teneinderesistentie tegenverschillende ziektente combinerenwaren invoorgaande jarenreedskruisingenverricht tussenX-onvatbare géniteursen
aardappelmoeheidsresistentegéniteursmetS.andigenumbloed.Daarin1955
reeds geblekenwasdatbijtoetsing het percentagevatbare zaailingenbij
zulkekruisingen lagerwasalsverwacht werd,werdin1956aandit punt
speciale aandacht besteed. Ooknubleekweer,niettegenstaande herhaalde
inoculatie gevolgd door serologisch onderzoek,bijdergelijkekruisingen het
percentage vatbare zaailingenveelenveelgeringerte zijnalsbijkruisingen
vanXgéniteursmet gewone rassen.Ditresultaat wettigde dussterkhetvermoedenvanhetvoorkomenvangenenvoor Xonvatbaarheid bijdegebruikte
Heteroderaresistente S.andigenumnummers.Omditverderteonderzoeken werden
inseptember enindevolgendemaanden eengrootaantal zaailingenvan
kruisingenvandeze andigenumnummersmetgewonerassen opgekweekt enherhaalde malenmetXvirusgeinoculeerd. Hethiervoorgebezigde zaadwerd van
Dr.Toxopeus enIr.Huijsmanverkregen.Daarbijdit onderzoekhetmerendeel
der zaailingengezondbleef,werdbovenvermeld vermoeden opnieuwbevestigd.
Eendefinitieve uitspraakhierover ispasinhetvolgende voorjaarmogelijk
daar resistentie onderzoekgedurende deherfst-enwintermaanden,vanwege de
onvoldoende lichtsterkte nietbetrouwbaaris.
Daarnaast werdennog zaailingenvankruisingenvangewone rassenwel een
50-taldoorDr.Toxopeus inZuid-Amerikaverzamelde S.andigenumherkomstengetoetst. Ookhierbijgavenenkeleherkomsten zaailingen,dietot dusverre niet
opde ziektereageerden.
Voor Dr.Toxopeus werd eengedeelte van zijnandigenumverzameling serologisch
ophetvoorkomenvan Xvirusonderzocht.
Yvirus
Voordeveredeling opresistentie tegenhetYvirus\ïrerdenongeveer2.500
zaailingen opgekweekt. Ongeveer50 %hiervanwaren zaailingen afkomstig van
kruisingenmet tevelde resistente rassen alsSurprise,ZPC45-2,BoumaII
enBiermaL1093« Deze zaailingen werdennietmetYvirusgeinoculeerd.De
resistentie tevelde bijditmateriaalberust n.1.opeenzeergrote gevoeligheid, zichuitende ineen sterke necrose.Daareenoriënterend vooronderzoek
uitwees,datbijinoculatie juist deresistente zaailingenvroegtijdig afstiervenwerdgeeninoculatie uitgevoerd.Vandeopgekweekte zaailingenwerden
daarom perzaailing tenminste 2knollengeoogst.Eenhiervankanin1957voor
hetvatbaarheidsonderzoek gebruiktworden,terwijlderestvanderesistente
zaailingendeinvoorvermeerdering enverderebeproeving gebruiktkanworden.
Ongeveer 20 °foder zaailingenwasvankruisingenmet resistente enonvatbare
nummersbehorende totde soortenS.stolonifeta enS.Rybinii.Metbehulpvan
stengelenting zalditmateriaal in1957 opresistentie getoetstworden.
Bladrol
Ookdeveredeling opbladrolresistentie werd inI956 sterkuitgebreid,althans datwasdebedoeling.Yfcrdenerindevoorgaande jarenongeveer4.000
eerstejaars zaailingenopresistentie getoetst,in1956werdener 12.000
zaailingen opgepot,waarvan ruim11.000ophetproefveld aandeDijkgraafsewegwerdenuitgeplant.Eengroot gedeelte vandeze zaailingenwasvan
kruisingentussenbladrolrosistentegéniteurs.Daarnaast werdenopditproefveldde ouderejaars zaailingenuitgeplant.Hetwasbuitenge?;oonjammerdat
kortnadeuitplant vandeeerstejaars zaailingenhet gehele proefveld door
deaanhoudende regensgeheeloverstroomde.Doordathet loofvroegtijdigafstierfkonden geen waarnemingenoverbladrol aantasting verricht worden.

-24Devrees dataihetmateriaalverloren zouzijnwerd gelukkignietbewaarheidj
demeeste dereerstejaars zaailingenhaddenn.1.vermoedelijk reedsinde
potten,alkleine knollengevormd enhiervanbleekeengedeelte niet rotte
zijn.Per zaailingwerdhiervan1knolaangehoudenvoor toetsing opresistentie in1957« Vande ouderejaars zaailingenkanslechts eengedeelte worden
geoogst. Gelukkigwarenhiervanvoor instandhouding ookknollenindeN.O.P.
uitgeplant.
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Project 1t/m5
I Weersomstandigheden
Volgens deregenmetertijdekassen inMarknesse (N.O.P.)bedroeg deh.h.
neerslag overhetverslagjaar inm.m. (landgemiddelde)°
januari
februari
maart
april
mei
juni

87 (53)
17.4 (46)
32.6 (46)
33.2 f44)
3I.9 (48)
46.I (59)

juli
augustus
september
oktober
november
december

171.6 (71)
155.1 (79)
46.3 (64)
91-7 (74)
26.3 (62)
51.5 (66)

De eerstemaandnahet droge jaar1955gafeenregen teveel,deandere maanden
vanhet eerstehalfjaarv;arenaanzienlijk "tedroog".Devorstmaandfebruari
gafeen sneeuwlaagvan ongeveer 30cmdikte op13februari.Overigens wasde
derdemaand droog,evenalsmaart dieeenmooie dooibracht endemaanden
april,meien juni.De laatstemaand gafweliswaarwat minderregen dannormaal,maarhet aantalregendagenwashoogn.1.18.Demaanden julienaugustus
warenuitgesprokennatmet elk3regendagenmetmeer dan 20m.m.,gevallen
uit veelal zware onweersbuien,welke degrondstructuur volkomenvernietigden.
September hield zichwelbeter,maarvrijwel alle neerslagvandezemaand
vielindeeerste helft,dusaansluitend bijdeenorme kwantavan juliaugustus.De zeerabnormale grotehoeveelhedenregenvan zomerennazomer
lietenhuninvloed geldeninhetnajaar,toenweliswaar deregenkwantaniet
groot warenmaar opde structuurloze grond tochhunnadelige invloed deden
gelden. Bovendienv;ashet aantalregendagen ooktoennognietvrijgroot.
Vrijwel degehelemaand februari lagindebanvande strengewintermet
temperaturenwelkenooitindezemaand werdengeregistreerd.Delaagste temperatuurwelke werd opgenomenbedroeg -25 C.,indenacht van15opl6februari.
Nadeze recordmaandbleefhetmeestalkoud,feitelijk dehele zomerdoor;
slechts deherfstmaand gafeenuitgesprokenmooie periodevan18tot
26september.Zelfs zomerstormenbleven onsdit jaarniet gespaard. Speciaal
dievan 29juliheeft degewassen zwaargeteisterd, zó zwaar,dat sommige
aardappelrassenvanvrijwel alhunblaadjeswerdenberoofd.
Almet alwas1956eenjaarmetveelregen (790.7m.m.,tegen705normaal),
veelkouenzeerv/einigzon;eenjaardat talvanvroeger geregistreerde
recordswist teslaan.
IIOpkweekvanklonen
A.Voorjaarsklonen
Het volgende staatje geeft eenoverzicht vandeiets afgeronde aantallen
planten endegeoogste voorjaarskasklonenenbakklonen.
planten

klonen

1.kasklonen
zonder moeheidsresistentie
idem,metPhyt.inoculâtie
met moeheidsresistentie

23..600
18..800
19..500

16,.487
13.,442
13.,771

4-,500
9OO
12.,800

2..904
513
6,-498

80.,100

53.,615

2.bakklonen
zonder moeheidsresistentie
idem,metPhyt.inoculatie
metmoeheidsresistentie
Totaal

-26De zaaivandeniet te inoculerenkasklonenvond alsgewoonlijk"beginfebruari
plaats5die zaaiselswelke Phytophthora-inöculatie zoudenondergaanwerden
ruim eenmaand later,op12maart gezaaid.Gelukkigviel dedooi integende
tijd dat deeerste zaailingen indegrote kassenkondenwordenovergebracht.
Eenzware vorst zouimmers eentijdige overplanting indie kassen,welke
slechts eenlichte verwarminghebben, indeweghebben gestaan.Deplanten
konden echter zonderhinder opgroeien eninmeiv/ordengerooid.Eenaanhoudingspercentage van dicht bijde70 i°werdbereikt,met slechtseengering
verschil tussenmateriaal zonderenmetmoeheidsresistentie.Wijmoetenhierbij
nietvergeten datverschillenindaglengtereactie voor eendeelwordengeëlimineerd dooropkweek inde enge ruimte derpotten.Bijuitpoot derklonen
met andigenum-bloed zalhetpercentage "wilden"gemiddeld nogwelhoger liggen
danbijafwezigheid van dit "bloed",wat echterniet wegneemt dat sinds1953
door inkruisingvan onzeEuropese tuberosum-typenhet percentage korte dag
planten aanmerkelijk isverlaagd. Alle zadenmet andigenum, die nutotklonen
opgroeidenbevatten,naast andigenum, twee-ofdriemaal tuberosum,terwijlde
ouderplanten steedsmin ofmeergrondig opcultuureigenschappenwarengeselecteerd; ook combinatie met demissumvond natuurlijkplaats.
Zowashet ookbijdeopkweekvanvoorjaarsbakklonen.Het zaadhiervoorwerd
23maart uitgezaaid endeklonenwerden-tussendebuiendoor-eind juni,
begin juligerooid.Het aanhoudingspercentage lag,zoalsverwacht werd nogal
lagerdandat derkasklonen,n.1.bijnauwelijks 55 f°>Debakklonenvanhet
vorig jaar,v/elkeoponsklonenveld uitgepootwarenblekenkerngezond tezijn,
zodat geblekenisdat eenopkweek onderplat glas, ookv/atditaangaat,met
succesuitvoerbaar isendoordiverse kwekers danookterhand wordtgenomen.
B. Zomer-herfstklonen
Het nuvolgend overzicht bevatverschillende soortenklonen,welke tijdensde
zomer-herfstwerdenopgekweekt.
planten

klonen

1.kasklonen
zonder moeheidsresistentie
idem,metPhyt.inoculatie
met moeheidsresistentie
idem,met Phyt.inoculatie

25.900
17.400
18.5OO

13.887
13.608
I3.374

4OO

340

2.bakklonen
zondermoeheidsresistentie
Totaal

15.000
77.200

4*040
5O.249

Overde zomerkasklonenisweinig optemerken.Het zaadwerd inmeigezaaid,
datwatmet Phytophthora teinoculeren plantenmoest leverenpas26juni.Alle
plantengroeidendus inzomer ennajaar enwerdeninde eersteweekvan
november gerooid.Deplantenwarentoengrotendeels reedsgeruime tijdgeledenafgestorven, of lievergezegd,gerijpt,maarhet rooienmoest wachten
ophet door deweersomstandigheden vertraagde buitenwerk. Overhet algemeen
warendekasklonen zeerforsontwikkeld. Zijvormenprachtig uitgangsmateriaal
voor 1957.
Veel slechtergroeiden, ongetwijfeld doorhet zeerslechte weer,deplanten
welke voortkwamenuit de zaaiselsvan 23juli, diede zomer opherfstbakzaailingenmoesten leveren.Al deze zaaiselsbevattenmogelijkhedenvan
Phytophthoraresistentie.Deniet resistente plantenechterwerden weldoor
natuurlijke infectie ziek,maardealgehele uitschakelingvandeze patiënten
verliep onregelmatig entraag,stelligook doorhet zeerkoudeweer.Bijhet
rooien,beginnovemberhadden zichnog slechts zeerkleine knollengevormd
endientengevolge ligthet aanhoudingspercentage, zoalsuithetvoorgaande
stukje ookvalt optemaken, zeerlaag.Het iswelgebleken,dat denajaarsklonenteelt inbakkengepaard gaatmet eenaanzienlijk groterrisico dande
voorjaarsteelt.Vorig jaarbijeenmooinajaar,gelukte deopkweekuitstekend,
maarin1956wasfeitelijk sprakevaneenmisoogst..

-27Degeheleklonenopkweekleverdeinditverslagjaar eenoogst opvan103.864
klonen, 69788Ï~zöndër"ên33.983metmogelijke moeheidsresistentie.
Reeds inhetvorigverslagwerd deverwachtinguitgesproken,datdoorinschakelingvanplatglas eenproductievanmeerdan100.000klonenkonworden
bereikt.Dit isgelukt,zelfsbijeen zeerteleurstellende najaarsbakklonenteelt.Bijeenheter slagenvandeze laatste zoudenwijnietvervande
110.000af zijngebleven.
Deopkweekvaneengrootkwantumklonen,ookmet zeerinteressante eigenschappen,isdusgeengrootprobleemmeer.De distributie vanhet overgrote deel
onder dekwekers istebeschouwenalseen zeerbelangrijke peiler,waaropde
Nederlandse aardappelveredeling rust.Hetbesefechter,dat eenzeerhoog
percentage vandituitgangsmateriaal -enkel enalleenaldoorhet "wild"opgroeien-tenenenmale waardeloos zalblijkentezijn,moet onsvoortdurend
aansporen te zoekennaarwegenwaarlangs ineenzeervroeg stadiumdezewaardelozeballast overboord kanwordengegooid.Proevenhieroverzijndoor ons aangevat.Wijhopenindegelegenheid te zijnerineenvolgend verslag overte
kunnenrapporteren.
IIIUitpoot
Dezevond tussen12en23aprilplaats,onderbroken doorenkele regendagen.
Uitgepoot werden:
a.3O.O68klonen,afkomstigvan156kruisingen.Ditklonenveld omringd door
Bintje ën"Ëigenheimerals "luizenvangers"groeide naarwens op.Hetwerdkort
naelkaar intwee keer op 24en 27julidoodgesproeid,waarnahet rooien
eenaanvangkonnemen.Ditwerd echter zwaargehandicapt doordevele
regens.Vandebijna10.000ongeïnoculeerde zaailingen zondermoeheidsresistentie werd 10.6 f aangehouden,vanderuim6.000geïnoculeerde 10 fo.
Bijdeuitgepoteklonenmetmoeheidsresistentie laghet aanhoudingspercentage aanmerkelijk lager,n.1.bij7?3» Hiervarieerde dit percentage van1
bijdeATtot 10bij sommigeAT-,enA1L kruisingen.Waarschijnlijkhet
laagste percentage ooit oponze afdelingaangehoudenwerd gevondenbijde
kruisingen19.268x1685.15« Van1.404zaailingendezerkruisingwerden
slechts 4voorverder onderzoek opgeborgend.w.z.nauwelijks 0,3 f°l Daar
demoedergevaarlijk veel "wilde"nakomelingengeeft en1.685-15eenpure
andigenumis,isdituitzonderlijklage aanhoudingspercentage welteverklaren.
Totaalwerdenvanderuim 30.000uitgepote klonen2.686of8,9%aangehouden.Van één kruising,I.256x G3«009,warenuitgepoot drie partijen
klonen, welke in1955°Pverschillende manierenwarenverkregenn.1.als
bakklonen 24junigerooid,alsbakklonen 25oktober enalskasklonen 20
oktober gerooid.Het aanhoudingspercentage ophetveldbedroegnuachtereenvolgens I7.7en24.
Het lijkt erduswel op,dat-bijdegenoemdekruising althans-denajaarsbakklonen de slechtste resultatengeven.
b. 1425tweedejaars zaailingenenwel 318met en1107zondermoeheidsresistentie.Vaîâdêeerste groepwerden laterbijhet rooien10 foaangehouden,van
detweede groep18 fo. De eerstebevatten diverse zaailingendie zogoed
blekente zijn,daterin1956reeds diversekruisingenmeewerdenverricht.
c.448derdeJaars_zaailingen.Ditaantalderdejaars was zeergroot doorde
uitpöötvaïïêënuitgebreid kwantum -vooralveelnummersmetmoeheidsresistentie uitWageningen. Ookdiverse ouderejaarsvandaarvondenuit deze
serie eenplaats.Wijzullenderesultatengroepsgewijzekortbezien.
1.Eigenderdejaar (203,waarvan 22metmoeheidsresistentie).Hiervanwerden
aangehouden 22nummers,waarvan3metmoeheidsresistentie.Van52nummers
derkruisingY 226xAlphawerden slechts 6voorverder onderzoekopgeborgen.
2.Van15 zaailingenuitWageningen,allemetPhytophthora resistentie-faktoren
werd één nummeraangehouden.

-283.Van 26nummersvan Ir.H.T.Wiersemametwaarschijnlijk eenzekerematevan
bladrolresistentiewercleen9-talvooruitplant inhetvolgend jaaropgeborgen.
4.204nummers metmoeheidsresistentieuitWageningen,afkomstigvan1953en
I954"blekenuiteindelijk 12nummers tebevatten,welke o.i.verderebeproevingverdienen.Eenhiervanenééneigennummerwerdenopgezondenter
versnelde beproeving,welke deC.O.A.ontwierpvoormoeheidsresistente zaailingen.
d. 38vierdejaars zaailingen;met eenachttal zaldebeproevingwordenvoortgizët7~Zës~hïêrvan~kömën~invoorbeproeving1957«
e.28vijfde-,zesde-enzevendejaars zaailingenwarenvrijwel alle ookelders
în"bêprôëvïng7~eèn~Sïêrvâû7"§7v7P75Ô2252~stônd opdeI.V.R.O.-observatievelden.Overallevierde-enouderejaars zaailingenv/elkeelders inbeproevingwarenwordt ineenafzonderlijkverslag gerapporteerd.
f.Eenvolledig observatieveld vanhetI.V.R.O.trokals altijdveelbelangstellingvandebezoekers7Hetgeregeld aanleggenvaneendergelijkproefveld endebestudering derresultaten geeftbovendien eengoed inzicht in
devorderingen deraardappelveredeling inonsland.
g.Eengehalteserievan 60nummers,aangelegd met eenaantalherhalingen in
eenBintje consümptieveld,werdweer optalvaneigenschappen onderzocht.
Deresultatenworden alsvoorheen inaparte rapportenneergelegd.
IVKruisingskas
Dezebood ookdit jaarweer zeergrotemogelijkhedenvoorhetuitvoerenvantal
vankruisingen,diemede door inschakelingvan een4-talhulpkrachtenwerden
uitgebuit.Weerwas daarookeencollectiemoeheidsgeniteurs aanwezig.Hun
uiteindelijkekwaliteitenwerdentegelijkertijdgecontroleerd door eenuitpoot ophetvrijeveld.Vielen daarde eigenschappen tegendankondenop
grondhiervanbepaalde reedsgeoogste zadennogwordenuitgeschakeld. Deuitpoot opstenenende entingen optomatengaven ooknuweer zeerbevredigende
resultaten.Hetgebruik echtervanVerticillium-resistente tomatenouderstammen,
proefsgewijs ingeschakeld,leverde aanmerkelijk slechtere resultaten.De erop
geënte aardappelswerdenn.1.zwaarderdoorPhytophthora aangetast.Hetbest
bevalt onsnogsteedsTuckqueen,
Geoogstwerden in totaalbijna1.250.000zadenenwel+20.000vanBintje,
+ I5.OOOvanDoré,_+400,000metmogelijke moeheidsresistentie en 830.000
afkomstigvanhonderden anderekruisingen.Aangevuld met 350.000zadenuit
Wageningenenmet dereservevoorraad vanvorige jaren-gedund dooruitschakelingvankruisingendie zeeronbevredigende resultatengaven -beschikken wij
over eenvoorraadvan 3millioen zaden,
VAfgiftevankweekmateriaal
Hetvolgende staatje geeftinafgeronde getallendegroeiderafgiftevan
basismateriaalaandekwekers.
zaden
voorjaar1951
voorjaar1952
voorjaar1953
voorjaar1954
voorjaar1955
voorjaar1956
voorjaar 1957

75.000
85.000
300.000
350.000
36O.OOO
500.000
700.000

klonen

13.000
30.000
40.000
40.000
50.000
61.000
74.000 (voorlopige cijfers)

Indevraagnaar zadenkangewoonlijk gemakkelijkwordenvoorzien;devele
honderdenkruisingscombinaties latenbovendien meestal eenruime keus.Ook
bijeventuele -enindiengewenst -vervanging vandegevraagde.
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ligt dit iets anders.Tegenover eenaanbodvanrond 300,000vandeze zaden
staateenaanvraag dienietveellagerligt.Getracht moet danookwordenhet
kwantummoeheidsresistent zaad optevoeren,wat door de aanwezigheid van
steedsheterwordende géniteursmogelijkmoet zijn.
Bijklonen wordthet ietseenvoudiger.Het issteedszogevreest,dat sterk
moest wordengekort opde aanvragen.Voorjaar 195^werdenongeveer105.000
klonengevraagd,waartegenover eenafgifte stondvan61.000.Volgens onze
voorlopige cijfersvoor 1957 staat tegenover eenaanbodvan74«000klonen een
aanvraagvanongeveer 88.000,eensterkgereduceerd verschildus.Ookhier
blijkt echterhetmoeheidsmateriaal weldemeestemoeilijkheden tegeven.
Tegenover eenaanbodvanongeveer 21.000moeheidsklonenstaat eenvraagvan
rond 30.000. Speciaalhier zaldanook sterkmoeten?rordengekort. Opvoering
vandeze soortklonenlijktdanookurgent.
Overigens ishet zeerverblijdend dat steedsmeerkwekerstoteigenklonenteelt overgaan,daartoe ook stelliggeprikkeld doordevoortdurendebesnoeiinghunner aanvragendoor deS.V.P. Inditverband ishet danookniet teverwonderen datdeafgegeven zaadkwantavoortdurend sterkblijven stijgen, zoals
ons staatje ookaangeeft.Huookhetkwantummoeheidszaad aandekrappe kant
is,waardoormede devervangingsmogelijkhedenbeperkter worden,isopvoering
van dehoeveelheid moeheidszaad dubbelurgent gevonden.Vandaar danookdat
wijindevakperswezen ophetgrotebelangvanterhandneming ofuitbreiding
vanhet zelf-kruisenderkwekers.Ookuit andere overwegingenmoetditniet
worden verwaarloosd.
IVVoorlichting
Ophet gehele terreinvandeaardappelveredelingwerd wederom opruime
schaalvoorlichtinggegeven.Het aantalbezoekers datdit jaaronsbedrijf
bezocht bedroegmeerdan1.000 personen,waaronder eentwintigtalbelangrijke
excursiesuithetbuitenland. Op10plaatsenwerden 13lezingengehouden,
veelalmet eigenkleurenprojectie.Bovendienwerden doormiddelvan een9-tal
artikelen indevakpers deaandacht gevestigd opevenveel aardappelrassenproblemen.Hieruit blijkt duidelijk de centrale plaats,welke deS.V.P.inneemt bijdeaardappelveredeling inNederland.
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Project 56
Tarweveredeling
56.1.Bestudering vanrassencollecties.
Zoals inhetverslag over1955ismedegedeeld,werd inoktober 1955een
begingemaakt methet bepalenvandekiemplantresistentievaneen aantal
zomer-enwintertarwerassenen-lijnentegenverschillende physio'svan
gele roest.Van195 zomertarwe-en146wintertarwerassen en-lijnen
(waarvaneengroot aantalindekruisingsprogramma's isgebruikt)isde
reactiebepaald tegen dephysio's1,2,5endeherkomst HeineVII,
terwijltenaanzienvandephysio's7en8genoemd onderzoekvoor een
deel isuitgevoerd. Bijwinter-en ....zomertarwerassen werdhetverbandtussenkiemplant-enveldresistentie onderzocht enwelvoor de
physio's1,2 en5e n deherkomst HeineVII.
56.2.Kruisingsprogramma envermeerdering vanpopulaties.
Uitgevoerdwerden: 33zomertarwekruisingen
157 wintertarwekruisingen
Het programmavoor zomertarwewerd ietsuitgebreid enwel opgrondvan
deresultaten dieeenaantalF, enF„generatiesvankruisingentussen
diverse N.W.Europese zomertarwerassenmeteenaantal Italiaanse rassen
hebbengegeven.Het ismogelijk omuit dezekruisingen typenteselecterendie,indienopnormale tijduitgezaaid, 10-14dageneerderafrijpendandethans algemeenverbouwde rassen.Het isechter devraag
ofhetmogelijkis,dezevroegheid te combinerenmet eenvoldoende
opbrengstcapaciteit. Teroplossingvandezevraagwerd dit jaargestart
met oogstanalytisch onderzoekvaneen8-talkruisingsouders,die ten
aanzienvanafrijping eenvariatie vanvroegtot laat biedenenwelbij
4 zaaitijden.
Verderwerdaandacht geschonken aanhetkwekenvankouderesistent
zomermateriaal,met debedoeling dit te zijnertijd inhetwintertarweprogranimatebenutten.
Zowelbijdewinter-alsde zomertarwekruisingenwerdweerveel aandacht geschonken aanderesistentie tegengele roest,waarbijde
resultatenvanhet onderzoeknaarkiemplantresistentie werdenbenut.
Indevelewintertarwepopulaties,waarondervele kruisingenvanwinterx zomervorm,dievoor terugkruising ofeenherhaalde kruising inaanmerking kwamen,werd deouderkeuze vergemakkelijkt doordesterkeuitwintering.
56.3.Het vernauwenvanpopulaties.
Een zeerrigoureuze selectiewerd veroorzaakt door de strengewinter.
Voor eengedeelte vanhet jongekruisingsmateriaal,vooralvele
kruisingentussenwinter-enzomervormen,wasdeze selectie scherpen
ging teveelmateriaalverloren. Zoalsreedsbekend was,bleken in
kruisingenvan Noord-Europese winterharde rassenmet West-Europese
(vnl.Franse)yreinigwinterharde rassen,slechts zeldenselectiesvoor
tekomen,die demeest resistente ouderbenaderen inwinterhardheid.
Daarentegenkwamen invele kruisingenvanWest-Europese tarwerassen
met rassenuit de Zuid-OostEuropese enAmerikaanse wintertarwegroep,
transgressies inv/interhardheidvoor.Hetzelfde washetgevalmet
kruisingentussenwinterharde Canadese zomertarwerassen endiverse
Noord-Y/estEuropese wintertarwerassen, terwijlgemiddeld inNederland
degele roest aantastingveelminder sterkwas danin1955? kwam in
onze proefveldenhet tegengesteldevoor.

-31Methet optredenvaneennieuwphysiomoet o.i.rekeningwordengehouden.
Enkele géniteurs,die sinds1951 ëeen aantasting haddenvertoond,"bleken
dit jaarn.1.licht totmatigvatbaar.Deverspreidingvandegebruikte
physio's enherkomstendoorhetproefveld- wasbevredigend totgoed,
behalve dievanno.7 (het "Carsten V-ras").
Bruine roestverscheen zowel inWageningen als indeN.O.P.telaat en
teonregelmatig omvoldoende selectiemogelijk temaken.
Het slechte oogstweerbevorderde het optredenvan afrijpingsziektenals
Fusarium,Septoriaen "brownneck".Inhetbijzonderbijzomertarwe,
moestveelmateriaal,wegens eentegrotevatbaarheid voordeze ziekten,
wordenverwijderd.
56.4.Tarwe op zandgrond.
Eenkleinsortiment wintertarwerassenenenkele jongepopulaties,vnl.
kruisingenvanenkele Russische enFinsewintertarwerassen met eenaantal
productieve enwinterhardeDuitse rassenwerdenopdebeide zandproefvelden,teWageningenenteEist (U.),uitgezaaid.Vande indeherfst
1955opzandgrond (Eng,Wageningen)uitgezaaide rassen,vertoonden
alleeneenaantal Russische,Amerikaanse enFinserassen eenvoldoende
gunstige combinatievanwinterhardheid envroegheid van ontwikkeling.
Project57
Gerstveredeling
57»1« Aanderassencollecties kondeneenaantal rassen,waaronder enkele nieuwe
winterharde Amerikaanse,worden toegevoegd.
Eenoriënterende proefmet eenaantalwinter-enzomergerstrassen opeen
pïï-trappen-proefveldteWarnsveld, toonde dat ertussendiverse gerstrassenbelangrijkeverschillen intolerantie tegenlage pHvoorkomen.
57.2.Kruisingsprogrammaenvermeerderingvanpopulaties.
Uitgevoerd werden;70zomergerstkruisingen
I23 wintergerstkruisingen
Dedoelstellingen bijde zomergerstkruisingenwareninhoofdzaak dezelfde
alsinvoorafgaande jaren,n.1.meeldauwresistentie,gele roest-en
stuifbrandresistentieenkort enelastisch stro.Doormiddelvan enkele
Ethiopische gerstrassen werd eenbegingemaaktmet deveredelingop
dwergroestresistentie.Deuitbreiding diehet zomergerstprogrammade
laatste jarenheeft gekregen,maakte het tevensmogelijkmeer aandacht
teschenken aankwaliteit.
Devoornaamste factordievoorwintergerst wordtnagestreefd isnog
steedswinterhardheid.Voortgangwerd gemaaktmet combinatiesvanwinterhardeRoemeense enAmerikaanse rassenmetdewilde gerstHordeum
spontaneum nigrum enerzijds endiverse combinatiesvanWest-Europese
rassenvan zomer-enwintergerst anderzijds.Deze laatstgenoemde groep
dient tewordengebruikt omopbrengstvermogen, stro stevigheid enz.te
verkrijgen.Doormiddelvan enkele rassen,die inonzedaartoe genomen
proeven opvielendoor eengrotere tolerantie tegenlagepH,zalworden
getracht,deze eigenschap ineendeelvanhetkruisingsmateriaal te
brengen.
57.3« Hetvernauwenvanpopulaties.
Opkleigrond (ïïudete"Wageningen)veroorzaakte de strengevorst een
sterkeuitwintering,waarbijvooralvele zomer-x wintergerstkruisingen
veel schadeleden.
Diverse kruisingen van deAmerikaanse rassenKentucky enPurduemet
verschillende west-Europese wintergerstrassen vertoonden een zeer
goede overwintering.
Deuitwintering ophet zandproefveld (Eng)wasmindersterk.Verschillende jonge selectiesvandekruisingen (FrisiaxPurdue)xrassen
alsVinesco,Deae.a.vielen opdoor combinatie vanwinterhardheiden
vroegheid.
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vrijwel alleen selectie opziekteresistentie mogelijk was.Kortnade
bloei legerdevrijwelhetgeheleproefvelddusdanig,datnietmeerop
stevigheid entypegeselecteerd konworden.
Bijwintergerst werd eengroot aantal stuifbrandinoculaties uitgevoerd.
57«4« Gerst opzandgronden.
a.wintergerst.
Indeherfst 1956kon eenaanvangworden gemaaktmet eenvergrootwintergerst-programmavoorzandgrond enweldoorhetbeschikbaarkomenvan een
proefveld teEist (ü.). Op+ \ ha.zijnvoornamelijkF enF,generaties
van eengroot aantalkruisingenuitgezaaid.Tevens zijnvaneenaantal
nieuweAmerikaanse,Roemeense enJoegoslavische rassenkleine veldjes
aangelegd,terbeproeving opzandgrond eneventueel gebruikals
kruisingsouder.
b.zomergerst.
Vele jongeselecties,die delaatste jarenopdroge zandgrond warengeselecteerd,bleken onvoldoende stevigte zijn.Uit verschillende
kruisingen tussenstevige Scandinavische rassen (o.a.HertaenRika)en
verschillende Duitse rassen (o.a.Piroline,Erika,Haîsa)blijken in
het algemeende slappere enlangere selecties eengoede indruk te geven
inmeerdrogejaren.
Project58
Haververedeling
58.2.Kruisingsprogramma.
Intotaalwerden 35kruisingen gemaakt,waarvan slechts 19gelukten.
Doordevele regens enhardewind,gingenvelebehandelde pluimenverloren,waaraaneendeelvanhetslechte succes is tewijten.Deteleurstellende kruisingsresultaten vormeneengrootbeletselvoorhetuitbreidenvanhetveredelingsprogrammavanhaver,daarb.v.eenterugkruisingsprogrammavrijwel onmogelijk ia.
58.3.Haast eenaantalF,-selecties,die inopbrengstproefveldenopkleigrond
4.en/of zandgrondwarenuitgezaaid enwaarvan debeste aandehaverkwekers
worden afgegeven,bestond hetmerendeelvanhetmateriaaluitF enF^
generaties.Met selectie hierin iseenaanvanggemaakt endeverdere
verwerking zalgrotendeels opzandgrond plaatsvinden.
58.5« Bestuderingvan dekruisingstechniek.
Daarinhet algemeendemeningheerst,dat deterehaverbloembijcastratie teveelwordtbeschadigd endaarnaverdroogt,werd eenproef
opgezet omhaver onderverschillende vochtigheids-entemperatuursomstandigheden tecastreren entebestuiven.Helaaskontussendevier
objecten,n.1.veld,schuur,warme envochtigekas enkoelevochtige
kaspractisch geenverschil inslagingspercentage wordenvastgesteld.
Debestuiving geschiedde intwee series enwel alsvolgtsalle pluimen
werden 2dagennacastratie bestovenendehelftvandepluimenwerd een
daglatervoor eentweedekeerbestoven.Vrijwel allederintotaalverkregenkruisingskorrels,waren afkomstigvande2xbestovenpluimen,
hoewel ookinditgevalhet slagingspercentage zeeronbevredigend was.
Hetligt indebedoelingin1957wederom eenkruisingsproef optezetten
endaarbijmeer aandacht tebesteden aanhet tijdstipvanbestuiving.
Project 59
Klimaatresistentie
Kouderesistentie
Het onderzoeknaardeinvloedvanhet ontwikkelingsstadiumopdekouderesistentie endewinterhardheid werdverdervoortgezet.
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maakte hetmogelijk,vele gegevensvanvriesproeventevergelijkenmetde
winterhardheid inhetveld.Degoede correlatie kouderesistentie,winterhardheid, zoalsdienadeirinter1953/1954werd gevonden,kan ooknuweerworden
vastgesteld.
Door deuitwintering indewinter1953/1954en1955/1956heeft inde jonge
populaties reedseendusdanige selectie opwinterhardheid plaatsgevonden,dat
indeherfst slechtsweinig populatiesvoorvriesproeven inaanmerking kwamen.
Zaaitijdenproeven
Deherfstzaaitijdenproefmetverschillende jarowisatiegraden enbijtweedaglengten,werd te zwaar door de strenge -winterbeschadigd, zodat teveelrassen
totaalverdwenen.
Inhetvoorjaarwerd alleeneenoogstanalyseproef met zomertarwebij4 zaaitijdenaangelegd,waarbijdegebruikte rassenvarieerden vanlatetot zeer
vroege ontwikkeling.Plannenbestaanomdergelijke proevenindekomende jaren
voort tezetten,waarbijnaastrassenmetvariërenderijpingstijden,vele
vroegrijpende selectie inhetonderzoekwordenbetrokken.Het doelvandeze
proeven is; debestuderingvanhetverba,ndproductiviteit envroegrijpheid of
meerpractisch;inhoeverre kanhet tijdstipvanafrijpingwordenvervroegd,
metbehoudvanhethuidige opbrengstniveau.
Indeherfst werdwederom eenzaaitijdenproefmet 3verschillende zaaidata,
ongejarowiseerd ongejarowiseerd (4weken)zaaden2daglengten,aangelegd.
Daglengtereactie
Vaneen80-talzomergerstrassenwerdde daglengtereactie bepaald,methet doel
overgangsvormentevinden,diealskruisingsouders inhetwintergerstprogramma
gebruikt kunnenworden.
Denieuwe Philipskasjes aangeschaft inhet kadervanhet K.G.C.-programma,
konden innovember ingebruikwordengenomen.Hiermede ishetmogelijkhet
ontwikkelingsrhythme van jonge plantenop snelle ennauwkeurige wijze tebepalen.Deverkregengegevens zijngoedreproduceerbaar,daar zoweldelichtalsde temperatuuromstandigheden zeer constant zijn.
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Project 105
Tetraploide rogge
Ondanks detengevolge vandeslechteweersomstandigheden late oogstwerden een
groot aantalplantengeselecteerd,Y/aarbijdekwaliteit vanhet zaad,die van
zeerslecht totheelgoedvarieerde,overhet algemeenmee isgevallen.In
vergelijkingmetvoorgaande jarenkoneenalgemenevooruitgangvandekorrelzettingwordengeconstateerde Opeigenproefveldenwasdekorrelzetting van
gezaaide tetraploide rogge alsgemiddelde van150aren78,0 f°»Voor diploide
roggewerd eenkorrelzettingvan83?6 fobepaald.Vaneengroepvan87voor
uitzaai gekozenplantenwasdegemiddelde uitstoeling 6,7 halmenperplant,
het aantal korrelsperaar 60,terwijl dekorrelzetting 81,7 f°bedroeg.
Enkelevoorbeeldenvangoede plantproducties zijnnogs plantmet 20arenzaadopbrengst 84gram;plantmet 20aren-zaadopbrengst 72gramfplant met15
aren-zaadopbrengst 65,5grams,plant met 15aren-zaadopbrengst 62grams,
plant met 13aren-zaadopbrengst 52,5gram;plantmet 10aren- zaadopbrengst
40gram.
Bijdeherfstinzaai zijn,behalve de opnaam aangehouden stammen,vanhetzelfde
materiaal evenalsvoorgaande jareneenviertalverschillende zaadmengsels
samengesteld, die eveneens opkorrel zijnuitgelegd, alsbasisvoor deopbouw
vaneentetraploide roggevoor depractijk. Degoedgekeurde plantenuit de
viernaamlozemengselsvan1955/1956zijnnutottweegroepenverenigd;die
uit debeide groepenvoortgekomenuitviernaamlozemengsels van 1954/1955
zijnnutot eenpartijverenigd.Hetverenigde derdejaarsmateriaalvande
viernaamlozemengselsvan1953/1954gafeengoede opbrengst enisnuter
vermeerderinguitgezaaid op eenterreinvande Landbouwhogeschoolte
Wageningen.Deovereenkomstige vermeerdering 1955/1956vanhetmateriaal,dat
opdeze wijzeverkregenwasuit deeersteviernaamloze mengselsvan1952/
I953» isindeïï.0.polderdoor de zeerslechteweersomstandighedenvandeafgelopen zomermislukt.
Vande 20beste nummersvandeklonenopbrengstproef werdhetreservezaad bij
deuitzaai opnieuwineenopbrengstproef verwerkt.Hetmateriaalvande proef
met denateeltenvanVanoise enPetkuser klonenisinreserve aangehouden,
evenals datvandeblokkenproefmet gecontroleerde euploideklonen.
De ouderejaars inteeltstammenworden dit jaarwegensplaatsgebrek alsreservezaadbewaard.Deinteeltstammenvaneen18-talroggerassen,deelstweedejaars
deelseerstejaarsmateriaal,werdenuitgezaaid.
Vandepractijkproevenwaarindetetraploide rogge I.V.P.vergelekenismet
andere tetraploide rogge's,wasde opbrengstvanonze tetraploide rogge in
tweegevallenietshoger dandievandeDuitse Tetraroggen.Het Instituut
voorRassenonderzoek meldde alsresultaat vaneenproef opeigenterrein
voor deDuitse Tetraroggeneenietshogere opbrengst danvoordeVadetra
(tetraploide rogge I.V.P.), verhouding 100s99^ Inovereenstemming methet
vorige jaarkwamuit cultuurproevende gunstigewerking vaneenextra
stikstofgift wederom duidelijknaarvoren.
Aaneenproefvanhet InstituutvoorRassenonderzoek,waarbijtweehectare
tetraploide roggelagtemiddenvaneengrootveld diploide rogge,?rerdde
korrelzetting opregelmatige afstandenvandegrenstetraploid-diploid bepaald.Evenals ineeneigenproefvandezelfde strekking,hetvorig jaar
genomen,heeft dediploide roggevlakaandegrenseen sterknadelige
invloed opdekorrelzetting'vande tetraploiderogge,naarbinnentoewordt
dekorrelzetting echter snelhogerenopmeerdan 20M.vandegrensisde
invloed vandediploide roggevrijwelnietmeermerkbaar.

-35Uitmixoploidmateriaal werdenruim 3000nieuwe tetraploidenafgezonderd,berustende opongeveer 120verschillende planten,die oorspronkelijk diploid
warenendoor colchicinebehandeling tetraploid gewordenzijn.Met eentweetal
diploide roggerassen,eenvoordepractijk"belangrijkraseneenkort stro
type,werdennieuwe colchicinebehandelingenuitgevoerd, omhiermede debasis
van detetraploide roggeveredeling voor denaaste toekomst teverbreden.
Andere gewassen
Het tetraploidemateriaalvanenkele andere landbouwgewassenwerd ditjaar
voortgeteeld,waarbijevenalsinvoorgaande jarenplantselectie istoegepast
(kanarie enboekweit).
Met eenaantal zomervormenvanTriticummonococcumwerden colchicinebehandelingen
uitgevoerd;dereagerende plantenwerden opgekweekt engeoogst.
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Project 105
Cytologisch onderzoek
Het cytologisch onderzoe.1;vantetraploide rogge inverband met defertiliteit
werdvoortgezet.Ookwerdnieuwroggemateriaal intetraploide vormverkregen.
Vaneengroot aantal tetraploide roggeplanten,dievooruitbreiding totklonen
dienstmoesten doen,werdhetchromosomenaantal volkomen nauwkeurig bepaald.
Bijtetraploide roggekomen steeds eenaantal aneuploide plantenvoor,waarvan
hetchromosomenaantal ietsafwijktvanheteuploide aantal 28.Aneuploide
planten zijntenopzichte vantetraploide planten,dieprecies 28chromosomen
hebben,minderwaardig.Zijblijven gewoonlijk inhaarontwikkeling sterkten
achterenzijndaardoor onbruikbaarvooruitbreiding totklonen.Opeentotaal
aantalvanruim 500plantenwerd ongeveer 8 foaneuploiden gevonden,eenpercentage datveel lagerisdan datT/atbijde aanvangderveredeling gevonden werd
entoenmeerdan20 %bedroeg.
Tenbehoevevandeverdere voortzetting van deveredelingvan tetraploide rogge
v/erdtendienste van deDirectievanhet InstituutvoorVeredeling vanLandbouwgewassen eenuitgebreid overzicht opgesteld overde standvanhetveredelingsonderzoek van dezerogge aanhet Instituut.Uit dit verslagkwam duidelijk
totuiting,dat de tetraploide rogge,die teWageningenuit diploide Petkuser
roggeverkregen is,zekerniet onderdoet voor deDuitse Tetraroggen.Voorde
Nederlandse tetraploide roggewerd denaamVadetragekozen,een samentrekking
vanVada (Wageningen)entetra.
Uit hethiergenoemde verslagkwamverdernaarvoren,dathet tetraploid roggemateriaal vanhet Instituut gedurende de laatste jaren inproeven enpractijkveldenuitgezaaid inopbrengst devergelijkingmetdiploide rogge goeddoorstaankan.Alsvoorbeeld kanhiergelden,dat éénha.vanonze tetraploide
rogge in1954opeenboerenbedrijf teVriesuitgezaaid 4550kgopleverde,
terwijldediploide rogge indeomgeving 4200à4300kgopbracht.
Wijzijnvanmening datdeopbrengst vande tetraploide rogge indit stadium
niet lagerligt dandievandiploiderogge.
Devezellengte vanhet stro endekwaliteit vandedaaruit bereidecellulose
isvolgens eenpublicatie vanDr.P.M.Muller,Directeurvanhet Nederlands
Proefstationvoor StroveredelingteGroningen,gunstigerdandievandiploide
rogge.
Opgrondvan onze ervaringenmoetenwijalsonzemeningweergeven,datde
veredeling van tetraploide rogge metkracht moetwordenvoortgezet.Daarom
werd ookin1956veel aandachtbesteed aandeveredelingvan anderetetraploide roggerassen endeonderlinge kruisinghiervan.
Behalve aantetraploide roggewerd cytologisch onderzoekverricht aan
amphidiploidenuit kruisingvanverschillende tarwesoortenverkregen enaan
vormenvanTriticale.Ookwerd onderzoekverricht tervaststellingvanmonoploidevormen vanmais.
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MAIS
Algemeen
Het jaar 1956brakwat deweersgesteldheid betreftvele laagterecords.De
z.g. "warmtesommen"lagennogbeneden dievanhetbijzonder slechte jaar1954»
De zaai endeontkiemingvandemaisvondennogplaats onder betrekkelijke
normaleweersomstandigheden,maardeverdere ontwikkeling voltrok zichonder
conditieswelkeverbenedendemiddelmaat lagen.Tijdens dekruisingscampagne,
welke uiteraard door de sterkeverlatebloei pasinde eerste tweeweken van
augustus viel,veroorzaakte regensveel stagnatie.Allestezamengenomenis
het eenwonderdathetgewastochnogkansheeftgezien rijpekolvenvoort te
brengen, zijhet danookmet eenvochtgehalte datdichterbijde50 f°lag
danbijde4-0,zoals innormale jaren.Opdehogewarmere zandgrondenbereikte
dekorrel indelaatste weekvanoktoberhet oogstrijpe stadium;opdevochtige zandgrondvandeBornsesteegwas zulksbeginnovembernogniethetgeval.
Hierwarenhet denachtvorsten dieaande levenscyclusvanhetgewaseeneinde
maakten.
ZiektenenPlagen
Builenbrand kwam sporadischvoor,terwijl stengelrot slechtsbijdevroege
rassengelegenheid kreeg zichtemanifesteren.
Veredelingsmethoden afwijkendvanhet traditionele schema (project ÏOO)
Cyclischherhaalde selectie (recurrent selection)
Opgrond vandein1955verzamelde gegevenswerden,met betrekking tot de
eigenschap "combinatie geschiktheid",twee contrasterende groepenonderscheiden;
eengoede enslechte.BinnenelkvandezegroepenwerdendeS-nakomelingschappender oorspronkelijk gekozenplanten opallemogelijke wijzenonderling
gekruist. Ondankshet ongunstige seizoengeluktehet tocheenvrijvolledige
serievankruisingen tot standtebrengen.Hethieruit verkregenmateriaal
zalin1957wordenvermeerderd,waarmede de eerste cyclus zalzijnafgesloten.
Beoordeling vanderesultaten zalin1958mogelijk zijnindienwijertenminste
inslagenéénwintergeneratie ophet zuidelijkehalfrond inteschakelen.
Tolerantie t.a.v.adverseuitwendige omstandigheden (project 65)
1.cold test
Deproefnemingenover dit onderworpwerdendoor Ir.F.J.Dijkhuisvóór zijn
vertreknaar Zuid-Afrikaafgesloten. De conclusie isdat de cold-testeen
zeerefficiëntmiddel isomvastte stellenofbepaalde individuenofgroepen
•vanindividuenhetvermogenbezittenonder adverseuitwendige omstandigheden
tot ontkiemingovertegaan.Tenaanzienvandevoor onsklimaatnogveel
belangrijker eigenschap2
2.de"early-vigour" (d.i.hetvermogen zichookinhet postgerminale stadium
vlot te ontwikkelen)leert de cold-test echterniets.Het onderzoeknaarde
achtergrond vandeze eigenschap ligtmeer ophetgebiedvandeplantenfysiologie dan datopdeveredeling. InEngeland (Oxford InstituutvanProf.
Blackman)isditonderwerp reedsinstudiegenomen,dochhet terreiniszo
uitgebreid dathet zeerwelkom zouzijnindienNederland eendeelvandit
onderzoekvoor zijnrekening nam.
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Toetsingvanproefkruisingenopverschillende standplaatsen (proJ t_66,_oud_32)
InI956werdengeeneigenproefveldenbuitenWageningen aangelegd. Oponze
proefterreineninofnabijWageningen (DorskampenWageningse Berg)werdeneen
aantalproefkruisingenuit 1955benevens eenstelkruisingenwelke van1954
waren overgebleven,tertoetsinguitgeplant.Voortswerden,inhetkadervan
deinternationale samenwerking onder auspiciënvanF.A.O.,tweevergelijkende
opbrengstproeven aangelegd,waarinproefkruisingen tot stand gebracht ineen
5-tallanden,werdenbeproefd.Deuitaldehierbovenvermelde proevenverkregen opbrengstgegevens kondenwegens de lateoogstniet meervoorhet einde
des jaarswordenverwerkt.Tijdensdebloeiperiode werden eveneens alsonderdeelvanhetF.A.0.-programma,eenaantal proefkruisingen verricht,waarvande
nakomelingschappenin1957 zullenwordengetoetst.
Bestuderingvandeinvloed vanhet zaaitijdstipopdeduur vandeverschillende
phasendervegetatieperiode "(projectÏÖÏ)
Methet doel,vaneenbeperkt aantalbekende stammenveeljarige gegevens te
verkrijgen,werddeselfde proefalsin1955herhaald.Het ongunstige weer
stuurde dezeproef dermate indewar,dat degegevens niethetminste houvast
geven.
Evenalsvoorgaande jarenwerdenwaarnemingenverricht overhetverloopvanhet
droge-stofgehalteindekorreltijdenshetrijpingsproces vaneenkleinaantal
standaard hybriden.Deze proevenworden ininternationale samenwerkingverricht5
zijhebbenvoornamelijk tendoelnategaanofdez.g. "temperatuurssom" een
voldoende stand-vastige grootheid isomtekunnendienenalsmaatstafvoor de
vroeg-oflaatrijpheid vanhybriden.
Kwekenopresistentie tegen ziektenenplagen,speciaalbuilenbrand en
stëngêïrot(pro3ëct~ÏÖ2j
a.builendbrand
Bestudering vandevraag ofde aantasting optredende nakunstmatige infectie
indekas isgecorreleerd met diebijop soortgelijke wijze behandelde planten
ophetveld vormdendit jaarwederom het scriptie onderwerpvaneenstudent.
Hoewel hetmateriaal ophetveld sterkleed door deongunstige weersomstandighedenkrijgt menuit deverzamelde gegevens,voorzover die zijnverwerkt,wel
deindruk daterenige samenhangbestaat.
Onzepogingen omspontane infectie vanuit eensterkmetbuilenbrandsporen
besmet terreintebewerkstelligenfaalden ookditjaar.
b. stengelrot
EenLeids studentverrichte t.b.v.zijndoctoraal scriptie Phytopathologie
eenuitgebreide serie waarnemingen overdevirulentie vanverschillende
Fusarium stammen,deverschilleninvruchtbaarheid vanmais inteeltstammen
ende invloedvanhet tijdstipderinfectie.Ookdezeproevenserie werd door
het ongunstige weernadeligbeinvloed.Nietteminkondenvele gegevensvrorden
verzameld.Dezewarenten tijdevanhet opstellenvan ditverslagnogniet
uitgewerkt.
Collectie vanvrijbestovenmaisrassen (project 103)
Doordat in1955tengevolge vandeongelijkmatigegesteldheid vanhet toengebruikte proefterrein,vele importrassenniet afdoende kondenwordenbeoordeeld,
washetnodigvrijwel degehele collectie van 1955dit jaaropnieuwuitte
zaaien,ditmaalophooggelegen zandgrond vangelijkmatige structuur.Inhét
geheelwerden 159rassenuitgeplant (122flints,21flint-denttypenenl6
dents), waarvan 27voor deeerste keer,terwijldeoverige 132voor detweede
ofderde keerwarenopgenomen. Onder denieuwe aanwinstenbevonden zicheen
aantalrassenuitEusland enandere Oost-Europese landen;het isuiteraard
naeen seizoennogniet mogelijkhierover eenoordeeltevellen.Het achter
ons liggende ongunstige seizoenmaakte hetmogelijkeenflinke schiftingte
houden,hoewelmendaar omzichtigtewerk dient tegaanomdateenrasdat

-39ineendergelijkextreem jaargeenrijpe zadenvoortbrengt,niet zondermeer
"ongeschiktvooronsklimaat"magworden aangemerkt.Het onder auspiciënvande
P.A.0.gestichte "germ-plasm conservattos centre"voorEuropaenhet nabije
Oostenkontotnogtoe slechts opzeerbescheiden schaalmethaar activiteit
eenbeginmaken,zodat wijvoorlopignogopeigenwieken zullenmoeten drijven.
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DIPLOIDEROGGE
Algemeen
Deproefobjectenwerden indeeerstehelftvanoktober1955uitgezaaid,doorstondendestrengewinter zondernoemenswaardige schade enkwamenslechts iets
laterdannormaal inbloei, (circa5 juni).Derijpingwerd doorhetkoude
vochtige weerinjunienjuli zeervertraagd, zodat eerstbeginaugustus
circa14dagenlaterdannormaalkonwordengeoogst.
Veredeling metbehulpvanfamilieselectie (Project 67,oud 35)
Vijfsynthetische rassenlagenalle indeproductie enweinig bovendestandaard
Petkus;devoorsprong schommelde tussenl|-en8ƒ»metuitzonderingvanéén,
deed destevigheid niet ondervoordievanPetkus.
Veredelingsmethode berustend ophetprincipevanmassale proefkruising (Project

§87"§üd"34]
a.Polycross methode
Bestuderingvandeopbrengst-gegevens der100klonenuit1954 (ziejvg.1955
pag.43)» welke aanpolycross zowelalsaantop-cross waren onderworpen,leerde
datdezeproefkruisingsmethodentotvrijwelgelijkluidende conclusies leiden,
enige onbetekendeverschillen inrangorde buitenbeschouwing gelaten.Aangezien
de top-cross minderwerkvereist zalmen daaraandevoorkeurgeven.
b. Cyclischeherhaalde selectie (recurrent selection).
Het stadiumvan deproefnemingen brachtdit jaaralleenvermeerdering dergoede
géniteursmee.Hetverkregen zaadwordtnaderhand vermeerderd tot opbouwvan
vernauvirdepopulaties.
Het eliminerenvandeschadelijke factoruitderoggekorrel (Project 104)
De afgelopen zomerwerdendevoordezeproefnemingen bestemden inteeltstammen
voor detweedekeervermeerderd,ditmaalhoofdzakelijkindeN.O.Polder.De
grootstehoeveelheid zaadvanéénstambedroeg circa75kg, zodatnogéén
vermeerderingnodig zalzijnomtebeschikken overhoeveelheden ingeteelde
roggezaad grootgenoeg omdaarmede devoederproeven tenemen.
Collectie Landrassen (Project103)
Destrengewinter elimineerde enige landrassenuit zuidelijke streken,terwijl
onderdevoldoende winterharde rassennaderhandnogweereenaantalwerdafgekeurd wegenshabitusgebreken.Uit dewilde endehalfwilde roggesuitPerzië"
werdenaantrekkelijke typengeisoleerd enonderling bestoven.Dit materiaal
wordtnuverdergekweekt ternadere bestudering.
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Project 30
VeredelingvanEngelsraaigras
Dein1954inWolfhezegezaaideveldjesmet proefselectiesvanverschillend
type inmonocultuur,werden driemaalgemaaid.Devroege steile endevroege
platte proefselectie produceerdenresp. evenveelalsen 2ƒ«meer drogestof
danvroegMommersteeg,dehalf late steile endehalf late platte selectie
gavenresp.5en3 fomeer drogestof danhet latehooitypeMommersteeg.De
superioriteit vandeproefselectieswasechter sterkerdandeze cijfersaangeven. Zeledenmindervandewinter,vertoondenin1956eenveeldichtere zode
enbevattenveelminder onkruiddande«in«»genoemde kwekersrassen.Bijde
weidetypenwarenproefselectiesenkwekersrasvrijwel evenpersistent.
'

Ras

Relatieve opbrengst aan(
Wolfheze
3 jaren

Iroges tof
Born
1955

I956

2 jaren

100
99
100
102

100
105
108
109
100
117
113

100
103
IO4
106

1954

1955

1956

__.

__

__

——

—
—

—
—

—
—

VroegM.S.G.
Vroeg steil
Vroegplat
Vroegtetra
ïï.Zeelands

100
108
96
94

100
106
IO9
81

100
100
102
93

100
105
102
89

100
108
108
—

—

—

—

—

—

—

108

114

111

-§•laatM.S.G.
-§•laat Barenza
-g-laat steil
-f-laatplat
-§-laat tetra
Hunsballe

100

100

100

100

—

—

—

—

—

—

—

103
102
88

133
119
93

105
103
101

114
108
94

100
102
181

100
115
107

100
109
104

—

—

—

—

—

—

—

LaatSceempter
Laat steil
Laatkomvorm
Laatplat

100
103
108
108

100
108
IO9
113

100
185
101
99

100
105
106
107

89
100
102
101
111

102
100
101
99
108

96
100
101
100
109

Vroeg C.B.
H1
H2
H3

De relatieve opbrengsten aandrogestof over deafgelopen jarenzijnsamengevatindeeerstekolommenvandetabel.Uitdecijfersblijkt datdeproefselecties steedsproductiever zijngeweest danhetkwekersras,waarmede ze
werdenvergeleken.Verder blekenindeze proefdeproefselectiesvandevroege
hooitypen evenpersistent alsdeweidetypen.Ditvormt eennieuwe aanwijzing
voor deopvattingdat rassenvanhethooitype evenpersistent enwinterhard
kunnen zijnalsweidetypen,mitszeuit zuiverinlandsmateriaal zijngeselecteerd.Bijdehooitypenwarendesteile selectiesietsproductiever dande
platte,bijdeweidetypenbrachtende 3selectiesvrijwel evenveelop.Vaneen
grotere levensduurvanplatte typenviel indezeproefniets tebespeuren.
Hierbijmoet inaanmerkinggenomenv/orden,datdeproef slechts3jaarduurde
enernietwerdgeweid.
Het demonstratieveld opdeNudevertoonde zeerernstige winterschade.Het
NieuwZeelandspermanent pasturevroorvrijwelgeheeluit,hetrasHunsballe
werd zwaarbeschadigd. De percentages geheeldodeplantenbedroegenbijdeze
rassenresp.90en13«

100
113
111

r

-42Deproefselectiesvanhetvroegehooitype overtroffen allerasseninwinterhardheid, ookdevreidetypen.Dehalf late selectiesvertoondenevenweinig
schade alshetmeestwinterharde latehooitype Barenza;vandelate selecties
blekenhet steile enhetkomvorraigetype ietsmeerenhet platte type iets
minder winterhard danSceempterweidetype.Dematevanuitwinteringophet
veld stemde zeergoed overeenmetdegraadvankouderesistentiebijkunstmatigevriesproeven.
OphetmaaiproefveldopdeBornmet 16raaigrastypen inmonocultuur liepen
develdjesmethetNieuw Zeelandse rasv/eerdemeeste vorstschade op.Ze
vertoonden geruime tijd eenhollere zode dandeNederlandse rassenenselecties,maarherstelden zichsnelwaardoor zeinjaaropbrengst nietbijdeze
achterbleven.Demeestholle zodevertoonde Hunsballe.De jaaropbrengsten aan
drogestof,totalenvan 5sneden,zijnindetabelsamengevat.
Motuitzonderingvanlaatkomvormig,datnietmeeropbracht dan?reidetype
Sceempter,produceerde alle proefselectiesevenalsin1955meerdandecorresponderende kwekersrassen.Dehoogste opbrengst gaflaat plat.Bijdevroege en
half late typenwarende steilevormen echterproductieverdandeplatte.Een
duidelijke invloedvan degroeivormvalt dusookhierniette constateren.
Dekunstweide inEdewaarindezelfde typesinmengsels wordenbeweid,werd
enigemalenbeoordeeld enbemonsterd.Deresultaten staan indevolgende
tabel:
-—•"""
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Botanische bemonstering

Schattingscijfers
Type

raaig ras
14/5

2/8

klïrver
2/8
l/lO

l/lO

L-/6

raaigras

rest
gras

kla-

ver

raaigras

rest
gras

kla-

ver

Vroeg C.B.
H1
H2
H5
VroegM.S.G.
Vroeg steil
Vroegplat
N.Zeelands

5.7
6.0
6.5
6.5

4.7
6.5
7.2
6.2

5.0
6.5
6.7
6.5

6.7
6.0
5-7
5.0

55.0
51.0
58.1
61.0

59.5
4O.8
52.8
54.1

4.8
4.I
5.5
2.9

49.7
49-2
56.O
56.2

4I.7
43-6
54-8
59.6

7.0
5.5
6.1
5.2

7.0
7-7
7-7
5.0

6.7
8.0
9.0
5.0

6.0
8.7
9.0
5.7

5-7
5.0
4.5
5.5

58.5
67.5
68.5
27.8

56.4
29.I
29.4
64.7

4.2
2.9
1.4
2.7

52.4
7O.9
75.1
22.9

59.6
26.O
25.4
68.4

6.4
5.1
2.8
6.9

•§•laat Barenza
•§-laat steil
-g-laat plat
Hunsballe

6.7
6.7
7.0
4.7

7.0
8.0
8.0
4.0

6.0
7.0
7.7
5.0

4-5
5.7
4.0
5.0

4O.5
59.1
54.5
49.4

1.1
O.4
2.5
5-6

64.2
80.0
7I.8
56.I

54-5
19.0
27.2
62.I

1.5

1.0

Laat Sceempter
Laat steil
Laatkomvorm
Laatplat

6.0

58.4
59.9
52.9
44.5
61.9
54.6
56.9
52.5

2.1
I.4
1.0
2.9

81.6
77.4
8I.4
82.5

17.6
21.9
19.6
16.2

0.8
0.6
1.1
1.0

6.7
7.0
7.0

7.0
7.0
7.8
8.0

7.0
7.7
8,0
8.5

5.7
5.7
4.5
5.0

55-5
45.9
4O.9
44-4

De schattingscijfersgeveneenmaatvoor dehoeveelheid zaaigras.Uit deeerste
kolomblijkt datNieuw Zeelandspermanent pasturehierhet sterkstwasuitgewinterd, daarnaHunsballe enhooitype C.B.Vroeg steil envroegplat hadden
weer zeerweinigwinterschade opgelopen!zeverkregen steeds dehoogste
schattingscijfersenvertoondendehoogste percentages zaaigrasbijde eerste
botanische bemonstering.Hierbijkwam alleenbijdeweidetypenhetkwekersrasboven deproefselectiesuit;door dehollere zodewerdhet echterbijde
schattingen lagergewaardeerd. Bijdevroege enhalf late typenstondende
S.V.P. selecties steeds aandetop.
Hetklavergehalte wasinalleveldjes zeerlaag,maar lagbijdehooitypen
ietshoger danbijdeweidetypen.Eenduidelijkverschil tussen deplatte en
de steile typenvielhier evenmintebespeuren alsbijdemaaiproeven.
Denakomelingschappen vandediploide entetraploide klonenuitdemassale
proefkruisingenvan 1955werden getoetst opkoude-enoproestresistentie.

0.9

ï.9

-43Het laatste geschiedde door zeinrijtjesvan1M.lengte in3herhalingenuit
tezaaientussenbesmettingsstroken vanhet zeerroestgevoeligerasValinga.
De aanslagwaszeergoed endebesmetting gelukteuitstekend. Indeproef
waren tevens 14rassenopgenomen.Deroestaantasting perrijwerdgeschat van
3 (=zeerveelroest)tot9 (=roest vrij). Degemiddeldenvande3herhalingenwerden ingedeeld inklassenvanroestresistentie van4-0-4»4> 4«5-4»9
enz.De tabelgeeft defrequentie-verdelingen voor derassen,dediploide
families endetetraploidefamilies.
Roestresistentie
Object

Rassen
2nfamilies
4nfamilies

4.04-4
1
1

4.54-9

5.05-4
2
4

5-55-9

6.06.4

6.56.9

7.07.4

7.57.9

8.08.4

3
11
3

1
14
4

3
23
12

13
6

2
15
15

Blijkbaarhadden19diploide families evenweinigofminder
dande 2meestresistente rassen (Nieuw Zeelandsenhooitype
werdende families aanmerkelijkminder aangetast danderass
oproestresistentie bijdenieuweklonenheeftdus succesge
roestproefverkregen cijfersvoor roestaantasting weken ins
ietsafvandebeoordeling inderassenlijst.De zeervroege
naarverhouding teveel lastvanroest.Deproefzaldaarom
tothetvolgende jaaromderoestaantasting tekunnenvergel
het eerstejaar.

8.58.9

9.09.4

3
5

1
1

lastvanroest
C.B.). Gemiddeld
en.De selectie
had.Deinde
ommige opzichten
hooitypenhadden
worden aangehouden
ijkenmet die van

Project 33
Veredelingvangekruist raaigras (Engelsx Italiaans raaigras)
Indemaaiproefinmonocultuur kwamdeproefselectieHo (type Italiaans raaigrasmet ietsmeerkouderesistentie)duidelijkbeter doordewinterdanhet
mengselvande2beste rassenvanItaliaansraaigras.De 4veldjesproduceerdenin5sneden9 i°meer drogestof.Dehogere opbrengst vielvooral inde
eerste enderde snede.De productie over 2jarenlag4 f°bovendievan
Italiaans.Develdjesmet deproefselectiebevattenveelminder onkruid en
stonden aanheteindevanhet jaarveelminderholdandiemet Italiaans raaigras.
Indemaaiproefwaarinverschillende kruisingscombinaties vergelekenwerden
metEngels raaigrasproduceerdende selectie H1 (eentussenvormmet iets
meerdeeigenschappenvan Italiaansraaigras)5 f°meer danhooitype CBen
13 %meer danhooitypeMommersteeg.Over 2jaren lagde opbrengst resp.3 f°
en12 fohoger (zieeerste tabelvanproject 32).Indebeweidingsproeflag,
degeschatte productiviteit ietshogerenhetraaigrasaandeel evenhoog als
bijhooitype C.B. (zie tweede tabelvanproject 32).
Deselectie H 2(eentussenvormmet ietsmeerdeeigenschappenvanEngels
raaigras)produceerde in19568 °/omeeren1955en1956 samen4 a/°meerdan
hooitype C.B. Indebev/eidingsproefkwamheteveneensbovenhooitype C.B.uit.
De selectie H3(Engelsraaigrasmet zeervroegevoorjaarsgroei)gafin1956
9 /^enin1955en1956samen6$meer drogestof danhooitype C.B.Dehogere
opbrengst vielvooral indeeerste enderde snede.Dit typekwamindebeweidingsproef eveneensgunstigervoor dedagdanhooitype C.B.
Hetkweekdoeldatbijdeze kruisingenwerd nagestreefd 7/ashetverkrijgen van
raaigrastypenmetgrotere winterhardheiddanItaliaansraaigrasenvroegere
voorjaarsontwikkeling enbetere zomergroei danEngelsraaigras.Daarnaast
werd gehoopt opeenbetere associatie met anderegrassoortenenmetwitte
klaver. Ofschoonindebeweidingsproef het percentage witte klaverinalle
objecten zeerlangbleef, sloegendeveldjesmetH1enH 2eengoedfiguur,
vooralindevoorzomer.

-44Verderhaddenindemengselsvantimothee hooitypemet raaigrasde objecten
waarinhet raaigrasuitkruisingsraaigrasbestond steedseenhogerpercentage
timothee dandie waarinEngelsraaigraswasopgenomen.Detotdusvermet
massaselectie verkregen resultatenwijzendusopdemogelijkheid datuit deze
kruisingsproductennieuwewaardevolle typen zijntekweken.
Vande in1955geselecteerdeF3enP4klonenwerd zaad gewonnendoormassale
proefkruising.
Project 36
Veredelingvanrode klaver
Op12aprilwerden22vroege en22half latefamiliesvanrodeklaveruitgezaaid opdeBorninveldjesvan ~$,0x 1,1M. (4rijenperveldje), in3herhalingen.Het zaadwasverkregendoormassale proefkruisingvan4jaaroude
klonen.De stamplantendaarvan zijnafkomstig vaneengroot aantalmeest
"buitenlandserassenenwerdendaaruit geselecteerd oplevensduur,winterhardheidenvoorjaarsontwikkeling.
Vande 22vroegefamiliesgaven20eenevenhogeofhogere opbrengst aan
drogestof indeeerste snede en19eenevenhoge ofhogere jaaropbrengst dan
rodeklaver C.B.Degemiddelde jaaropbrengst lag6/°bovendievanC.B.
Ondanks de sterke selectie oplevensduur isdusdeaanlegvoor snelle groei
enhoog productievermogen inheteerste jaarnietverlorengegaan.
Vande 22halflatefamiliesgaven13eenevenhoge ofhogere opbrengst inde
eerste snede enslechts 3eenhogere jaaropbrengst danrode klaver C.B.De
gemiddelde jaaropbrengst lag7 °/°onderdievan C.B.Verwacht wordtechterdat
dehalf latefamilies eenlangere levensduur zullenhebben dandevroege en
meergeschikt zullenzijndoordeinzaai inkunstweiden.
Daar depolycrossvanklonenvanlaterode klaverin1955mislukte,wasvan
deze typenonvoldoende zaadbeschikbaar vooreennakomelingschapstoetsing.
Inplaats daarvanwerden familiesvanafzonderlijkeplantenopgekweekt om
daaruit nieuwe elite plantenteselecteren.
Project 37
Veredelingvanwitte klaver
Inhetvoorjaarwerden 16klonenvanhet Ladinotype en49klonenvanhet
cultuurklavertypeuitgeplant voormassale proefkruising.Indenazomerwerd
zaadgeoogst,vermoedelijk echterniet genoegvoor eenbehoorlijke nakomelingschapstoetsing.Verderwerd zaadgewonnenvandebeste Ladinofamilies;de
zaadzetting wasslecht.
Project 38
Polyploidie-veredeling
Westerwoldsraaigras
Naselectie opmeeldauwresistentie indekaswerdenvan 158geselecteerde C,
plantendemeestfertiele aangehoudenvoor kloonvorming, n.1.48plantenuit
Westerwolds en30plantenuit éénjarig Italiaansraaigras.Dekloontjes werden
inhetvoorjaaruitgeplant inkruisingskasjesmet debedoeling zaadtewinnen
vande tweede snede,als deeerste resultaten vande nakomelingschapstoetsing
bekend zoudenzijn.Denagroei vandemeeste klonenwasechter zoslecht,
datvanzaadwinning moest worden afgezien.
Op23maartwerden 32familiesvantetraploidWesterwoldsraaigras samenmet
het diploide rasMommersteegeneenmassaselectie uit dit ras,opdeDijkgraaf
uitgezaaid ineen 6x6 triple lattice.Sikobjectbestond uit eengezaaid
rijtje van 2M.lengte eneenrijvam 20afzonderlijkeplanten.

-45Detetraploide families warenditjaar evensnelinbeginontwikkelingalsde
diploide selectiesen7wekennahetzaaienvrijwelalle hogerdendeze.De
veldkiemingvandetetraploide zadenwasechter slechterdandievande
diploide, zodatdetetraploide rijtjesvanhet"beginafveelhollerstonden.
Nietteminmaaktendemeeste familieseengunstigerindruk,hetgeentotuitdrukking kwamindeopbrengstenaamgroenemassa.Gemiddeld leverdende
families indeeerste,tweedeenderde snederesp.18,22en20 fomeergroene
massadanhetgemiddelde vandediploiden.
De tetraploidenhaddengemiddeld echtereenveellagergehalteaandrogestof
dandediploidenenkwamen daardoorintotale productie aandrogestof gemiddeld niethovenhetrasMommersteeguit.Zebleven5 f°benedendediploide
massaselectieuitditras.
Voordeéénjarige typengeselecteerduittetraploid Italiaans goldhetzelfde.
Degroene opbrengsteninde3snedenlagengemiddeld resp.18 fo, 33 f°en8 fo
bovendievandediploiden.Deopbrengstenaandrogestof warengemiddeld even
hoogalsdievanhetrasMommersteegen5ƒ»lagerdandievandemassaselectie
uit ditras.
Uit deze resultatenmagnietwordengeconcludeerd,datdoormassaselectie op
diploid niveaumeervalt tebereikendandoor selectievantetraploiden.
Zoalsreedsvermeld?/erdstondendetetraploide rijenvanhetbeginafveel
hollerdandediploide doordeslechtere kiemingvanhetzaad.Vanenkele
families werdbovendien teweinig zaad gezaaid omdatdehoeveelheid zaadniet
toereikend was.Verderbleekuitderijenafzonderlijke plantendatalle
familiesnogeenvrijgroot totgroot aantalinferieure plantenbevatten;de
diploide rassen?/arenveeluniformer.Blijkbaarwashettetraploide materiaal
indeG3generatienogteheterozygoot.Behalve deselectievanmeerhomozygote vormen zalwellicht selectie opeenhogergehalte aandrogestofbijde
tetraploidennoggoede perspectievenbieden.
Italiaans raaigras
Deeerste tweetetraploide massaselecties (uitzaadvandein1951geselecteerde C1klonen)blekenietsmindervänterhardtezijndandediploide
uitgangsrassen.OpdeBornwarendeveldjesvanbeide typen sterkgedund,de
tetraploidehetsterkst.OpdeNude winterden zoweldetetraploide alsde
diploide rijtjesgeheeluit.
Indeproefwaarinfamiliesvan1952,1953 en1954vergelekenwerdenmethet
diploide rasC.B.,tradvrijveelwinterschadeop.Deverschillende jaarklassenliepenhierinechter sterkuiteen.Debelangrijkste resultatenvan
1955e n I956zijnsamengevat indetabel.
Jaarklasse Hoogte
mei '55

1952
1953
1954
diploid

6.0
6.0
7.1
6.7

Relatieve opbrengst drogestofWinterI955 1956 2jaren
hardheid

125
138
125
100

102
I36
145
100

116
137
135
100

Bladrijkdom

2.3
3.1
3.9
3.3

5.9
6.4
7-7
7.0

Vergelekenmetdefamiliesvan1952haddendievan1953eenhogere opbrengst.
aandrogestof,eenbeterewinterhardheid,eengroterebladrijkdom eneen
grotere resistentie tegembladschimmels entegenverkleuringvanhetbladin
deherfst.Gemiddeld overtroffendefamiliesvan1954<üsvan1952enhet
diploiderasinalle onderzochte eigenschappen,ookinsnelheidvanjeugdontwikkeling.Deselectie indeopeenvolgende jarenisblijkbaareffectiefgeweest.
Van7familiesvan1953werd zaadvermeerderd in1954/1955« Hiermedewerden
in1956veldjesuitgezaaid inmonocultuur eninmengselmetrodeklaver.De
tetraploide veldjesvertoondeneensnellere jeugdontwikkeling,eenvluggere
grondbedekking,eengeringere bezettingmetonkruideneenhogere opbrengst
aandrogestofdaneenmengselvande2beste diploide rassen (hogere opbrengst
inmonocultuur l6 fof inmengsel10 fo).

-46Alleen inuitstoelingen zodevormingblevendetetraploiden bijde diploiden
achter.
Deresultatenvantetraploide families inkleineproefjeswarendermate gunstig
dat totbeproeving opgrotere schaalmoetwordenovergegaan.Het reservezaad
vandeuitblinkende familiesvan1953en1954werdvoorvermeerderinguitge-'
zaaid.Vandenogaanwezige moederklonen envaneen aantal veelbelovende
nieuwe klonenwerd zasdgewonnen doormassale proefkruising.
Engelsraaigras
TeWolf
heze,?/aarin1954veldjesbezaaid werdenmetgemengd zaadvande
eerste tetraploide klonen,produceerde hetvroege type 93 f°enhethalf late
type 101 fovanhetdiploide kwekersras dat als standaard wasgenomen.Gemiddeld
over3jarenbrachten zehettot resp. 89 foen94$•Degeringere productie der
tetraploiden zalvoornamelijkveroorzaakt zijndoordehollere stand enhet
lagere percentage drogestof.
De doormassale proefkruisingverkregennakomelingschappenvan /\.6geselecteerde C1klonenwerdengetoetst opkoude-enroestresistentie, samenmetdiploide families.Bijdeweidetypenwaren detetraploide familiesietsminder
kouderesistent dandediploide.Bijdelate envroegehooitypenwas ergeen
verschil. Inroestresistentie blonkende tetraploide familiesmeeruit dande
diploide.Hetthansaanwezigemateriaal biedt demogelijkheid tothet kweken
vanzeerroestresistente enredelijkkoude resistente tetraploide rassen.
Teneinde zo snelmogelijk eenindruk tekrijgenvandeverderemogelijkheden
eneventuele tekortkomingen vanditmateriaalwerdhalf aprileenveldproefje
aangelegdmetgemengd zaadvantetraploide klonenenvandiploide klonen.Er
werden 3typenvergeleken, n.1.vroeghooitype,laathooitype enweidetype.
Elktypewerdgezaaid inmonocultuur,(diploid 25kg/ha)eninmengselmet
witteklaver (diploid gras 12kg/ha,klaver 6kg/ha). Deklaverwerdgezaaid
in2rijenvolgens delengterichtingvan develdjes (grootte1.1x4«0 M . ) .
Het aantal parallellenbedroeg3«
Debeginontwikkeling vande tetraploide veldjeswas sneller dandievande
diploide. Dituitte zichineengrotere hoogtevanhet gras (op8juni)en
eenlagergeschat percentage onkruid.De eerste snedewerd zeervroeggemaaid
omhet onkruidkwijt terakenenwerdniet gewogen.Indetweede snede gaven
detetraploideninmonocultuur 5tot 32 i°meer drogestof dan dediploiden.
Inde derde envierde snedevarieerde derelatieve opbrengstvan95 f°"tot
120 fo. De jaaropbrengst dertetraploiden lag3tot 12 fobovendievande
diploiden.
Indemengselswasdetweede snede enook de jaaropbrengst vande tetraploiden
bijhet weidetype lager,bijhethooitype hogerdanvan dediploiden.Terwijl
inmonocultuur derelatieve opbrengst vandetetraploidenhogerwasnaarmate
het type laterwas,bleek ditindemengsels juistandersom tezijn. De
meestplausibele verklaringhiervoor is,datindemengsels de zaaidichtheid
vooralbijdelaat ontwikkelende weidetypen tegeringwas omeengoedeopbrengst inhet zaaijaar tekunnenbereiken.Dezodewas indeveldjesmet
klavervrijhol,vooralbijdetetraploiden.
EvenalsbijWesterwolds enItaliaans raaigrasbleekookbijEngelsraaigras
het percentage drogestofvande tetraploidenveellager tezijndanvande
diploiden.Metbeoordelingen ophet oogenopversgewicht moetmendus zeer
voorzichtig zijn.
Devoorlopige resultatenmet denakomelingschappenvande geselecteerde
C1klonen lijkenhoopvol.Daardezeklonenwaarschijnlijknogonvoldoende
uitgebalanceerd zullen zijn,werdenuit denakomelingschappen dieinde
herfst van1955warenuitgezaaid, inhetvoorjaarvan1956ruim 5000plantjes
geselecteerd met deminste vorstschade. Zewerdenuitgeplant tussenrijen
vaneen zeerroest gevoeligrasenindeherfstwerden de329meest belovende
planten gekloond,

-47Rodeklarer
Het aanplantje met 24familiesvanelk40afzonderlijke tetraploide planten
winterde sterkuit.Op2meivarieerde het a/ooverlevende planten perfamilie
van 25tot 68 <fo, gemiddeld washet 48 fo. De diploide standaard Roosendaalse
rode klaverhad slechts 15 fooverlevende planten.Tetraploide rodeklaveris
dus zekernietminderwinterhard dandiploide.Wegens degrote winterschade
werdhet proefjeopgeruimd;de46minst"beschadigdeplantenwerden aangehouden
voor selectie opfertiliteit.
Vande49klonenuit hetmassale proefkruisingsveldje van1955werden de34
meest fertiele bestemdvoorgeneratieve toetsing.Perfamilieswerden3maal
3rijenvan3M.lengteuitgezaaid ineen 6x6 triple latticemet C.B.en
Roosendaalse rodeklaver alsdiploidevergelijkingsobjecten.Deaanslagwas
zeergoed;erwerd tweemaal gemaaid.
Het gehalte aandrogestofvandetetraploide familieswasgemiddeld 10 folager
dandatvandediploide rassen;25familiesgaveneenhoge.rejaaropbrengst aan
drogestof danC.B,,gemiddeld bedroeg demeeropbrengst 6 °/D.
Vande 295 C2planten, die in1955waren geselecteerd, werden de49meest
fertiele gekloond enineenpolycrossuitgeplant.Devegetatieve ontwikkeling
Y/aszeer goed,dezaadzettingechterveel slechterdan in1955« Het aantal
zadenperhoofdje varieerde van4tot 60 (gemiddeld 27), het aantalbloempjes
perhoofdje van86tot 153 (gemiddeld lil)enhetaantal zadenxer200
bloempjes van4tot48 (gemiddeld26).
Project 109
Veredeling vanbeemdlangbloem
De 2massale proefkruisingsveldjesmet 50geselecteerdeklonenwerden ernstig
beschadigd doorvorst enritnaalden.Er iswaarschijnlijkteweinig zaad
geoogst voor eenbehoorlijke toetsingvan denakomelingschappen.
De collectie natuurlijke hybridentussenEngelsraaigras enbeemdlangbloem
werd aangevuld tot ca.100planten.De76nieuwehybridenwerden onderzocht
opfertiliteit vanhet stuifmeel;zehadden alleniet openspringende helmknoppen. Inverreweg demeeste gevallenwasmeerdan99»9 f0vanhet stuifmeel
steriel;bij7plantenwerdenpercentages ogenschijnlijkgoede stuifmeelkorrels
aangetroffenvariërendvan1tot 10 fo.
Dehybriden diedewinter ophetveldhaddendoorgemaakt onderscheidden zich
door zeergeringevorstschade engrote resistentie tegen bladschimmels.Van
demeeste plantenblevenookhierdehelmhokjesgesloten.Drie planten van
éénherkomst haddenopenspringende helmhokjes,ze zijnwaarschijnlijkechter
evensterielalsdeoverigehybriden.
Door kunstmatige kruisingvangecastreerde arenvanLoliumperenne enL.
multiflorummetPertucapratentiswerden in1956 47zadenverkregen.Deze
leverden 32plantenop,waarvan nognietvaltuittemaken ofhet hybriden
zijn.Kruisingvande oudersoorten zonder castratie gaf in19551086zaden.
Dezekregeneenkoudebehandeling vanruim 100dagen,gevolgd door continue
belichting. Slechts eengeringdeelderplantenreageerdemetbloei;hieronder
werdener4aangetroffen dieallekenmerken vandenatuurlijke Pestulolium
vertoonden. Zehaddenniet-openspringende helmhokjes ensteriele stuifmeelkorrel o•
Project 110
Veredeling vanrietzvrenkgras
Vandemassale proefkruising derzachte typenwerd slechtsweinigzaadverkregen,hetgeen slechtstendeleverklaard kanworden doordevorst-en
ritnaaldenschade.Het schijnt dathierbij steriliteitsfactoreneenrolspelen.
Uit de zadendiein1955warengewonnenwerdenkleine familiesvanafzonderlijke plantenopgekweekt. Inenkele familiesvanvrijwel steriele klonen
fairamenplantenvoor,die invegetatieve kenmerkenvanhet gewone type van
rietzwenkgrasafweken«
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Projecten40en112
Veredelingsonderzoek bijtimothee
Het onderzoeknaardeproductiecapaciteit vandeproefselectieswerd ophet
proefveld teWolfhezevoortgezet.Alle proefrassenliggenhierinveldjesvan
10M2inviervoud.Voor deproductie aandrogestofvandehooitypen geeft
tabel 1een samenvatting.Vroeghalf steilligtophetzelfde productieniveau
alshet standaardrashooitype Barenza,terwijlvroegplathierbeneden,vroeg
steilhierbovengaat.Dit resultaat komt vrijgoedovereenmetdegegevensuit
deproevenvan195l/l954«
hooitypen

Tabel 1.Jaarproductie drogestofvan

Relatiefkgdrogestofper10M2

Vroegplat
Vroeghalf steil
Vroeg steil
Hooitype Barenza

|1955' 1956 1955+1956
102'
80
91
108
90
99
111
IO4
108
100
100
100

I955+I956
17,62
19,17
20,94
19,43

Dehogere jaarproductie vande steile typenberustvoornamelijk opgrotere
productie indetweede snede,welkemeeropbrengst echtergepaardgaatmet
sterkere halmontwikkeling. Tabel 2geeft deproductieverdelingoverdeverschillende snedenin1956.
Tabel 2.Productieverdeling over1956vanhooitypen
eerste snede
Vroegplat
Vroeghalf steil
Vroeg steil
Hooitype Barenza

tweede snede
96
113
117
100

104
IO6
106
100

derde snede
121
113
130
100

Voorde weidetypen,die opdezelfde wijze teWolfheze werdengetoetst,geeft
tabel3deproductieverhoudingen.Laathalf steilbreed enlaat steilbreed
leverdenongeveergelijke drogestofopbrengst alshet standaardras weidetype
Heidemaatschappij,terwijldebeide platteproefselectiesenlaat steilsmal
v/atbeneden destandaardbleven.
Tabel 3« Jaarproductie drogestofvanweidetypen

Laatplatsmal.,
Laatplat Dreed
Laathalf steilbreed
Laat steil smal
Laat steilbreed
W.t. Heidemij.

1955
94
94

101

1956

97
99
101

94

97

100
100

101
100

1955+1956

95
97
101
96
101
100

kgd.s./lOM2
15,09
15,34
16,01
15,13
15,90
15,82

Zoals inhetvorige jaarverslagreedsgemeld werd, zijnenkele proefrassen
uitgezaaid ineenvoudige mengsels opeenpraktijkperceelteEde,welkperceel
beweidwordt.

-49De ingezaaide mengselsbevattennaast timotheeookEngels raaigras,beemdlangbloem enwitte klaver.Welwerd eenhoger percentage timotheeuitgezaaid dan
indergelijke mengselsgebruikelijk is? omerzekervan te zijneenduidelijk
aandeel inde zode tekrijgen.
Alshooitypenwerdenopgenomendeproefselectiesvroeg steilenvroegplat en
hooitype Barenza,vandeweidetypenwerden weidetypeHeidemaatschappij,laat
half steilbreed eneenmengselvanlaat steilbreed enlaat steil smalinde
vergelijking betrokken.Elke selectie ligt inzesvoud,devroegetypenmet
eenhooitype vanEngelsraaigrasinhetmengsel,de late typenmet eenweidetypevanEngelsraaigras„
Inhet afgelopen jaar (tweedegebruikjaar)werdtweemaal eenbotanische
analyse verricht,namelijk injunienoktober.Bijdeze analysenwerd hetgewichtsaandeel timothee indezodebepaald.
Hetvra.sdusdit jaarmogelijk,deuitkomstenvandemaaiproefveldentevergelijkenmetdieonderpraktijkomstandigheden.Vergelijkingvanderdelijke
cijferskanantwoord gevenopdevraag,wat dewaardevandetoetsinginmonocultuur is.Voor dekweker isditeenbelangrijke vraag,daarhijindemeeste
gevallen opdeeenvoudiger enoverzichtelijke monocultuur isaangewezen.Uiteindelijkwordende selectiesvanmeerjarige grassenechteruitsluitend in
mengsel gebruikt.Ineenmengsel staat elke soortvanaf deuitzaaiaaneen
sterke concurrentie door deandere componenten.Hierbijkomt nogdatinde
praktijk debeweidingeenrolspeelt,welke faktormen opdeproefveldendoorgaansniet enslechts doorintensiefmaaienenigszinskannabootsen.Bestaat
ernutussen deverschillende selectiesvaneensoort eenbelangrijkverschil
inconcurrentievermogen tenopzichtevandeandere soorten,danbehoevende
uitkomstenvenproeveninmonocultuur niethet juistebeeld te geven vande
waarde vande selectie ineenmengsel.
Bijde onderhavige vergelijkingbleekde overeenstemming tussendeprestaties
inmono-onmeng -cultuurinderdaadniet groot.Indemonocultuur waszoals
bovenvermeld werd (tabel l)vroeg steilwatbeterdanhooitype Barenzaen
vroeghalf steil.Indemengselskwamhooitype Barenza aandetopmet gemiddeld
24;9 iai ndezode,terwijlvroegstoilenvroegplathet sterkst totresp.
10,6en10,9brachten.Bijdewoidetypenwasdoonderlinge verhouding verschoven
tengunste vandeproefrassen.Opdemaaiproefveldenwaren deverschillengering!terwijlbijmengteeltvoor laathalf steilbreed eengemiddeld aandeel
van 23,6 fogevonden werd tegen19,7 i°voorhetmengselvanlaat steilbreed,en
laat steil smal,terwijlweidetypeHeidemaatschappijhet slechtstot IJ,7 fo
bracht,
De cijfersvoorhet aandeel timothee inde zodezeggenuiteraard niet veel
over de totaleproductie vandemengsels.Daartimothee inde concurrentie
echter zeer zwakisengemakkelijk verdrongenwordt,magmenindit gevalwel
aannemen dathetrasmethethoogste percentage indezode,hetmeestaanbevelenswaardig is.Opzichzelfbeschouwd zijnalle percentagesvrijhoog,wat
naast dehogeuitzaaidichtheid ookuit de strengewinter teverklarenvalt.
Timothee isvolkomenwinterhard endaarom inde zode zeerbelangrijkvoor de
oogstzekerheid.
Deeerste cijfersvanditproefveld zoudenduseropkunnenwijzen,datde
drogestofproductie inmonocultuurvangeenoverwegend belanggeachtmoet
wordenvoor debepalingvandewaardevaneentimotheeselectie.Ditblijft
uiteraard eenzoervoorlopige conclusie,dieinvolgende jarenbevestigdmoet
worden.Want ookmet andere faktoren danverschil in concurrentievermogen
moetnogrekeninggehoudenworden.Zohebben schattingscijfersgeleerd datde
verschillentussendeobjecten ophetproefveld teEde zichreedsinhet
eerste jaargevormd hebben.Dithoudt demogelijkheid open,dateenverschil,
investigingnadeuitzaai evengoed deverklaringkan zijnalsverschil in
concurrentievermogen inouder stadium.Maar danmoethierbijookgelet worden
opfaktoren,dienietmeer tothetterreinvan deeigenlijkerassenvergelijking
behoren,zoalsdov/aardevanhetbepaalde kiemkrachtcijfer.Dekiemkracht in
het laboratoriumbepaald, geeftnamelijkvoortimothee niet altijd resultaten,
dieovereenstemmen met dekiemkracht ophetveld.

-50Klonencollectie
Deervaringenopgedaanmet dezeeerste proefselectieswordenbenut"bijdebeoordelingvandeklonen.Kruisingszaad vanhooitypeklonendie degewenste
eigenschappen alsgoede tweede snede zonderhalmenenvoldoende ziekteresistentie inmeerofmindere mate'bezitten,werduitgezaaid omhierininde
volgende jarengunstige combinaties tekunnenzoeken.
Familietoetsing
De toetsingvan25vroege en42latefamilieswerdvoortgezet.Naast
schattingscijfersvoor debelangrijkste eigenschappenwerd deproductie aan
groene massabepaald doorwegen,terwijlookenkeledrogestof cijfersverkregenwerden.Deuitvoeringvandewerkzaamheden,vooralhet oogsten,verliep
weinigvlot doordeweersomstandigheden.Aandeandere kantmaakte devele
regenhet mogelijk cijfers teverzamelen overderesistentie tegenlegeren,
daarvooralbijdeweidetypenverschillende families te slapvan stengel
blekente zijn.
Twaalffamilies,zesvroege enzeslate,werdenopverschillende manierengetoetst enwelals6x10afzonderlijke planten,alsveldjesvan5M2in
4-voudenals6 x 1 rijtje van3M 30. De opbrengst werdhierbijgewogen.
Bovendienwerdendeze families ookuitgezaaid inrijtjes,opzeernauwe rijafstand afgewisseldmetEngelsraaigras,waarbijdeontwikkelingvande
timotheerijtjesinwaarnemingscijfers werdvastgelegd. Opdeze wijze kondus
enige indrukverkregenwordenoverhet gedrag inmengteelt.De onderlinge
rangorde van delate families,geeft tabel4> waarin ookdeproductie vande
ouderklonen isopgenomen.Voornummer 227envooralvoor 381isdeovereenstemming nietgroot,bij deoverigeklonenbestaat eengoede overeenstemming.
Tabel4« Rangorde timotheefamiliesbijverschillende toetsmethoden
Familie

381
236
166
391
227
246

I
1
2/3
2/3
4
5
6

II
2
1
3
4
6
5

III

4
2
1
3
6
5

IV
5/6
1
2
4
3
5/6

V
5
l
2
3
4
6

I =productie ouderkloon1954/1955
II =productie families alsafzonderlijke planten1956
III=productie familie als rijtjes1956
IV =schattingscijfersrijtjesinsp 1956
V =productie families alsveld,je1956
Ookblijkt erveelovereenstemming tebestaantussende productie vande
ouderklonenendievan defamilies alsafzonderlijkeplantenenverder tussen
dewaarderingscijfersvan derijtjes inEngels raaigras endeproductie als
veldjes.Daarenerzijds demengteelt door denauwerijafstand dezodevan een
veldje hetmeestbenadert,terwijl anderzijds deafzonderlijke plantendezelfde toestand scheppenalswaarinde ouderklonen getoetst werden,lijken
dezeuitkomstenbegrijpelijk«,
Hetvolgend jaarzalgetre.chtworden deverschillende proevenzoveelmogelijk
ingelijk groeistadiumte oogsten.Door de slechte weersomstandigheden kon
dit inhet afgelopen jaarniet altijdbereiktv/orden.
Kruising tussenhooi- en weidetypen
DeF,planten dievoortgekomen zijnuit kruisingvt.nhooi- enweidetypen
bezaten duidelijkeenintermediär!karakter.Deschiettijdvieltussendie
vandevroege enlateklonens lagevenwelietsdichterbijhethooitype.

-51Inde tweede snedevormden zegeenhalmen.Inhetvoorjaarwerdenvan47F
families korte rijtjesuitgezaaid intweevoud.Perfamiliewerden"bovendien
20plantenopgekweekt omeenindruktekrijgenvandesplitsinginde F„.
Deze plantenkunnen tevensdienenvoorverdere selectie.Hoewelverschillende
aantekeningen gemaaktkondenworden,zijnderesultaten inhet zaaijaar
teweinigbetrouwbaar omhierbijlangstil testaan.
Project 111
Inteelt
Ruim100Topcross-families,afkomstig vaningeteeldeklonen,werdendit jaar
uitgezaaid opdezelfdewijze alsbovenvoordekruisingslijnenbeschrevenis.
Dezefamilies zijnverkregenuit eenoriënterende kruisingvan tweedeen
derdejaars inteeltklonenmet eennietingeteeld ras.Duidelijkeheterosisverschijnselenwerden inhet eerste jaarslechts inééngevalwaargenomen.
Zaadwinning
Indriepolycross-blokkenwerdvan 33klonenhooitype zaad gewonnen.Debloeitijdenwarenvrijgelijkmatig,het zaadkonophetveld uitgewrevenworden.
De zaadopbrengst wasmatig totgoed.
Bijdeweidetypengafde zaadwinning enkele moeilijkheden.Doorde slagregens
legerdehetgewas sterk enlaterwashetweermoeilijk de oogst droogbinnen
tehalen.Vanruim 80klonenwerd zaad geoogst,hetgeennogwacht ophet
dorsen.
Project41
Veredelingsonderzoekbijkropaar
Familietoetsing
Detoetsing vandenakomelingschap van46klonenv/erdafgesloten.Dezefamilies
zijngeobserveerd als afzonderlijkeplanten.Bijdebeoordelingwerdgrote
aandachtbesteed aandeaantastingdoorMastigosporium rubrieosum,welke
bladrlekkenziekteweldeschadelijkste blijkt tezijnbijkropaar.
Bijna200plantendieweinig ofniet ziekvrerdenzijnvermeerderd totkloon.
Dezelfde families aangevuld met enkele andere,werden ditvoorjaar ophet
proefveld Berguitgezaaid alszeerkleineveldjes (lM 20x 2Î)inviervoud.
Indelengterichting vandeveldjeswerden éénrijladino-enéénrijwitte
cultuurklaver gezaaid,omopdeze"wijzehetbelangrijke probleemvande
klavertolerantie tekunnenbestuderen.Ondanks enigedroogtenahetzaaien,
lukte deinzaai zowelvanhetgras als deklaver zeergoed.De ladinoklaver
onderscheidde zichduidelijk doorsnelle enforsegroei.Doorbeterewintervastheid zalde cultuurklaver echterwel persistenterblijken.
Kruisingen
Deveredelde kropaar ontwikkelt zichnahet zaaien zeerlangzaam,watuiteraard gepaard kangaanmet eensterke onkruidont'wikkeling.Daarbijkomtnog
datkropa,arinhet jeugdstadium niet ergwinterhard is,zodat devoorgraslandveel toegepaste augustuszaai,voorkropaargevaarlijk wordt.Hetis
daaromvoordepraktijkvangrootbelang eenkropaar tevindenmetsnelle
jeugdontwikkelingenvoldoendewinterhardheid injongstadium.Omdezeeigenschappen inonsmateriaal tekunneninbrengen,hebbenwij52kruisingengemaakt tussenonzebesteklonen enplantenuitRussische rassen.Delaatstgenoemdenhebbeneensnelle jeugdontwikkeling, terwijl ookdekans bestaat
datdetweede gewenste eigenschap aanwezig is,maardeze rassen zijnals ge-,
heelniet rechtstreeks bruikbaar.Eenteverwachtenmoeilijkheid bijdeze
selectievormtdewaarschijnlijke correlatie tussensnelle jeugdontwikkeling
enongunstige eigenschappen alsvroegschietenenkorte levensduur.
Voor deselectie opwinterhardheid werden inaugustasnog 55familiesuitgezaaid omdezewinterindevriescel getoetst teworden.

-52Zaadwinning
Van 90klonenverdeeld over4polycrossblokkenwerd zaad gewonnen.Vermoedelijk
tengevolge vandestrenge winterwasdeknolvoxmingonregelmatigennietovervloedig.Het zaadwacht nogop schoning, zodat deopbrengstennietbekend zijn.
Project 113
Selectie vanzachte kropaar
Deresultatenvandit jaar leverdenhet bewijsdatdegevolgdemethode tot
hetbeoogde doelleidt.Demethode komt,zoalsvroeger reedsbeschrevenwerd,
hieropneer,dat 'swinters indekas eengrootaantal zaailingenbeoordeeld
wordt ophetmeerofminderbezittenvankiezelzuurhoudende tandjes.De zachte
plantenwordenaangehouden enophetveld ingehuldvoorgedwongenzelfbestuiving.Metdeinteeltgeneratie wordt de selectie op zachtheid herhaald.
Het afgelopenjaarwerd de zelfbestovennakomelingschapvanongeveer 170
families onderzocht.Het aantal onderzochte plantenper familie varieerde
uiteraard sterk,inverbandmet deverschillen inzelffertiliteit bijdeouderklonen.Perfamilie werdenaavankelijk 10tot 100nakomelingenonderzocht.
Vandejr.oestbelovende familieswerd daarna,voorzovermogelijknogeenaantal
zaailingen opgekweekt enonderzocht. Indenakomelingschapvanéénkloonwerden
4 planten aangetroffen,waaropbijbeoordeling met deloupe geen tandjes zijn
teconstateren.Alleenbij sterkevergroting zijnernogverspreid staande
tandjes tevinden.Hetblijkt dusmogelijk kropaartekweken,diede schadelijk
geachte kiezelzuurtandjesmist.
Ophetveldwerdennog 25OOI,plantenuitgezet,waarin320inhullingengemaaktwerden.Hiervangaven 246enigzelfbestoven zaad.De zaailingenhieruit
wordendezewinterindekasbeoordeeld.Hetisvoorverdere selectieuiteraard zeerbelangrijk tandjesvrije planten tekwekenuit meerdere ouderplanten.
Project 114
Deveredeling vanBromusinermis
Debeoordeling vandeBromus-families werd afgesloten.Nieuwe klonenwerden
hieruit geselecteerd. Bijdefamiliebeoordelingvielinvoor-ennajaarde
goede groei opvaneeninlandse Bromussoort,Bromus carinatus.Het lijkt
wenselijk aandeze soort watmeeraandacht tebesteden.
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Project 42
IHetkwekenvanrodeklaverresistent tegenstengelaaltje^
InEuphytica Vol 5no.3verscheen eenartikeloverdeervaringenmethet
kwekenvanstengelaaltjeresistente rodeklaver.Hierinwerdenbehandeld:
deselectie opfiltreerpapiervanresistente planten,hetkruisenvanplanten
inkooienmethommels,devermenigvuldiging van aaltjesinplantendiezich
onderscheiden doorverschillende symptonen,dereactievanrodeklaverop
stengelaaltjesvanverschillende herkomst,deresistentie van geselecteerde
families, de overeenkomst tussenlaboratorium enveldresistentie endemethodiekenresultatenverkregenmethetkwekenvanhommels.
In1956werd zaadgeoogstvankloneninmassale proefkruising. Zijstonden in
kooienendebestuivingvan deplantenhadplaats doorhommels.De38klonen
(6planten perkloon,1plant perherhaling)warenafkomstigvanplantenwaarvandenakomelingschap (nietverkregeninmassale proefkruising)eengoede
resistentie bleek tehebben.KIoonmateriaaldatnogoverwaswerdbuitende
kooiengeplant.
Verderwerd zaadgeoogst van.resistente planten dieindewinter1955/1956
geselecteerd warenvanrollenfiltreerpapier. Dezewerden familiege\?ijsineen
schemavoormassale proefkruisinguitgeplant (44familiesin9voud,1plant
perherhaling). Zijstondennietinkooien.
Bijdeklonenbinnondekooien,buitendekooienenbijdefamiliesYrasde
gemiddelde zaadopbrengst van planteny/aarvanzaadgeoogstwerd,ingrammenper
plant enhet aantalplanten (tussenhaakjes)resp.0.39 (l20)-1.32 (8l)2.O3 (330). Degeringe zaadopbrengst zalhet gevolgzijnvan deongunstige
weersomstandigheden.Methet onderzoekvandit zaadopresistentiewerdop
heteindvandit jaarbegonnen»
Indewinter 1955/1956werd deresistentie bepaaldvan135families,waarvande
ouders,grootouders entendele ookdeovergrootouders alsresistente planten
vanfiltreerpapier werdengeselecteerd.
Hiervanwarener93nieteenpercentage vatbare plantentussen de0-25;33met
eenpercentage tussen25-50en9tussen50-100.
Meerjarige rode klaverdoor Dr.F.Witgeselecteerd oplevensduur enopbrengst
werd onderzocht opaaltjesresistentie.Bijdevroege typenhiervan varieerde
het fovatbare plantenperfamilievan30-90 tfo.Deinfectiebijdehalflate
typenwas te zwakendaardoor werdengeenbetrouwbare gegevensverkregen.Van
devroegere enhalflate typenveerdenresistente plantengeselecteerd.Door
onderlinge kruisingenenverdere selectieswordtgetracht deresistentie op
tevoeren»
Dediallele kruisingenwerdendit jaarvoortgezet,omdatvan verscheidene
combinaties nogteweinig zaadverkregenwerd.Van12plantenwerden intotaal
52kruisingscombinaties verkregen,diemeer dan60korrels opleverden.In
1957wordendeze onderzocht opaaltjesresistentie.
Tweeproefveldenwerdenop 24aprilinMegchelen (gemeente Gendringen)aangelegdopnatuurlijke met stengelaaltjesbesmette grond.Defamiliesenrassen
werdenin3voud uitgezaaid (lrijvan1M. perherhaling).Eenvandeze
proefvelden isdoorde slechte opkomst vandefamiliesenrassen,watdit
gedeelte betreft,mislukt.Opdeveldenwerden ooknogmengselsvanfamilies
uitgezaaid, die eenpercentage vatbare planten opfiltreerpapierhaddenbinnenbepaalde grenzen? Hiervoorwarenveldjesvan4rijenin4vouduitgezaaid.
Debeoordelingvandevatbaarheid geschiedde enige tijd nahet maaienin
september.Meer enmindere vatbaarheid vande rassen,families enmengsels
ophetveldbleekgoedover eentekomenmetmeerenmindervatvatbaar ophet
filtreerpapier,,

-54Hetgemiddelde percentage vatbare plantenvandemengselsvoor debeideproefveldenisindevolgende tabelvermeld:
V vatbare planten

proefveld I

proefveld II

76,2

17,2

vatb.pl.
Mengsel B.Op f i l t r e e r p a p i e r 15-20'fo

3,9

1,1

vatb.pl.
Mengsel C.Op filtreerpapier 0-15 i°
vatb.pl.

1,9

3,0

0,9

'0,5

Gendringse rode klaver
MengselA.Opfiltreerpapier 20-30 <fo

Uitde cijfers isafte lezendat demengselsbehoorlijkbestand zijntegen
aaltjesaantasting vooralhetmengselC.
HengselAblijkt cphetveld ietsbetertezijndanB,hoewel Aopfiltreerpapierietshoger c/ovatbare plantenhaddanB.Volgend jaar,h§t jaarna
zaaien,zaleenverdere beoordelingvanderesistentievan derassen,families
enmengsels plaatshebben,
Indewinter1955/1956zijnophetveld demeer enmindere resistente families
vanrode klaverwaarvande opbrengst werdgeschat,doodgevroren.
Project85
IIHetkwekenvanklaverkankerresistente rodeklaver.
Inderesistentie-proeven indekassenwerden steedsRoosendaalse rodeklaver
enhalflate jZStofteResistent IIIalsstandaardrasgebruikt.StofteResistent
wasoverhet algemeenresistenter danRoosendaalse rodeklaver.Deresultaten
liepenechterzeeruiteen.De zeergeringe resistentieverschillen inderode
klaver,deafhankelijkheid vandematevande aantastingvandeuitwendige
omstandigheden enhetgeringe aantalplantenperobject zijnhiervanwaarschijnlijk deoorzaken.
Deproevengeschieden sinds oktober1956inoenkamerwaarde temperatuur
geregeld kanworden.Nagegaan zalwordenwelke temperatuurhetmeeste geschikt
isvoor eengoederesistentieproef.
Tendele geschiedt deinoculatie volgens demethode Frandsen, tendelevolgens
demethode Sachs.Deverschilleninderesistentie tussenRoosendaalse rode
klaver enjZStofteResistent warenwatgrotermet deinoculatiemethode
Frandsen.Dezeverschillenkunnenniet alsbetrouwbaarwordenbeschouwd
omdat devariatie inresultatentussendeproevenzogrootv/as.Eenpoging
omdoorbepaling vandeverbruiningvandeplantenevenvoorhet beëindigen
vandeinfectie deverschillen inresistentie scherper te constaterenhad geen
succes.
Van77opresistentie onderzochte familieswaarvan demoederendegrootmoeder
als overlevende plantenvaneeninfectie warengeselecteerd, warener26die
indeproevenmeerdantweemaalhet aantal overlevende plantenhaddenvan
Roosendaalse rodeklaveren17diemeeroverlevende plantenhaddendan
jötofteResistent III.Met eengroot aantalplantenvandeze familieszalnagegaanwordenofzijinderdaad eenbehoorlijke weerstand tegenklaverkankerbezitten.
Bijdeindekasproeven onderzochte herkomsten vanrode klaveruit hetbuitenland werden ergeengevonden dieeenopvallende resistentie tegende schimmel
vertoonden. Indetweeresistentie proevenwerden tetraploide familiesgebruikt,
die tevoren alopopbrengst enlevensduurwarengeselecteerd doorDr.Wit.
Het bleeknuinbeide proevennaeeninfectiemetSclerotiniadatervan
enkele tetraploide families opvallend veelplanten overbleven.Het percentage
overlevende plantenindeze twee proevenwasvoorresp.tetraploide familie
methoogst aantal overlevende planten, tetraploide familiesopeennahoogst
aantaloverlevende planten,jZitofteResistent,Roosendaalse rodeklaveren

-55hetgemiâdelâevanalle onderzochte objectenperproef.14-10-2-0-gemiddeld
2voordeene proefen14-IO-8-I-gemiddeld 7voordeandereproef.
Bijdeplantenbinnendekooienenbuiten dekooienwasdegemiddelde zaadopbrengst vanplantenwaarvan zaadgeoogstwerd ingrammenperplant (tussen:
haakjes)resp.1.05 (37)en1.24(77).
Erwerdnagegaan ofderotting bijde schimmelindebladsteel veroorzaakt
bijRoosendaalserodeklaver snellerverloopt danbijjZStofteResistent III.
Devariatie binnenhet raswasgroot enervielengeenduidelijke rasverschillen
te constateren.Hot onderzoek bleekbijdeherhalingeenzelfde resultaatte
leveren.Bijdeeerste proefwerdentweeherkomstonvanSclerotiniagebruikt.
Het eneveroorzaakte eensnellere rotting inbeiderassendanhetandere.
Debepalingvan deklaverkanker-resistentie vanrassenenfamilies ophetveld
wasditvoorjaar door degrote vorstschade nietmogelijk.Beginaugustuswerd
weergezaaid endeinfectie vond beginoktoberplaatsbij-denog jongeplantjes.
(Circa4-8 cmhoog). Indecemberwerdeenvoorlopige schattinggemaakt vanhet
°/ooverlevende planten.Vande 6tetraploide familieseneentetraploid ras
warener5diemeerdan 10 fooverlevende plantenhadden.Vande 58°Pklaverkankergeselecteerde families waren erslechts 6metmeerdan10 fooverlevende
planten.Van de 25buitenlandse rassenhaalde alleenOudenaardse meerdan
10 %. BijdeNederlandse rassenwasergeenmetmeerdan10 'fooverlevende
planten.

Verslag over1956
door
Ir.D.Kloen
Project 125,126,127
1.Zaadwinningvantetraploide_suiker-_eny^e^erbieten^
a.Zaadwinning vanC.enC_bieten.
Terverbreding vandegenetische grondslagwerdenin1956isolatieveldjes van
C,enC„materiaal aangelegd opeigenterreinen.Hierondervolgt eenoverzicht
vandeomvang:

Ras
SX
SY
VA
VB
VC
VD
VE

Verkregenuit

Aantalfamilies

Aantal zaadbieten

32
22
29
30

235
I40
148
I50

18 ..

41

101
204

43

237

KuhnP
K.W.E.
Friso
Voedersuikerbiet C.B.
Alpha
BarresStryn/10
Peragis

Eenaantal zaadbietenwerden ineenvroegtijdig stadiumreeds cytologisch
onderzocht optetraploidie.Enkelewekenvóór debloei werdhet
gehelemateriaal onderzocht omde zuiverheid vanhetmateriaal zohoogmogelijkoptevoeren (aneuploiden).De zaadveldjeswerdentervoorkomingvan
vergelingsziekteregelmatig bespotenmet parathion.Het zaadwerd perbietgeoogstenaandehandvanin-deherfst1955uitgevoerde kiemproevenkande
hoeveelheid zaadbenodigdvoorhetproefveld 1957wordenafgewogen.
b. Zaadwinning beste enoverigefamilies.
Ineenvan debesprekingen met devoederbietenkwekers kwam dewensnaarvoren
dat deS.V.P. hetgehele tetraploidemateriaal instand zalhouden.Erzoudan
eencentrale plaatszijn,waaruit dekwekerskunnenputtenals ditnodig
mochtblijken.OphetI.V.P.terreinwerdenvoor ditdoeleengroot aantal
zaadisolatieveldjesaangelegdmet families die in1955ophet proefveld het
bestenaarvorenkwamen.
Perfamilie werden10uitgegroeide stekbietengekozen.De 52familieswaren
alsvolgt overderassenverdeeld;

Ras

Aantal families

SX
SY
VA
VB
VC
VE

il
8

5
6

JA.

Voordebloei werdendebieten cytologisch onderzocht.Zaadbietenmet eenafwijkend aantal chromosomenwerdentijdigverwijderd« Vande overigefamilies,
nietbehorende tot de52uitverkorenfamilies,werdenophet terreinvanhet
laboratorium voorLandbouwplantenteelt envanhet laboratorium voor
Phytopathologie isolatieveldjes aangelegd;vaniedere familie 3bieten.In
verband met hetreservekarakter vanditmateriaalvond indit stadium geen
cytologisch onderzoekplaats.Het zaadwerd perfamiliegeoogst.
Zaadwerdverkregenvans

Ras

Aantalfamilies

SX
VA
VB
VC
VD
VE

45
S2
27
29
55

c.Zaadwinningvankruisingenvan*£traploide_suiker-_en_yoederbieten.
Dewaarde van detetraploide suiker-envoederbietenrassen alskruisingspartner zalworden onderzocht.Ten"behoevedaarvan zullenaanwezige tetraploide
rassen onderlingwordengekruist.Naproefveld-onderzoek zalwordenvastgesteldwelke kruisingenhetmeest waardevolzijn.
Inhet afgelopen jaarzijnde combinaties SXxVCenVBxVCuitgevoerd op
isolatieveldjes bijparticulieren.Hierbijwerdenbietenvandebeste families
gebruikt.Bijdezekruisingen wordt ernaargestreefdbijdemoederbieten
(zaadleveranciers)eenzohoogmogelijk percentage kruisbestuiving tekrijgen.
Hiervoorwordt bijaanplant viermaal zoveelvaderplantengenomenalsmoederplanten. Opdezewijzewerd een zeerhoogpercentage kruisbestuivingverkregen.Bijgebruikmakingvaneenbiet alsvader,.diegekleurd iskanhetkruisbestuivingspercentage nauitzaaivanhetverkregenzaadgemakkelijkworden
vastgesteld.Eenoriënterende proefgafhetvolgende resultaat,waarbijaangenomenmoet worden,datdegekleurde exemplarenvandenakomelingschapverkregenzijndoorkruisbestuivingendewitte door zelfbestuiving.Het onderzochte
zaadwasafkomstig vandeeerste partner indekruisingsproeven.
Kruising
SXxVD
SYxVD
VAxVD
VCxVD

Aantal opkleur onderzochte bieten
rood
geel
wit
1550
2003
1310

118
329
14

591

1293

22
67
57
181

foongekleurde

1.3
2.7
4.1
8.7

d. Zaadwinning tenbehoeve vanverdere selectie inde^ , F „ etc.van
divërse~kruisingën.
Inhetwerkprogramma isookopgenomenhetwinnen vangeheelnieuwe rassen
uit populaties verkregendoorkruising tussen twee tetraploide rassen.
Uiteraardmoet de zaadwinning ooknadeverkrijgingvande F-.wordenvoortgezet.Voorditdoelwerden in1955vorm en/ofkleureenaantalbieteninde
F..afgezonderd, diein1956opisolatieveldjes werdenuitgeplant.Perbiet
werd zaad geoogstvande F. vanSXxVD;SXxVCenSYxVC.
e.Zaadwinningvantetraploide -diploidekruisingen.
Het onderzoekvandewaarde van triploide bietenwerdvoorgezet dooropnieuw
eenaantalkruisingenuittevoeren.Aangeziengeenmannelijk sterielmateriaalvanNederlandse herkomst voorradig is,wordt dooreenuitplant verhouding
tetraploidsdiploid = Is 4 e n detetraploide zaadplant alsmoedertegebruiken,
getracht triploidenteverkrijgen.Uit eensoortgelijke proef alsbeschreven
in1c.bleek, dateenhoogpercentage kruisbestuivingwerdverkregen.Voor
dekruisingen wordendebeste familiesgebruikt,In1956werd perfamilie zaad
geoogstvan:
SYx Ovana;SYxAlpha;SYxBarres Stryn^10;SYxPeragis;SYxPriso.
Voorhetverkrijgenvanmeer inzicht indewaarde vanhet tetraploidemateriaalwerdenin1956enkele kruisingenuitgevoerd metdediploide rassenwaaruit
zijindertijd door colchicine-behandeling zijnverkregen.Perkruisingwerd.
zaadgeoogst van3bestefamilies SYx KuhnP;SYxK.ÏÏ.E.;VAxFriso;
VBxVoedersuikerbiet CB;VDxBarresStryn/10,

f. Zaadwinning inisolatiekasseru
Indekruisingskaswerden debeste families in standgehouden.In1956^yerd
daarinzaadgeoogstvande 2beste familiesvanSX,SY,VA,VB envanée'n
familie vanVCenVE.De zaadbietenwerdenvoor debloei cytologischonderzochtendebevruchtingwerd verbeterd doorvóórdebloei iniederkasje 25
zwartevliegentebrengen.
2.Bepaling van dewaardevanhetpolyploide_materiaal_op_proefvelden.
Algemeen.
In1955werd opisolatieveldjes zaadvoor diverse doeleindengewonnen.Dit
werdvoorverdere selectie in1956opeenproefveld uitgezaaid opéénvande
I.V.P.percelen indeNude,samentergroottevan circa1.8 ha.Hetgrondmonsteronderzoek vanditperceel gafhetvolgende resultaat:
afslibbaar 59$5 grofzand 5#;fijnzand 35 fa humus 2,5 fa PhH^ ?,4#;
p citroen 5,1 <fo-, KC^ 1000 fo20.
Voorvruchtszomergerst.
Bemesting perha.s stalmest 49.000kg}thomasslakkenmeel 400kg;kalizout
40 fo500kg;kalkammonsalpeter500kg.
Debeproevingwerd in 4tot 6vouduitgevoerd, met60bieten perveldje.De
rijenafstand bedroeg40cmendeplant afstand inderij33 cm.Develdjes
slotenzonder randrijaanelkaar;alleenwarendebanendooreenrandrijafgesloten.Het zaadwerdgezaaid op4,9 en10april;enwerdgeësndop7,8 en9
mei.Aantasting doordevergelingsziekte werd toteenminimumbeperkt door op
12juli te spuitenmet Systox.Het aantal schieterswasevenals invoorafgaande jarengering.Het oogstenbegonop16oktoberenduurde tot 5november.
Degehele opbrengst vaniederveldjewerdgewassen,gewogen engezaagd.Inde
papwerden drogestofbepalingenuitgevoerd door demonsters 18uurtedrogen
bij104°C.envan desuikerbietenwerd tevenshet suikergehalte bepaald.Het
aantaldrogestofbepalingenbedroeg 2x1975;erwerden 2x 600suikerbepalingenuitgevoerd.Veldjesmetmeer dan10 jemisplantenwerdenuitgeslotenvan
bepalingen van dedrogestof en suikeropbrengst.Daarhet aantalmisplaatsen
betrekkelijk geringwasenopverschillende veldjesweiniguiteenliepwerd
eencorrectie hieropnietuitgevoerd.Vanverschillende familieswerddedrogestofbewaard teneindehierin laterruweiwit enasbepalingenuit tekunnen
voeren.
a.Proefveldonderzoekmet CLen/ofC,materiaal.

Ras

Aantalfamilies

38
58
20

SXsuikerbiet
SYsuikerbiet
VAvoederbiet
VBvoederbiet
VCvoederbiet
VDvoederbiet

76
38

47

BijSXenSYiseenaanzienlijke variatie geconstateerd inhet suikergehalte
endesuikeropbrengst.Degemiddelde waardenvanalle familiesvanSXliggen
ongeveer ophetzelfde niveau alsvanhet diploiderasKuhnP.HetsuikergehaltevanSYwas eveneens alsvorige jarenwat lagerdandatvan dediploide
K.W.E.Debieten zijnechtervandeeerstewat groter,zodat de suikeropbrengst ongeveerevengroot is.
Zieonderstaandetabel:
Ras

SX
SY
KuhnP
K.W.E.

Suikergehalte

ï77öcT~ "
I5.6O
I7.2O
16.60

Suikeropbrengst/veldje

7.06"
7.02
7.11
7.I4

D
Hetresultaat bijdevoederbietenrassen v/asgemiddelds
Ras

Drogestofgehalte/veldje

VA
VB
VC
VD

20.27
19.53
16.68
11.59
21.57
19.98
I6.36
12.08

Friso
Voedersuikerbiet
CB
Alpha
Barres Stryn/ 10

drogestofopbrengst/veldje

9.44
9.64
9.59
8.94
9.46
9.76
9.56
8.85

Het gemiddelde drogestofgehalte vanVA,VBenVD isietslagerdanvande
diploiderassenFriso,Voedersuikerbiet CBenBarres Stryn/10,waaruit zij
door colchicine-behandeling zijnverkregen,maar degemiddelde drogestofopbrengst isongeveer dezelfde,waarbijeenaanzienlijke variatie aanwezigis.
Uithetvoorafgaandevolgt,dat de C„enC,bietendievoor deeerste keer
zijnbeproefd ongeveerdezelfdeuitkomstengevenalsdediploide handelsrassenendoor deveredelingvoort tezettenmet debeste families zalde
opbrengstvanhet tetraploid materiaalworden verhoogd.
b.Proefveldonderzoekmethetverstgevorderde (beste)tetraploide_materiaal(CL).
Opgrond vandein1954verkregenproefveldresultatenmettetraploidmateriaal,
datvoorde eerste keerwerdbeproefd,werden debeste families afgezonderd
v/aarvanin1955 C,zaadwerdgeoogst.Ditwerd 1956inzesvoud ophetproefvelduitgezaaid.
Beproefdwerden:
SX-14families
SY-16families
VA .13families
VB -12families
VC -12families
VD-15families
Evenalsbijhethiervoorbehandelde C„enC,materiaal,wordenalleendegemiddelde suiker-/drogestofgehaltenenopbrengstenvermeld.
Ras

Suikergehalte

Suikeropbrengst/veldje

SX
SY

17.25
15.76

7.23
7.7I

Ras

Drogestofgehalte

VA
VB
VC
VD

21.54
I9.48
16.38
12.01

Ras

Suikergehalte

KuhnP
K.W.E.

I7.2O
I6.6O

Ras
Friso
Voedersuikerbiet
Alpha
Barres Stryn.fi

Drogestofgehalte
CB

21.57
19.98
16.36
12.08

Drogestofopbrengst/veldje
9.22
9.94
9.69
8.86
Suikeropbrengst/veldje
7.11
7.I4
Drogestofopbrengst/veldje
9.46
9.76
9.56
8.85

MetuitzonderingvanK.W.E. liggendegehaltenongeveer ophetzelfdeniveau.
SX, SY,VBenVC leverenwatmeer opaandrogestofdandediploide rassen
waaruit zijdoor colchicine-behandeling werdenverkregen.BijVD zijndeverschillengering enVCkomt iets slechtervoorde dag.Wordt ditresultaatvergelekenmetdatvanhet C 2 enC materiaal dat voordeeerste keerbeproefd is
daniseroverhetalgemeeneen''vooruitgangte constateren.
c.Proefveldonderzoekmetkruisingen_yan_tetraploide_rassen_onderling.
Opditproefveld werd in4voud of6voud zaaduitgezaaidvankruisingenvan
tetraploide suiker-envoederbietenrassen methet doelnategaanoferook
heterosiseffectisopgetreden. Zoveelmogelijk isgebruikgemaaktvandebeste
familiesomeenzogunstigmogelijkresultaat teverkrijgen en daargeen
mannelijk sterielmateriaalvanNederlandse herkomst aanwezig iswordtde
stekbietenaanplant zodanigaangelegd dateenhoogpercentage kruisbestuiving
optreedt.
Inonderstaande tabelmetgemiddelde gehaltenenopbrengsten zijnookde
reciproke kruisingen opgenomen,waarineenlagerkruisingspercentage aanwezig
is.
,

Kruising
SXxVB
VBxSX
SXxVD
VDxSX
SXxVC

VCxSX
VBxVA
VAxVB
VAxVD
VDxVA
VCxVD
VDxVC
SYxVD
VDxSY
SYxVB
VBxSY
SYxVC
VCxSY
VCxSY
Alpha

drogestofgehalte
21.42
19.86
18.63
13.63
2O.56
2O.56
21.22
I6.92
19.88
2O.4I
16.68
14.34
I5.O3
13.22
I6.65
I3.O5
20.43
19.56
18.63
19.79
16.43
I6.36

drogestofopbrengst/veldje
8.5O
9.I3
8.57
8.94
7.9O
8.64
9.O5
8.73
9.28
9.I2
9.I2
9.80

9.67
8.9I
9.38
9.01
10.54
9.48
9.22
9.62
9.26
9.56

Dekruisingenmet SYbrengenmeer opdanmet SX.De combinaties SYxVBen
SYxVChebben hetbeste voldaanbijde suiker-en voederbietenkruisingen,
bijdevoederbietenkruisingen komenVCxVDenVDxVAhetbeste naarvoren.
Verder zijnde drogestofgehalten inde SXkruisingenwathogerdandieinde
SY.
d.Proefveldenmettriploiden.
Bijditonderzoek wordentetraploide endiploide rassengekruist,v/aarbij
gestreefd isnaar deverkrijging vaneenhoogpercentage triploiden.
Indevolgende tabelwordt eenoverzicht gegevenvandemethet triploide
zaadverkregenresultaten.

Kruising
SXxFriso
FrisoxSX
VDxKuhnP
KuhnPxVD
VCxPeragis
PeragisxVC
SYxPeragis
PeragisxSY
SYxBS
BSxSY
VDxKuhnP
KuhnPxVD
VAxPeragis
PeragisxVA
VCxEureka
EurekaxVC
VBxOvana
OvanaxVB
VDxAlpha
AlphaxVD
VDxK.W.E.
K.W.E.xVD
SYxBS
BSxSY
Zaad1954
SYxFriso
FrisoxSY
SYxAlpha
AlphaxSY
Alpha

drogestofgehalte

drogestofopbrengst/veldje j

17.28
13.55
23.7O
I9.7O
12.85

8.21
8.48
10.09
8.19
9-74
9.62
9-55
9.01
10.68
9-49
9-98
8.36
10.15
9.43
9-98
9.82
10.15
8.23
9-85
9.14
10.10
9.82
10.33
8.9I

22.88
21.95
I9.86
14.78
I6.56

9.I9
8.76
9.86
9.11
9.56

23.O6
20.64
15.89
19.85
15.31
13.86
19.27
14.46
15.OO
12.75
14.83
20.47
18.19
14.26
16.85

17.31
17.94
15.74
13.50

Dedrogestofopbrengstenvandeze triploiden zijnhoger
danvande
tetraploiden.DekruisingVDenKuhnPkomtgoedvoor dedagwant degemiddelde
drogestofopbrengstvanalleVDfamilieswas8.94« T)ekruising SXxFriso valt
tegenendit is inovereenstemmingmet deresultaten dieafgelopen jarenmet
SXwerdenverkregen.HetrasSYvoldoet goed indekruisingmetPeragis,
Barres Stryn^10enAlpha. OokdeVAxPeragisenVBx Ovanakruisingen
hebbenhetgoedgedaan.DekruisingVCxEurekaligtopeenbehoorlijk niveau
vandrogestof,hetgeenookgezegd kanwordenvan deVDxAlphakruising.
3.Teeltvanbietenbestemd voorhetwinnenvanzaadin1957«
Evenals indevoorafgaande jarenwerdvaniedere familie dievoor deeerste
keerophetproefveld opwaardebepalende eigenschappenwerd onderzocht eenrij
uitgezaaid opafstandenvan 25cm (rijafstand 40cm).Erwerd nahet enen op
26junigespotenmet Systoxorndeaantasting doordevergelingsziekte toteen
minimum teberperken. Inde tweede helftvan juniwerdenperfamilie stokjes
geplaatst bij10-15bieten diehet tetraploide typehetmeestbenaderen.Na
verwerkingvandeproefveldresultatenwerd innovemberbekendwelke families
debesteresultatenhaddengegevenenvandeze familieswerden degemerkte
bieteninkistenmet turfmolm geplaatst ineenkoelruimte vandeS.V.P. Vande
overige familieswerden3bieteningekuild omzeinstand tehouden.
Inonderstaande tabelwordt eenoverzicht gegevenvangereserveerd stekbietenmateriaal.

G

Ras

Aantal"bestefamilies

SX
SY
VA
VB
VC
VD

12
8
8
11
8
8

Aantal overige families
26
50
12
65
30
9_

i

Bovendien werdenvaneenaantalbeste families 25bieteningekuild voor
kruisingsdoeleinden.
Ophet z.g. reserveveldwerd ook zaaduitgezaaid vanbietenbehorende totde
in1954verkregen beste familiesmethetdoelhiermede het onderzoekvoortte
zettenalshet resultaatbekend wasvanhetproefveld waaropdebeste families
werdenbeoordeeld.Hierbijwerdenookdemooiste bietengemerkt envande
families diehetbestenaarvorenkwamenwerden perzaadbiet enkele ingekuild.
Ookvanhet aantalkruisingenvandetetraploide suiker-envoederbietenrassen
werd in1956zaaduitgezaaid ennaarvormofkleurwerdenindeherfst stekbieteningekuild.Hetbetreft hierreciproke kruisingenvan:
SXxVB
SXxVC
SXxVD
VAxVB

SYxVB
SYxVC
SYxVD
VDxVA

4.Afgiftevantetraploid suiker-envoederbietenmateriaal aankweekbedrijven.
a.Stekbieten.
Inhetvoorjaar van 1956werdentetraploide stekbieten afgegeven aan3
suikerbietenkweekbedrijven.Van SXwerden 16envan SY5familiesverstrekt.
Innovember 1956ontvingen zijbovendien stekbietenmateriaal van38SXen
58SYfamilies.
Enige voederbietenkwekers ontvingeninhetvoorjaarvanVA,VB,VCenVEstekbietenmateriaal vanresp. 10,8,6 en15families.Indeherfst werdenopnieu?/
stekbieten afgegeven.
Zie onderstaande tabel;
Ras
__

Aantal afgegevenfamilies Aantal reflectanten
.

,

_

.

VB
VC

26
23

VE

54

.

.

_^

2
4

___

_ j>_

b. Zaad.
Inhetvoorjaar werd zaadverstrekt vanbieten behorende totde beste
familiesenvande C bieten. Indevolgende tabel iseenoverzicht gegeven
vanhetafgegevenmateriaal aande suikerbietenkwekers.
Zaadbeste families
Ras

Aantalbestefamilies Aantal zaadbieten Aantaloverige families

SX
SY

12
10

76
68

16
6

C„zaad
Ras
SX
SY

Aantalfamilies
~~

'

~~26

~ '~
38

Aantal zaadplanten
64
69

H
Aandevoederbietenkwekers werd zaadvandehiervolgende families afgegeven.
Zaad testefamilies

Ras

Aantalfamilies

Aantal zaadbieten

VA
VB
VC
VD

13
10
10
15

77
69
47

Aantalreflectanten

116

4
4
6
5

Cpzaad
T?

VB
VC
VD

9
32
30
22

25
71
71

47

4
4
6
5

BeFirmaAontving C,materiaalvanVDenVE (50VDen25VEbietenen50gr.
VDen50gr.VE zaad)enaandeFirmaBwerden35VCbietenen 50gr.VCzaad
(C.,)toegezonden.
5.Voordrachten,publicaties en anderewerkzaamheden.
Het afgelopen jaarwerdendevolgende voordrachtengehoudenoverde Polyploidie
veredelingbij suiker-envoederbieten.
1.Polyploide suiker-envoederbieten opde 21ste Nederlandse Landbouwweek
teWageningen.
2. Tetraploide bietenopde jaarvergadering van deNederlandse Genetische
Vereniging (3november).
3.Polyploidie veredelingbijbietenopeencollegium inhet laboratorium
voorplantenphysiologisch onderzoek (28 juni).
4.Bezoekproefveld onderleidingvanProf.Dorstmeteenaantal studentenop
25juni.
Artikelenverschenenin1956ins
Zaadbelangenbladz. 271-274.De opbouwvantetraploide familiesvansuiker^ voederbieten.
Zaadbelangenbladz. 339-342.Het instandhouden vanhettetraploidemateriaal,
enkeleuiterlijkekenmerkenenwaardebepalendeeigenschappen.
DeNieuweVeldbode «Polyploide bietenno.51e n 52.
Landbouwkundig Tijdschrift -Polyploide suiker-envoederbieten.
Maandblad voor delandbouwvoorlichtingbladz.627-636.Tetraploide voederbieten.
Euphyticabladz. 308-322.The creationoftetraploid beets IV.Morphological
andphysiological characteristics of C ?beets.Over stoppelknollen.
Zaadbelangenbladz. 224-225.Enkele ervaringenmethet jarowiserenvan
stoppelknollenzaad.
In1956werd in samenwerking met deNederlandse Kwekersbondweer detweemaandelijkse literatuurlijst overdeveredelingvandebiet samengesteld.Ten
behoeve van"Landbouwdocumentatie"envoor Zaadbelangenderubriek "De
wereld werkt"werden referatenbetreffende veredeling gemaakt.Eennauw
contactwerd onderhoudenmet debietenkwekers; enerzijdsopbijeenkomsten
vandewerkgroep,anderzijds doordat debietenkwekers regelmatigkenniskomen
nemenvandeS.V.P. veredelingsarbeid.Enkele buitenlanders werktenkortere
oflangere tijd opdebietenafdeling. Insamenwerking methet I.B.V.T.te
Wageningenwerdvoor dekwekers opgrote schaal stoppelknollenzaad gejarowiseerd.Tenaanzienvandejarowisatie vanbietenzaad enraaigraswerdenadviezen aankwekersverstrekt.
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Projecten 98,99,120en123
Algemeen
Deproefveldenwarenin1956groter danin1955enookhet aantalisolatieveldjeswas sterkgestegen, zodaterveelmeeronderhoudswerk wasdanin1955«
Door de slechteweersomstandigheden werd deverplegingvandegewassenbemoeilijkt.Doorhettamelijk gunstige weer indenazomerendeherfst isallestoch
nogvrijgoedterecht gekomenenheeft de zaadoogst enMetenoogst nogvrij
normaal kunnengeschieden.
Kruisingen inkasjes
Indeverplaatsbare kruisingskasjes werdeneenaantalkruisingenverricht
tussenbietenvanreedsenigszinstolerante suikerbietenstammen endevoederbietenrassenNeoenBuffalo.Debedoeling isuitgangsmateriaal teverkrijgen
vooreentolerantevoederbietenselectie. Inanderekasjeswerdenbietengeplant
vangoede tolerante suikerbietenstammen enookwerdenkruisingenverricht
tussendebeste ende slechtste stamvanhetproefveld 1955« Vanaldeze bieten
werd eenhalvebiet apart ineenkasje gezetvoor zelfbestuiving.VoorhetverkrijgenvaneensoortkruisingtussenBetalomatogonaenBetavulgariswerdenin
5kasjesnaasteenB.lomatogonabiet eentetraploide biet gepootvandenaam
Barre3 StrynoX,Alpha,Friso,KuhnenK.W.E.
Doorde langdurige winter kwamendebieteneigenlijk te laat indegrond.De
vegetatieve ontwikkeling werdwelgoed;debloeienzaadzettingvieltegen.
Van 32plantenistenslotte enigzaadgeoogst.
Indegrote kruisingskas zijneenaantalhandbestuivingenuitgevoerd tussen
Betalomatogonaentetraploide BarresenAlpha.
Paarsgewijze kruisingen
Er zijn 228parenbietenuitgepoot dieruimtelijkgeisoleerd stondeningraanperceleneninparticuliere tuintjes.Doorhet slechteweer zijnenkele
isolatiesverlorengegaan, zodatervande456gepote bietenuiteindelijk van
338zaad isgeoogst.
Manlijke steriliteit
Inhet destijdsvanhet I.R.S.ontvangenmateriaal zatenookenigebietenvan
hetvoedersuikerbietentype diedeeigenschapmanlijke steriliteit zouden
hebben.Dezebietenhebben tesamenineenkruisingskasje staanbloeien, waarbij
bleekdat éénvandeze plantentochiets stuifmeelgafen erbijtwee planten
wat zadenwerdengevormd.Dedaaruit gegroeide bieten zijnopeenapart
isolatieveldjeuitgepoot enblekennuallemanlijk sterielte zijn.Er zijn
verschillende kruisingen doormiddelvaninhullingenmeeuitgevoerd waarbij
alskruisingspartners de zelfbestovenplantenuitdekruisingskasjesfungeerden.Er isvan27kruisingenzaadgeoogst.Gehooptwordt dat onderdebestuivers éénofmeer zullen zijndie tothet zgn.O-typebehoren.
Instandhouding vanhet tolerante materiaal
Deze instandhouding vond plaatsop20ruimtelijkgeisoleerde perceleninde
wijde omgevingvanWageningen,Ook zijnereenaantalproefkruisingengemaakt tussende sterk ingeteelde nummers teneinde de doordezeinteeltveroorzaakre opbrengst-depressie v/eeropteheffen.Deonwikkelingwasoverhet
algemeenvrijbehoorlijk. Uitdemeeste partijen zijneen aantalplantengenomenalsapartefamiliehoofden.

-57Dekwaliteitvanhet zaadvalt tegenenvooral dekiemkracht isniet best.In
totaal zijner598familiehoofden,76partijen en38proefkruisingengeoogst.
Infectieproefvelden.
Optweeproefveldenwerd deoogstdepressie vastgesteld veroorzaakt doorde
vergelingsziekte.Hetproefveld Kervelsweide opkleigrond indeNudewerdingezaaid met dienummerswaarvoldöëndë~zaad_vanaanwezigwasmet eengoede
kiemkracht.Tevenswerdenhierderassenuitgezaaid,n.1.12voederbietenrassenmetNeo alsstandaard en6suikerbietenrassen metK.W.E.als standaard.
Ookwerdhiereenproefaangelegd waarde invloedwerdnagegaanvaneensystoxbespuiting,uitgevoerd voor deinfectie.Erwerden458opbrengstveldjesgezaaid,terwijlvan elknummer ookeenreserveveldjeisaangetegdwaarvande
bietenweerkunnenwordengebruikt alsplantmateriaalvoor zaadwinningin
1957.
Opditproefveld lagende enigszins tolerante typenwaarvanhetuitgangsmateriaalvanhet I.R.S.gekregenwas entevenswat eigenvoederbietenstammen uit
het rasEurekabenevens een aantaltetraploide suiker-envoederbietenstammen.
Destructuurvanhet proefveld wasnietbest endegrond was ook zeerongelijk,
wat zichdemonstreerde ineen zeeronregelmatige.opkomstmetveelmisplaatsen
entweewas.De strokenmet ongelijke stand lagengelukkig loodrecht opde
proefbanen zodathet proefveldvoor debepalingvandeoogstdepressie bruikbaarwasdaarhethieromderelatieveverschillen tussen alofnietgeïnfecteerd ging.
Op5en6juli ishet proefveldmet zieke bladluizengeinfecteerd,dieop
resp.6en7julidoorvernevelingmet systoxweergedood zijn.Erisgebruik
gemaaktvaneendraagbarenevclboommet 2rugspuiten enerisverneveld naar
500cmjsystox in2001.perha„ Hierna isnogtweemaalverneveld mettussenpozenvan14dagen,waarbijdelaatstekeergebruik isgemaaktvanmetasystox.
Deluizendodende werkingwasuitstekend ennadeverneveling waren erdevolgendedaggeenlevende luizen meer tevinden.
Desymptomenvan devergelingsziekte warenna14dagenreeds te zienendemonstreerden zichinhetbeginvooral dooreenachterblijvenvandegroeivande
geïnfecteerdebanen« Door desterke natuurlijke infectie metbesmetteluizen,
die indeomgevingvanWageningen zeerveelvoorkomenwerden tenslotte ook
de "gezonde"banenvoor100 i doordevergelingsziekte aangetast.Hierdoor
enookdoordewat laterebesmettingwarendeopbrengstverschillen nietzo
grootals in1955.
Ervrasoverhet algemeenniet zoveelverschil indesymptomen tussen destammen.
Alleendestammenvan deafstammingGreat Western515 (AI64)blevenlang
groen.Verschillende stammenvande afstamming Ras55© n °okvan enkele
amerikaanse afstammingenvertoonden een zeersterkeneigingtot schieten
zodatderesultaten somsmoeilijk te interpreterenzijn.
Het proefveld isvan10t/m 16 oktoberbijgodweerd gerooid enonderzocht.In
tabel1volgt eenkorte samenvattingvan enkele resultaten»
Tabel1-Proefveld Kervelsweide
Stammen of

rassen

herhalin-

opbr.
depr.
dr.st.

Rassen

Civagro
Massa

3
4

29 1o
29 fo
29 1o
13 1o

18

34 io

25
12

19 i
28 io

gen
Eureka
aanhouders Eureka afst.
Priso
aanhouders Priso afst.
K.W.E.
aanhouders suikerbiet
afsta
Ne0
Lactea wit

5
2

3

39 i

gen

opbr.
depr.
dr.st.

Abe

3
3
3

Barres
Perritslev
Civarres

46 %
33 i
39 i

3
3

34 i
36 i

3
9
3

29 i
40 i
38 i

Bng
K.W.E.
Polybeta

herhalin-

-58Stammenofrassen

GroenkraagC.I.V.nieuw
Hollandia
GeleDaenoXID
Massiva
CeresGroenkraag

herhalingen

3
3
3
3
3

opbr.
depr.
dr.st.
38 °/o

Yo f
36 i
36 f
38 f

Rassen

MariboP
HilleshögP
Hilleshögïï.P
ZwaanesseIII
KuhnP

herhalingen

opbr.
depr.
dr.st.

3
3
3
3

44%
40 f
40#

2

38 i

Erisweinigverschiltussenderassen.AlleenBeoenBngzijnduidelijkheter
danderest.Depolyploidenzijnminstensevengevoeligvoordevergelingsziektealsdediploiden.
Omdenatuurlijkeinfectietegentegaankanhetsomswenselijkzijndeproefveldenalvoordekunstmatigeinfectietebehandelenmetsystox.Omnunate
gaanofditockinvloedheeftopdedepressie,veroorzaaktdoordekunstmatige
infectie,werddevolgendeproefopgezet.Van18opbrengstveldjesKuhnP
bietenwerden6veldjesop4juli wet systoxbespoten,terwijl12veldjesonbehandeldbleven.Op6julizijn3vande6bespotenveldjesgeinfecteerdmet
besmetteluizenen6vandeonbehandelde.Devolgendedagzijnalleluizen
weergedooddoorvernevelingmetsystoxenverderzijndezeveldjesgelijk
behandeldalsderestvanhetproefveld.Devantevorenbespotenendaarna
geinfecteerdeveldjeswerdennormaalziekenonderscheiddenzichinniets
vandeanderegeinfecteerdeveldjes,waaruitbleekdatdeluizenhetvirus
goedopdebespotenplantenkunnenoverbrengen.Deopbrengstdepressieaan
drogestcfvande3vantevorenbespotenherhalingenbedroeg36 °/oenvande
anderezesherhalingen38 f, zodaterweinigv.rschilis.Mitsmenmetvoldoendeluizenwerktkanmendushetinfectieproefveldeventueelvantevorenmet
systoxbespuiten.
HetproefveldophumeuzezandgrondaandeBornsesteegbestondvreeruitplanten
dievantevoreninpotjesopgekweektzijn.Opdezemanierishetmogelijkom
metweinigzaadenvaakslechtekiemkrachttocheengoedproefveldtekrijgen.
Intotaalzijnerongeveer30.000potjesgebruikt,waarmede228opbrengstveldjeskondenwordenaangelegdenookeengedeeltevandeplantenalsreserve
kondenwordenuitgepoot.Hetopbrengstproefveld bestondbijnageheeluit
suikerbietenstammenenenkelekruisingenwaarbijK.W.E.-handelszaadals
standaardisgebruikt.Ookhetmateriaaluitdekruisingskasjesishieruitgepoot.Hetproefveldheeftzichgoedontwikkeldenisop3julimetbesmette
luizengeinfecteerd,welkeop4julidoorvernevelingmetsystoxweergedood
zijn.Hetverloopendebehandelingwashiersoortgelijkalsophetproefveld
Kervelsweide.Ookhierwarenernietveelverschilleninsymptomenbehalve
datereenkruisingwastussenPrisoenBarresStrynoX,diemooigroenbleef,
terwijlookdeGreatWestern515stammenzichgoedhielden.Op8en9oktober
ishetproefveldbijgoedweergerooidenonderzocht.Degemiddeldeopbrengstdepressieaandrogestofvande18K.W.E.standaardveldjeswas34 f°e n VSXLde
23aangehoudennummers24 f>»
Vandeaangehoudennummersvanbeideproefveldenzijndereservebietengerooidenvanelknummer20bieteningekuildvooreventueleuitplantin1957»
Van36nummerszijntevensintotaal1008bietenafgegevenaande4nederlandsesuikerbietenkweekbedrijven.
Kasinfeetieproeven
Hetzoueenvoordeelzijnalsmengedurendedewinterindekaseenvoorselectiezoukunnentoepassenophetuittezaaienmateriaal.Ermoetdan
echtereenverbandbestaantussendesymptomenindekasendedepressieop
hetveld.
Indewinter1955-1956zijnvan90familiehoofdenenenigerasseninde
kas10plantjesverspeendengeinfecteerdmetdevergelingsziekte.Voorhet
duidelijkuitkomendersymptomenwerdendeplantencontinubelicht.Naenige
wekenbegonnendesymptomenzichtbaartewordenen6wekennadeinfectie
werdeenwaarderingscijfergegeven.
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-59Deze nummers zijnookopdeproefvelden opgenomenendaar ookenige keren
"beoordeeldopsymptomen enerisde opbrengstdepressie aandrogestofvan
bepaald.
Intabel 2volgt eenoverzichtvan deverkregencorrelatie-coëfficiënten
tussende symptomenophet veldenindekasenmet dedepressievandedrogestofopbrengst.
Tabel2
Vergelijking
Symptomenkas-Symptomenveld
Symptomenkas-Depressie drogestofopbr.
Symptomenveld-Depressie drogestofopbr.

Correlatiecoëfficiënt
0,17 + 0,11
-0,19± 0,11
-0,32+ 0,11

Uit deze cijfersblijkt datmendekaswaarnemingnietkangebruiken alsvoorselectie voor deopbrengstdepressie. Zelfsde correlatie tussendeveldsymptomenen dedepressie isonvoldoende enkannietdienen toteenwerkbesparing
bijdeoogst.
Opkweekvanblad-luizen
Inde luizenkweekindekruisingskaswasinhetnajaarvan1955eenbesmettingmet hetmozaikvirusbinnengeslopen.Voorhetverwijderenvandezeinfectie werd devolgende methode toegepast.Demetbeidevirenbesmette luizen
werdengedurende 3dagen op stoppelknollengezet,waardoorzehetmozaikvirus
kwijtraakten.Daarnawerden deluizenweer opgezonde bietenplantjesovergebracht, diedaardoorv/eerwerdengeïnfecteerd metalleenhetvirusvande
vergelingsziekte.
Doorhet I.R.S.werdgecontroleerd ofalle virusstammen nogaanwezigwaren,
wathet gevalbleektezijn.
De zieke luizenwerdengedurende dewinter opbietenplanten instand gehouden
terwijl ookgezonde luizenwerdengekweekt opstoppelknollen enbladrol.
Inhet voorjaarwerden wederom 8cellenvandekruisingskas ingezaaidmet
KuhnPsuikerbietenen,nadat dezevoldoende warenontwikkeld, besmetmet
ziekebladluizen.Doorhetkoude enzonloze weerwasde ontwikkelingvande
luizenergtraag,zodathalf juninognietvoldoende luizenaanwezigwarenvoor
deinfectie van deproefvelden.Bristoenenkele dageneenelectrisch
kacheltje inde cellengeplaatst,waardoor de luizen zich snelvermeerderden
zodat de proefvelden op3>5e n 6julikondenwordengeinfecteerd.Het restant
vande luizenwerd aantwee suikerbietenkweekbedrijven terbeschikkinggesteld.
De luizen zijnverder inenkele celleninstand gehoudenentotnutoeiser
geeninfectiemetmozaikweeropgetreden.
Bijhet instandhoudenvanluizengedurende dewinter opandere plantenals
bieten, zoals tulpen,bladkool,stoppelknollen enz.heeft menlaterdemoeilijkheid datbijoverbrengingvande zichdaaropontwikkelende luizenop
bietenereengrote sterfte optreedt.Laatmendeluizenechtereerstgedurende 24uurbij+ 0C,staandangaat deoverbrengingveelvlotteren
treedt er eenveelgeringere sterfteop.
Serologie enColorometrie
Devolledige apparatuurvoorhet serologisch onderzoek werd inmiddels ontvangenengedurende de zomerwerden eenaantalbepalingen hiermedegedaan.
Daarervanwege het slechte weernietveel tijdwasvoor een systematisch
onderzoek zijnersteekproefsgewijzebepalingenverricht naarhetgehalte
aanvirus inverschillende bietenstammen enrassen.Tegelijkwerd denieuwe
colorometrischemethode vanhet I.R.S.geprobeerd enbeideuitkomstenvergeleken.Er zalnogveel onderzoek nodig zijnomtot een juist gebruikvan
dezebeidemethodentekomen enhieruit conclusies tekunnen trekkenvoorhet
selectiewerk.

-60Bezoeken, excursiesenz.
Enkelekweekbedrijvenwerdenbezocht enaanwijzingengegevenvoor eendoelmatigemethode "betreffendehet selectiewerk.
Voor dewerkgroepvoederbietenvandeNederlandse Kwekersbond werdeeninleidinggehoudenoverhet kwekenvanbladluizentenbehoeve vanhetvergelingsonderzoek. Ookwerdv/eerdeelgenomen aandevergelingsziekte-excursie vande
Nederlandse Kwekersbond indeprovincie Groningen.
Verderwerdenernogverschillende personenontvangen eninlichtingen gegeven
over de stand vanhet veredelingswerk.
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Cytologisch onderzoek
1.voeder-ensuikerbieten
a. (project voederbietenveredeling no.55)
Dein1955 opnieuwgeselecteerde C tetraploiden (jaarverslag1955onder d)
werdeningekuildenin1956perrasgeïsoleerd uitgeplant voor zaadwinning.
Voordebloeiwerdendeze planten cytologisch onderzocht envoorzover zeniet
tetraploid bleken,verwijderd.
Suikerbieten
Ras
Sx
Sy

Onderzocht
36
11

Tetraploid
33

3
2

9

Voederbieten
Va
Vb
Vc
Vd
Ve

17
36
21
42
6

14
28
16
39
2

3
8
5
3
4

Het onderzoek geschieddemetbehulpvaneenphasen-contrastmicroscoopna
fixereninalcohol-ijsazijn (4sl)enmacererengedurende 3minuteninn-HCl
bij60°C.
Hetin1955opnieuw geselecteerde C„materiaaldatookin1956wasuitgeplant
voor zaadwinningwerd, zoalsreedswerd opgemerkt,inhetjaarverslag1955niet
meer voor debloei cytologisch gecontroleerd. T.a.v.ditmateriaal werd volstaanmetwaarnemingenaandehabitus waarbijdeplantendietwijfelwekten
werden verwijderd.
b. (projectenvoederbietenveredeling no.47en9l)
Nahetbei-endwordenvandeproefveldresultatenvanhettetraploide materiaal
wordt eenscheidinggemaakt tussen "beste"en"overige families".Delaatste
v/ordenvoorlopig zondermeerinstand gehouden,terwijlde"bestefamilies"
dienenalsbasisvoor verdere selectie enverdergebruikt wordeninkruisingen.
Deze beste familiesuithetproefveld 1955(lOplantenvaniederno.)bloeiden
gezamenlijkperrasgeïsoleerd af.Voordebloei werd door cytologisch onderzoekhetchromosomen aantal gecontroleerd.
Resultaats

Ras
Va
Vb
Vc
Ve

Aantal n o . ' s
10

8
6
14

Aantal 0 •nderz.
96
78
60
131

te i t r a p l .

90
69
55
120

6
9
5
11

De aantallenindevierde kolom betreffen aneuploidenentriploiden.Hetontstaanvandeze triploidenvindt zijnoorzaakinhetpenetrerenvanvreemd,
monoploid stuifmeel.
Teneinde inzicht tekrijgeninhetgroeitypevantetraploidenwerden gedurende
verschillende ontwikkelingsstadiawaarnemingen gedaan.
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1.Grassen (project Grassen-enKlaververedelingno.38)
Injanuarienfebruari werd doordeafdeling GrassenzaadvanWesterwolds
raaigras selectiesbehandeldmet 0,2 <fo colchicine.Toende overlevende planten
voldoende warenontv/ikkeldwerdenseophetvelduitgeplant voor zaadwinning.
Geziendegunstige resultatenmet stuifmeelmetingenvoorhetvaststellenvan
deploidie (jaarverslag 1954» IIonder d)werdenookin1956aanditmateriaalstuifmeelmetingenuitgevoerd.Het stuifmeelwerdgekleurdmet0 , 1 $katoenblauw.
Aan10diploide en10tetraploide plantenwerdenpollenmetingengedaanomde
spreiding instuifmeelkorrelgroottevast te stellen.De gemiddelde pollen
grootte vandediploide bleek37?2mu (35=7-38.9)> van detetraploiden45«9
(44*3—47-3)• Bijhet onderzoekwerd als toelaatbare grens aangehouden41 m u ?
alle plantendie alsgemiddelde van10metingeneenlagerewaardegavenwerden
afgesneden.Dooverige plantenwerden geoogst.Voor cytologischonderzoek werden
perplant 5zadeninpetri schalenopvochtigfiltreerpapiertekiemen gelegd.
Degevonden tetraploidenwerdenindekasgeplant.Dit onderzoek isnogniet
afgesloten. Totnutoewerdentetraploidenaangetroffenindenakomelingschappenvan40plantenuit 52onderzochte.Uithetverschijnsel dathetvoorafgaande stuifmeelonderzoek geengunstiger resultaat opleverdevalt teconcluderendatvele C~plantenmixoploid zijngeweest.Opvallend isdat slechtsin
enkele gevallenallevijfuitgelegde zaden tetraploidbleken.
Resultatenvanhet onderzoek tot31december 1956.
aantal no.'s53
onderz. 219pi.
tetrapl. 67pi.in40no.'s
Eetpercentage tetraploidenbedraagt 30,5 i°>ditisongeveergelijkaanhet
percentage tetraploidengevondenin1954» waarbij slechtswerd geselecteerd
opzaadgrootte,(Jaarverslag1954II» l>t>).Hetuitvoerenvan stuifmeelmetingen
inde C^met alsdoelhetuitschakelenvandiploidenheeft blijkbaar geen
nuttigeffect.
2.Klaver
(project Grassen-enKlaververedelingno.38)
Vanhet polyploide Klavermateriaal aanwezig opdeS.V.P. werden75 C_planten
dieuitmunttenwat zaadproductie enlandbouwkundige eigenschappenbetrof
gekloond.Aandeze 75klonenwerd door cytologisch onderzoekhet chromosomenaantal gecontroleerd. Zeblekenzonderuitzonderingtetraploid.De C vandit
materiaal wasin1954onderzocht (jaarverslag 1954II»2,b).
IIIKoolzaad
(project Koolzaadveredelingno.106)
Vande in1955nietcolchicine behandelde raapzaad plantjes (jaarverslag1955»
lil)werd eenaantal dat duidelijke reactie symptomenvertoonde ophetveld
uitgeplant voorzaadwinning.Het zaadwerdperplantgeoogst.Voor cytologisch
onderzoekwerdenperplant 5zadentekiemengelegd.
Het onderzoekgeschiedde volgenseensnelle orceïnekleurmethodedaarde
resultatenmetphasen-contrast hiermindergunstigwaren.
Resultaat;
Gruber10no.'s
onderzocht
tetraploid
triploid
diploid

Jougoslavisch landras 14no.'s
43pi«
onderzocht
50pi.
13pi.(4no.'s)tetraploid
22pi.(5no.'s)
2pi.
triploid
-pi.
28pi.
diploid
28pi.

-63ïïapido10no.'s
onderzocht
tetraploid
diploid
diploid

Lembke 14no.'s
48 pi.
onderzocht
24pi.(3no.•s)tetraploid
4pi.
triploid
20pi.
diploid

51P1»
15pl.(7no.'s)
1pi.
35pi.

Inmiddels isvanhet I.V.T.tetraploide B.oleraceaontvangen.Hiermede zalin
1957gekruist kunnenY/orden.
Vandeplanten,voortgekomenuit dekruisingenBrassica campestrisxB.
oleracea,die in1955de colchicine-behandeling ondergingen (jaarverslag1955>
III)bloeiden 12in1956 af.
Daarvandeze planten slechts zeerweinig zaadwerdgeoogstwerdhet zonder
cytologische controleuitgezaaid.Deplantjeshieruit overwinteren indebak
enzullen t.z.t. cytologischwordenonderzocht.
IV Blauwmaanzaad
(project 122)
In1955werdenopverschillende wijze jonge plantenmet colchicine behandeld.
Gedurende degroeiwerdenwaarnemingengedaan,terwijl ookgetracht werd aan
het geoogste zaadverschillen teontdekkendievolgens literatuurgegevens op
Polyploidie duiden.Aandehand vandeze waarnemingenwerdvaneenaantal
planten enkele zadeninPetrischalen tekiemengelegdvoor cytologischonderzoek.
Naenig experimenterenbleekookhier eenkleurmethode teprefererenbovende
phasen-contrast techniek.Door dezeergeringe omvangvanhetmateriaal (worteltopjesvanBlauwmaanzaad)endoorgebrekvanhulpvorderde het onderzoek zeer
langzaam.Bovendiengafdeuitslagweinighoopopsucces,zodat tenslottede
opbrengstenvanplanten enbollendie afweken ingroepjesbijeengevoegd en
als zodanig ophetveld gezaaidwerden« Indezomerwerdenwaarnemingengedaan,
dochafwijkende planten tradennietop.
Inhetbeginvan1956werdenopnieui?50plantjesmet colchicine behandeld.
Hiertoe werd zaaduitgelegd inkistjes ennadat deplantjes devereiste lengte
haddenbereiktwerdenzegebundeld invochtigfiltreerpapier.Doordeze
plantjesmethetvegetatiepunt ineen0,5 focolchicine-oplossing te dompelen
ende lucht teverdunnenwerdbereikt dat de colchicine goed inhetweefsel
kondoordringen,terwijlwerdvoorkomen dat dewortel inaanrakingmetde
colchicine kwam.
Vande zobehandelde 50plantenkonden 20plantenophetveld gezetworden.
Uitwaarnemingengedurende de zomerbleek datenkele planten duidelijk in
groei afwekenvande rest.Hetmateriaal isperplant geoogst engedorst.In
deloopvandewinter zal cytologisch onderzoekvolgen
V Solanum
(project 6)
Inhet jaarverslag 1955werdmedegedeeld dathet onderzoek aanSolanummateriaalmet behulpvandephasen-contrast methode onvoldoende resultatengaf.Uit
experimenten indeloopvan1956bleek, datbevredigende resultatenverkregen
kunnenwordenmeteenacete-orceïne kleurmethode.
Methodiek:
fixeren inalcohol-ijsazijn (3°l)
verwarmen ophet objectglasin2/oorceïne in45 Y°azijnzuur+n-H Cl
(9+1delen)
uitsmerenin2 °/oorceine in45 f°azijnzuur.
VI Voedergewassen
1.lupinen (project 24)
Hetblijkt zeermoeilijk te zijntetraploide lupinenteverkrijgen.
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Eenpoging in1954leverde éénslecht groeiende plant oproetslechte zaden.
In195éwerdende pogingenherhaald.
Eendruppelmethode waarbijeenhalfvloeibare substantie (tylose+_0,2 fo
colchicine)ophetgroeipuntwerd gedruppeld (5dagen,tweemaal daags)gaf
geen resultaat.Deplantengroeidennormaaldoor.
Uit een jongzaaiselwerden eenaantal jongeplantengekozen,v/aarvande
saadlobbennetgespreid enhetgroeipunt net zichtbaar was.Deze planten
werden gebundeld enmethet groeipunt ineen0,5 c/°colchicine oplossinggehangen.Het bekerglaswerd inexcicator geplaatst ende luchtverdundmet een
waterstraal luchtpomp.Na-|-uurwerd de luchttoegelaten,waarnadeplanten
nog3ureninde colchicine gedompeldbleven.Na2wekenvertoonden alle
plantenduidelijke groeiremmingen.Deze plantenzijnopgekweekt envanverschillende is zaadgeoogst.
2. Stoppelknollen
(project 28)
In1956werd eengroot aantal stoppelknollenplantjesmet colchicine behandeld
ondervacuum (alsbovenbijlupinen).Dereagerende plantenwerdenophet
velduitgeplant voorzaadwinning. Zewerdenindividueel geoogst encytologisch
getest optetraploidie (5zadenperplant ineenpetrischaal).Deno.'sdie
tetraploidenbleken tebevattenwerdenuitgezaaid ophet veld. Ookdeno.'s
waaringeentetraploidenwerdenaangetroffen werdenuitgezaaidvoor controle
opdebetrouwbaarheid vanhet laboratorium-onderzoek. Erbleekeenduidelijk
envrijbetrouwbaar zichtbaarverschil tussentetraploidenendiploiden.Per
veldje werdenenkele "tetraploiden"gemerkt,onderzocht enlaterapartgeoogst.Het resultaat vanhetonderzoek aanenkelezadeninhet laboratorium
stemt goed overeenmet datvanhet onderzoek aanhetmateriaal ophetveld.
Resultaat;
35plantenno.'s
onderzocht
tetraploid
triploid
diploid

142pi.
81pi.
17pi.
44pi.

VIIBladkool (t.b.v.I.V.R.0.)
Uit typenverscheidenheid, voorkomend inpraktijkrassen vanBladkool (Brassica
napus- 38 chr),werdgeconcludeerd dat demogelijkheid vanvermengingmet
Duizendkoppige kool (Brassicaoleracea-18chr)bestond.Verschillen in
zaadkleur versterktendezegedachte.
Uit cytologisch onderzoek aanverschillende fracties (rood,zwart engrijs
zaad)bleek datergeen sprakevra,svanvermenging. Inalle gevallenwerden
38chromosomengevonden.
Methodiek:

kleuren met a c e t o - o r c e ï n e .
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Vezelvlasveredeling
Projecten 69t/m73
Het jaar 1956wasniet zogoedvoorvlas als1955» Devele regensgedurende de
zomermaandenhebbenopdekwaliteitvanhetvlaseenzeernadelige invloedgehad.
Door develeregenginghet indeNudeuitgezaaide instandhouding envermeerderingsproefveld zeervroegtijdig legeren.Voorhetdoenvanwaarnemingen
moest het danookuitgeschakeldworden.Gelukkigwashet belangrijkste materisslopde andereproefveldenuitgezaaid, v/aarditwelmogelijkwas.
Het zaaienvandeproefveldenbuitenWageningen,n.1.het proefveld inde
N.O.P. enhetbrandproefveld inGroningen, stelde onsindevoorgaande jaren
vaakvoor zeergrotemoeilijkheden.Het zaaienvan vlasmet dehand isn.1.
alleengoeduitvoerbaarbijnietteveelwind,ietswat inbovenvermeldegebiedeninhetvoorjaarmaar zeldenvoorkomt.Zomoest in1955tweekeernaar
Groningengereisd¥/ordenvoorhet zaaienvanhetbrandproefveld. De eerste
keerwas dit doorde steeds sterkerwordende windnietmogelijk.Verder droogt
bijhet zaaienmet dehand degrond indebetrekkelijk ond.iepevoortjesgewoonlijk teveeluit,met alsgevolgeenonregelmatige opkomst,indiener
tenminste nietkortnahet zaaienregenvalt.Deze problemen werdenmet succes
opgelost doordeconstructie vaneenkleinevierrijige zaaimachine speciaal
geschikt als slechts zeerweinigzaadbeschikbaar is.Dezemachine zaaitregelmatig,tot delaatste korrel wordtgebruikt;bovendien is ze snelengrondig
leegtemaken.Doorhet gebruikvandezemachinekan zowelhet proefveld inde
N.O.P.alshetbrandproefveld inGroningenbijvrijsterke windvlotingezaaidworden.Beide proefveldenvertoonden eenmooie regelmatige opkomst.
Proefveld Prof.BroekemaHoeve teMarknesseN.O.P.
Opdit proefveld, speciaalbestemd voor debeoordeling op stevigheid en
kwaliteit,werden154roestresistente familiesuitgezaaid,waarvan77i n
duplo.Hiervanwerden 54aangehouden.Vande60gezaaide roest enbrand
resistente lijnenwerden 3envan623eerstejaars lijntjeswerden 226voor
verdere beproeving aangehouden.Door deregelmatige stand, dankzijhetmachinaal zaaien,waseengoede beoordeling opkwaliteit stevigheid mogelijk.
Alleende selectie die instevigheid met derassenWieraenMadonnakonden
wedijverenwerdenvoorverdere beproeving aangehouden. Ooknubleekweerdat
Wieraeengoedegéniteurisvoor stevigheid.Vandebeste selectieswerden
monsters naarhetNederlandsVlasinstituut gezondenterbepalingvanhet
vezelgehalte endevezelkwaliteit.
Kruisingswerk
Beginfebruariwerd indekashetterugkruisingsmateriaaluitgezaaid.Enkele
wekenna de opkomstwerden deplantenmet roestgeinoculeerd ende vatbareverwijderd. Intotaalwerdener70kruisingenvangemiddeld 4knoppengeoogst.
Deuitzaai hiervangeschiedde begin juli.Door devochtige zomervaarende
plantenhelaasnietmeeldauwvrijtehouden, zodatgeengeslaagde kruisingen
werdengeoogst.
Voorhet erfelijkheidsonderzoekoproestresistentie werden82kruisingen
gemaakt.
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Opdegebruikelijke wijze werdweer ophet terreinvan deBornsesteegeen
roestproefveldaangelegd. Ookdit jaar slaagdendeinoculaties v/eeruitstekend,
zodat door desterke"besmettingeengoede selectie opresistentie mogelijk
was.
Vande 600uitgezaaide eerstejaars familiesvanin1953 gemaakte kruisingen
bleken178homozygootresistent tezijn.
Uit 433reedsoproest enbrandgeselecteerde populaties werdendevatbare
plantenverwijderd.Vandeze populaties werden408aangehouden.
Brandresistentie
Evenals voorgaande jarenv/erdhetvlasbrandproefveld weerbijdeHeerBoste
Uithuizermeden (Hefswal)aangelegd. Ookdit jaarwasereenvrijsterke en
uniforme aantasting, zodat eenbehoorlijke selectie opresistentie mogelijk
was. Opmerkelijkwas de toenamevanhet percentage resistente plantent.o.v.
hetvorige jaarbijdepopulaties diereedseenofmeer jarenopdit proefveld
warenverbouwd.
Opdit proefveldwerdenuitgezaaid 103reeds oproest engedeeltelijk ookop
brand geselecteerde populatiesn.1.39vanin1951» 47 v&n-i n1952en17van
in1953gemaaktekruisingen.Vandezepopulatieswerdendeplanten die een
normale lengtehadden,waarvan dusredelijkerwijskonwordenaangenomen,dat
zebrand resistent waren,geoogst.Voortswerden 2816eerstejaars lijnenuit
reedsoproestenbrand resistentie geselecteerde populaties indevormvan
kachelpijpenuitgezaaid. Hiervanbleken er1139voldoende resistent tezijn.
Bijdebeoordelingwerd speciaalgelet opvroegrijpheid,ditmethet doelom
de correlatie tussenbrand resistentie enlaatrijpheid tedoorbreken.
Voorhet opsporenvannieuwegéniteursvoorbrandresistentie ?/erden600verschillende rasseninduplo alskachelpijp uitgezaaid.Hiervan werden 203
met een6ofhogervoorresistentie beoordeeld.Deze zullenin1957opnieuw
wordengetoetst.
Resistentie tegenverbruinen (Polyspora line)
Ophet proefveld indeNude wasdoorde sterke legering endoorde aanhoudende
regenhet nietmogelijk eengoedePolysporainoculatie uit tevoeren.
UitNieuwZeelandwerdenenige alsresistent betitelde selecties ontvangen.
Deze zullenin1957ophunresistentie vandeinons land voorkomende stammen
wordengetoetst.
Resistentie tegendodeharrei (Ascochyta linicola)
Voor het opsporenvanresistente géniteurswerden620rassenindekasin
gesteriliseerde endaarnametreinculturesvande schimmelbesmette grond
uitgezaaid.Enkelewekennadeopkomst werden deplantennogmaals doorbespuitinggeinoculeerd. Bijhet oogstenbleek slechts êên olievlasras geennoemens-*
waardige aantastingtevertonen.In1957zalonderzochtworden ofditras
werkelijk resistent isofdathet toevallig aanbesmetting ontsnapt was.

•67Olievlasveredeling
Project 75
Op het proefveld in de Nude werden;
a. 20families van kruisingen, gemaakt in de jaren 1948 t/m 1950, in drievoud
(veId3ës~Ï4M2)uitgezaaid met als standaarden er tussen de rassen
Daehnfeldt enPastel en
b. 336 tweedejaars lijnen geselecteerd uit A2 families van kruisingen gemaakt
in 1948"ën~Ï9497~ïn~ënkelvoud (veldjes 3M 2 ) .
De stand van het proefveld was tot voor de bloei zeer goed te noemen, hoewel
het vlas door de aanvankelijke droogte iets aan de korte kant bleef. Door het
slechte weer tijdens en na de bloei is de zaadzetting ver beneden normaal gebleven, zodat de opbrengst ongeveer 4 à 500kg per ha lager was dan het vorige
jaar, zoals blijkt uit onderstaande tabels
Tabel 1. Opbrengsten over 1955 en 1956 van de 6 hoogst opbrengende families.

No.

Kruising

Ottawa 770 S x Rabat OI96
4938/7
Ottawa 77O B x La Prévision
5032/5
5032/11
Ottawa 770 B x La Prévision
Ottawa 77O B x La Prévision
5032/17
Ottawa 77O B x La Prévision
5032/19
5038/12
B 5128
x Benvenuto
Daehnfeldt (Standaard)
Pastel (St; andaard)

...
Opbrengst
in kg/ha
1955
1956
2OI7
2103
2180
2226
226O
2176
I92O
I59O

I63O
I77I
1757
I652
1695
1647
1533
1269

Opmerkelijk is dat Pastel in de laatste twee jaren een lagere opbrengst heeft
gegeven als Daehnfeldt, dit in tegenstelling met de daarvoor afgaande jaren
toen Pastel steeds gemiddeld 200kg hoger was. Vermoedelijk is dit te wijten
aan een onbekende, met het zaad overgaande ziekte. Import van gezond zaad uit
Frankrijk zal daarom voor het volgende jaar gewenst zijn.
Gegevens over het oliegehalte zijn nog niet beschikbaar daar het materiaal nog
door de chemische afdeling onderzocht moet -worden.
Bij de tweedejaars lij,nen zien wij,zoals uit tabel 2blijkt, zeer grote verschillenen opbrengst."*Dë standaarden liggen lager als bij het familie proefveld.
Door de beperkte hoeveelheid zaaizaad kon per lijn slechts een klein veldje in
enkelvoud uitgezaaid worden. Aan de opbrengsten der afzonderlijke lijnen kan
daarom geen al te grote waarde gehecht worden. De grote spreiding bij de
standaards spreekt in dit opzicht een duidelijke taal. Gezien echter het feit,
dat vele lijnen een hogere opbrengst hebben gegeven als de hoogste standaard
veldjes kan zeker aangenomen worden, dat meerdere van deze lijnen ook in de
toekomst de standaard rassen in opbrengst~zulTën~overtreffen7
Proefveld Betuwe
Ophet proefveld van het N.E.V.I. in de Betuwe werden een zevental families
in drie herhalingen van 32M2 met als standaarden de rassen Daehnfeldt en
Pastel op hun inbrengend vermogen getoetst. Doordat dit proefveld in de
schaduw van hoog opgaand geboomte lag was het vlas zeer lang, zodat er door het
slechte weer een sterke legering optrad. Hierdoor konden helaas geen betrouwbare opbrengst gegevens worden verkregen.

Verslagover1956
door
Dr.Ir.H. Lamberts
Project25
Lupine
Ondanksde"bijzonderongunstige weersomstandighedenverliependeverschillende
werkzaamhedenbevredigend. Openkelekenmerkenalsneiging totlegeren,
gunstige,gelijkmatige afrijping,doorbloei of-groeikonzelfsbetergeselecteerd worden dannormaal.
Develdproevenwaarinresistentie tegenmeeldauw-enmozaiekziekte zouworden
getoetstmislukten alsgevolgvandeweersomstandigheden.
Dekwaliteit vanhetgeoogste zaadis slecht°, opvallend hierbijisdatde
witzadige typenmeerdoorkiemschimmelswerden aangetast dande"normaal"
gekleurde typen.Dekwaliteit vandewildeherkomstenwasdaarentegenopvallendgoed.
Debelangrijksteresultatenzijn:
1.Selectie-opbrengst aangroenemassas Opnieuwisgebleken dateenaantal
(l87~Iï3nên7"wëïkë"in_ir;9ërdërë~ôf~mïnderemateuniform zijn,inopbrengst
bovenPalvouitkomen.Het isopvallend dathetbloedvande spaansewilde
herkomst 20endatvanhet Paltype inde allerbeste nummersvoorkomt.Daarnaastkwamenalsgunstige kruisingsouders enkele landrasstammen,debittere
niet springende stam 3535A (vanDuitse oorsprong)eneenonbehaard Paltype
indezegroepvoor,In3proevenopde stoppelgafeenlijnuitdekruising
Palx (Palt x ¥H 20)tenopzichte vanPalvo eenmeeropbrengst van21,30en
38 fo. Van deoverige lijneniseenPaltype (evenals Palvoreedsvan1949in
onderzoek)nureeds3jaar lang steeds5-10 %beterdanPalvo.
Eentweede groepvan130lijnenbleekeveneens zeergoed.Hoewel indeze serie
evengoede ofbetere lijnenvoorkunnenkomen,danindehiervoorgenoemde,
zijnnogteweiniggegevensverkregenvoor eenvolledigbeeldomtrentde
werkelijke kwaliteit.Belangrijkisindeze groepvooraldatineengroot
aantal lijnengunstige kenmerken alsniet springende peulen, stevigheid,vlotteafrijpingenonbehaarde peulgecombineerdvoorkomen.
Uitdeervaringenverkregenmethet jongekruisingsmateriaalblijkt,dat
hoewelopnieuweenaantalveelbelovende typenwerdgewonnen,opde"oude"
basisweinignieuwsmeer is teverwachten.
2.Het nieuwe genenmateriaaluitPortugal:Ineenafzonderlijkverslagwordt
hierop~dïepëringegaan,"Varestaat"reëdsdateenreeksnieuwe typenisverkregen;omtrent dewaarde alsgéniteur isuiteraardnognietsbekend.De soort
L.Rothmalerilijktvoor onsbelangrijk, daareen reëlemogelijkheid voor
soortskruisingvangele lupinemet deze soortblijkt tebestaan (zieverslag
reisPortugal).
3.Deresistentie tegenFusarium oxysporums Waarschijnlijk alsgevolgvande
telage temperaturenverliepdeaantasting traagenonregelmatig.Ophet
proefveld "Driesprong"bijEde echterwashetbeeldbijzonder scherp.De
aantastingvandestandaard waszoradicaal,datreeds circa15junigeengezonde standaard plantmeer tevindenwas.Watbetrefthet resistentie
"Spectrum" gedroeghet proefveld zichalseenvertegenwoordiger vanphysio I
(deminst ernstige).Wijbeschikkeb thansovereenvrijgroot aantalresistente lijnenwaarinalcaloidvrijeplantenvoorkomen,terwijl ookalcaloidvrije
lijnengevondenzijn,v/elkegeheel ofgedeeltelijk resistent zijn.Eengedeeltevan ditmateriaal bezit ookalgemeenbezieneenreeks gunstige eigenschappen«,
Hetresultaat vande zaadopbrongstproevenwasditjaarteleurstellend. Geen
vanonze zaadtypenkwam~b3vëïï~nit"nïveaü""vanNeven.Eenderoorzakenisde
grotere stevigheid vanNeven.
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traagontwikkelende. Binnen degroepechter zijnzeergroteverschillenaanwezig,zodatvoor selectie goedekansen aanwezigzijn,
6.Indit jaartrad invele typendoorgroei en-bloeiopm.d.v.datnade
eerste bloeiperiode zichopnieuw jöngi'stënglïËTmël;Bloemenvormden.Deze
eigenschapwelke zeernadeligblijkt te zijnvoorde afrijping endezaadkwaliteit komtvooralvoorinWeiko IIIenkruisingenmet ditras.Inhet
Paltype daarentegen isoverhetalgemeen juist eenscherpe afsluitingvande
groei waar tenemen.
7.Selectie ophetniet afbrekenvandepeulen.Dit iseenvervolg opdeveldselêcïïë"van~Ï9557~Sr"wâs~tôën~giîëgënnëid"ôm"vaneenscherpe natuurlijke
selectie gebruiktemaken.Ruim 250afzonderlijkeplantenwerdenopgrond van
develdwaarnemingen aangehouden.Dit jaar zijnwijgedwongengeweest uit elke
hieruit ontstane lijneenaantalafzonderlijkeplanteninhet laboratorium te
onderzoeken.Hetblijkt dat zoalsteverwachtenwasvrijwel alle plantennormaal afbreken;in5families echterisdit beslistniethetgeval.Zelfsna
een24urige drogingbij55C.blevendepeulhelftennogaandebloemstengel.
Bijditzelfde onderzoekkwamendereeds inmijnproefschrift genoemde
Portugese herkomsten met "springende -maargeslotenblijvende -peulen"weer
naarvoren.Het isnuwel zekerdatditkenmerkvoorNederlandse omstandigheden
voldoende waarborgentegen zaadverlies alsgevolgvan springenbiedt.
Serradella (Project26)
Eenopbrengstvergelijkingtussendiploide entetraploide lijnenvielinhet
voordeel vandediploide uit.Vaneenaantalnieuwenummerskondoorde
weersomstandigheden geen zaadwordengewonnen,zodatinfeite vanvooruitgang
geensprakeis.
Voederwikken (Project 24)
Erzijneenkleinaantalgoede lijnenaangehouden;de zaadopbrengst isechter
zeerklein endekwaliteit vanhet zaad slecht.
Stoppelknollen (Project 28)
Voor deknollenishet dit jaarniet ongunstiggeweest;deuitzaaikonondanksde lategraanoogst nogoptijdgeschieden ende ontwikkelingwasbevredigend.Verschillende onderdelenvanhetonderzoek zijnnuzovergevorderd dat eengoede indruk omtrent demogelijkhedenkanwordenverkregen.
1.Inteelt gevolgddoorbastaardering.Er zijnnueenvrijgroot aantal 1-5
jaaroude inteeïtïijnen aanwezig.ï>emeeste hiervan zijndoorinhulling tot
zelfbevruchting tedwingen;dezaadhoeveelheidwisselt zeer sterk,ófalsgevolgvanerfelijkeverschillen,ófdooruitwendige omstandigheden.Eenaantal
lijnenechter levertbijinhullingvrijwel geen zaad;de instandhoudinggeschiedtbijdezelijnendoorknopbestuiving.
Bijde zaadwinningvande inteeltstammenwerd dit jaarverbetering verkregen
door gebruik temakenvanvliegen.Doorhungrote activiteit werddebestuivingbevorderd enmeer zaad verkregendannormaalhetgevalwas.
Vele inteeïtïijnenzijnonderlinggekruist,terwijl ookvrijveel kruisingen
gemaakt zijntusseninteeïtïijneneneentoetsras.
Belangrijke conclusieskondenwordengetrokkenuitdenaast elkaargezaaide
ingeteelde envrijbestovenbloeiwijze. Inverreweg demeeste gevallenwerd
hierbijeenheterosiseffectwaargenomen.Het duidelijkst kwam ditnaarvoren
inhetblad;watbetreft deknolwasv/eleengrote invloed opdeproductie,
weinig ofnietsechter indeknolvormmerkbaar.Hetblijkt duswelnoodzakelijkbinnen deinteeïtïijnenopknolvorm teselecteren.
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Voor depractische toepassingisditvangrotebetekenis.Hoewelexacteopbrengstgegevens ontbrekenwashetduidelijk datinvele gevallendevrijebestuiving (inteeltlijnx stuifmeelmengselvanandere intoeltlijnen)eenhogere
productie oplevert dande standaards Jobe enMommersteegheelbladige.
Daarook inteeltlijnenmet zeergewenste eigenschappen (knolvoetresistentie,
laagmosterdolie enhoogdrogestofgehalte)aanwezig zijnis deverwachtinggewettigd dathetverkrijgenvandeze gunstige kenmerkenindehybride rassen
mogelijkis.
2.Knolvoetresistentie.Bijdebesmettingsgraad ophet proefveld Nijbroeken
ondir~dë"üïtwëndïgë~ömstandighedenvan1956,waseenvrijgroot aantalnummers
geheelgezond;daartegenoverwasdeJobe gemiddeldvoor circa90 ioaangetast.
Vande inteeltlijnenbleef eenaantalgeheelgezond,terwijlindevrijbestoven
familieshiervaneveneensgeenofzeerweinig ziekeplantenvoorkwamen.Dit
duidt duswel opdominantie vanderesistentie.
Het algemene beeldvande resistente familiesisgoed.Het ziet ernaaruit
dat combinatiesvaneenaantal goede familiesbruikbare rassenkunnenopleveren.
Dit jaarwerdvoorhet eerst zomerzaaitoegepast opgrondvan degedachte dat
bijhogere temperaturen eengroterpercentage ziekeplanten zouontstaanen
dientengevolge eenscherpere selectiewordt verkregen. Inonsgevalwerd deze
theorie bewaarheid.Hetuitgezaaide reservezaad vandeoogst 1955leverde
gegevens tervergelijking met deresultatenvanherfst 1955 (zie onderstaande
tabel l). Het isopvallend dat dehalflange gelegroenkoppen (N260,N 245,
N 258)wel ongeveergelijkblijven,terwijl dehalflange witte blauwkoppen
gemiddeld sterkachteruitgaan.
Tabel1.
verhoudinggezond:aangetast
herfst 1955
N 272
N125
H 166
N185

5:1
10.5:1
3l3a
6;1

W 260
N 245
H 258

26:0
10:1
8:1

zomer1956
1.6:1 )
halflangewitte
2.5:1 )
2.6:1
blauwkoppen
2:1 )
170:12) gele groenkoppen

Opgrondvandeverkregenresultatenbijhetknolvoetresistentie onderzoek,
magworden aangenomen dat in3jaartijdseenresistentiegraad kanwordenverkregenwelke dievandeMo
minersteegsrassenbenadert.Eenaantal cijfersvan
herfstbeproevingen1956tonendit duidelijk aan (tabelII).Defamilies stammenafvanafzonderlijkeplantenvoorhet eerst inherfst 1954°Presistentie
getoetst.
TabelII.
gezond
N5293
N5295
N5296
N5299
N53OI
Jobe l)
Momm.heelbl,

250:
223:
25O:

ziek

1
6
16

175 '
201:
50s
+ 5OO:

1
178
2

l) Hierbijwaarschijnlijkveel zieke plantengeheelverdwenen.
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TabelIII.
verhouding gezondeziek
inteelt
N502O/55
ïï5O42/55
IT5C61/55
H5063/55
IT5O68/55
Rres.bl.k.

xvatb.bl.k.

7-0 (2j.inget.)
6-0 (2 j.inget.)
12-0 (2 j.inget.)
16-0(2j.inget.)
29-0 (1 j.inget.)
145-1

vrijbestoven
22-0
18-0
5O-O
5I-I
12-0
-

Fres,gr.k.xvatb.bl.k.

145-10

-

Kros.gr.kc xvatb.bl.k,

198-19

-

15-68

—

Jobe

Degrotemoeilijkheid vooreenzuivergenetisch onderzoekisdatnietvastgesteldkanworden,ofindevatbare typesinhetgeheelgeenresistentie genen
voorkomen,
3.Hoogdrogestofgehalte indeknol.Nadeindividuele selectie opdrogestof
indë"knóï_ïn~Ï955"wërd~nü~ïn~dë~cïaaruitontstane families geselecteerd.Het
blijkt dat dein1955gevondenhogegehaltenvoor het overgrote deel erfelijk
zijnenin circa75 %van defamilieshogerisdanhetgehaltevandestandaards.
Terillustratie volgenhier enige cijfers (gemiddelde uit 50knollen)
Drogestofge halte
1955 moederknol familie 1956 relJobe=100

5458/56
5467/56
5470/56
5474/56
5484/56
5496/56

6O90/55
olGO/55
6IOO/55
6IOI/55
6IO6/55
6I25/55

Jobe
Momm.hee Ibl.

9.5
9.9
10.2

9.6
10.2
I2.9
-

9.8
9.4
9.4
9.4
9.4
9.3
7.7
8.0

127
122
122
122
122
121
100
104

lietspreekt welhaastvanzelf dathet 20-25 fohogere gehaltemeestalniet tot
eenovereenkomstige verhoging vandedrogestof productie zalleiden.Tochwas
ineenaantalfamiliesdeknolproductiosminstensgelijkwaardig aandeJobe,
terwijl ook hetmodelgoed is.Er isdusalleredenomaantenemen,dat
selectie indeze richting zinheeft,temeerwaardebepaling opzichzelf zeer
eenvoudigis.
Metbehulpvaneenkurkenboorwordtn.1. eencylindrischstukhorizontaaluit
deknolgenomen.Gemiddeld blijkthetgehalte opl/5van detotalehoogte
(vanboven af)representatief voorhetgehaltevandegehele knol.Hetboorstukwordt natgewogen,gedroogdbijIO5C.enna17.00uur opnieuwgewogen.
4.Laagmosterdoliegehalte.Nadatin1955reedseenaantalfamiliesmetbehulpvan"eenzwaveïbëpaïing optotaalmosterdoliegehalte wasgeselecteerd,werd
ditjaar opnieuw opnoggrotere schaalgewerkt.Reeds ophetveld werd gevonden
datbelangrijke verschillen indesmaakvanhet looftussenverschillende
families aanwezigwaren.Dehoopdeze smaakverschillen (welke zeer sterk ten
gunstevandegevondenmosterdoliearme typenuitviel)volledig indezwaveïbëpaïing terugtevinden,werdnietgeheelbewaarheid.
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niet altijdmet deanalyse resultaten.Er isechternuzoveelmateriaaldat
in1957voederproevengenomenkunnenworden» Naast de zuivere chemischebepalingwerd depapierchromatografie ingeschakeld.
Tot dusverre is"hët"nïët~gëïükt":bëhoorlijke chromatogrammenteverkrijgenuit
blad ofknolextracten.Uithot zaadechter zijnzeergoede,reproduceerbare
resultaten verkregen.Hetblijkt,dathet aantalmosterdolie glucosidenvarieert van 2-4.Bijdezebepalingnublijkt zeer duidelijk dat demetbehulp
vande zwavelbepaling alsgoedbevonden familiesoverhot algemeentotde
groepmet 2glucosidenbehoren.Inde anderefamilieskomt slechtsbijhoge
uitzondering eendergelijk typevoor.Hetbezwaarvanhet zaadonderzoekis,
datindividuele selectie nietmogelijkis.Teneinde aanditbezwaar tegemoet
tekomenwordt getracht het onderzoek tussenaugustus ennovemberuitte voeren
zodatbijdekeuze ophet veldrekeningkanwordengehoudenmetdepapierchromatografischeresultaten.
5.Polyploidie.Debehandelingmet colchicine blijkthetmeeste succeste
gevehjwanneer"jongekiemplanteninvacuum, gevolgddoor snelle luchttoevoer,
inde colchicinewordtgelegd. Opdezewijze zijnnueenJO-talgeheel
tetraploide familiesverkregen.Hiermede wordt thansnagegaan ofdeproductie
doormiddelvankruisingmet triploide kanwordenverhoogd. Ookwordentetraploide inteeltlijnen opgebouwd.
6.Kweekmethodiek.Demethode,waarmedewijklonenmakenwerdverbeterd,waardooroengroter slagingspercentage werdverkregen.Hetgrote probleem isde
bewaring vande "moederknol",zelfsbijbewaringbijcirca1C.treedt invele
gevallen rottingop.
Bijruimtelijke isolatie vanfamilieswerden sterkeaanwijzingenverkregen
datbijde "gewone"veredeling hetgevaarvoor inteeltschade grootis.Uiteen
familie werd in1955een6-talphaenotypischuniforme "elite"knollengeïsoleerd en tevenseen 25-tal "tweede keuze"knollen.Eenvergelijkinginde
herfst I956gafvoor de "tweedekeuze"familie eencirca15 %hogere opbrengst
te zien!Tevensbleekeenmengselvanelite knollenuit enkele families
duidelijkhogere opbrengsten te geven dandeafzonderlijke isolatiesvan
overeenkomstige elites.
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Koolzaadveredeling
Projectno.106
Evenalsinvoorgaande jarenwerden zowelvoordedonkergeel alsvoor delichtgeelbloeiende selectiesvergelijkings- enopbrengstproefvelden ingezaaid.
Gedurende dewinterleden dezevoorwat dedonkergeel"bloeiende"betreftzozeer,
datinhetvoorjaarwerd"beslotentot omploegen.Deopbrengstproef,waarin11
lichtgeelbloeiende selecties enHamburger (als standaardras)onderling werden
vergeleken,bracht laatstgenoemde opdevierde plaats.Hetwerd door 3selectiesinopbrengst overtroffenmetresp. 13,11en5 i°* Twee vandezelaatste
gavenookindeproefvan1955reeds eengrotere opbrengst danHamburger,
Nietteminwarendeverschilleninrangorde vandeonderzochte selectiesin
delaatste jarenvandie aard,datvoorhetverkrijgenvanmeer zekerheid
omtrenthet opbrengend vermogenvande selectiesnodig zal zijndezetevergelijkenopgrotere proefvelden.
Ophetmet Alternaria-sporen besmette proefveldwarenookindit jaardeverschillen inaantastingtussendediverse nummersklein.Wegens degeringeresultatenmet dezemethode isinhetverslagjaar eenaanvanggemaaktmetbesmetting
van jongekoolzaadplantenvanverschillende rassenindekas.Hierbijwerden
deplantjes geïnfecteerd doorbesproeiingmet eensporensuspensie,zodraze
3à4normale bladerengevormd hadden.Daarnawordende plantengedurendeenkeledagenonderplasticgehoudenbijeentemperatuurvanongeveer 20C.De
proevengaventot nuwelverschillen inaantastingte zien,maardeindruk
wasdat dezemisschien eengevolgwarenvanuiteenlopende omstandigheden.
Bepalingvanhet oliegehalte vanrassenenselecties geschiedde steedsdoor
gemalen zaadmonsters (2g.)tehangen inbenzine,waarna zicheenevenwicht
instelt.De opdezewijze gevonden cijfers zijnbruikbaarvoorverodelingsdoeleinden^ zijgevenechterniet deabsolute vetgehaltenweer.Bijderassenviel
het Zuid-SlavischerasWeilaropdooreenhooggehalte.Bijde geselecteerde
familiesvarieerdendeoliegehalten tamelijk sterkmet eenverschiltussen
deuiterstenvanongeveer 5%•Eenrelatiefhoge zaadopbrengst bleekin
diverse gevallen samentekunnen gaanmet eenhoogoliegehalte„
Voorhet synthetiserenvannieuwekoolzaadvormenwerd zaadgewonnenvande door
deHeerG-.J.Speckmannin1955met colchicine behandelde plantenverkregenuit
kruisingen tussenenkele raapzaad-rassen enspruitkool.Dehoeveelheid zaad
wasbijdemeeste plantengering.Onderzoek vandeHeer Speckmanntoonde,dat
de colchicine-behandeling niet zondereffectwasgevreest.Vandeplantendie
kans op succesgavenishet zaadinhetnajaarvan1956uitgezaaid inpotten.
Voorhetbeproevenvande omgekeerde behandelingsvolgorde -oudervormen
tetraploid maken,daarnakruisen-werden enkele raapzaadrassenmet colchicine
behandeld. Denaarhunhabitus teoordelengetroffenplantenwerdenuitgeplant.In1957za-lkunnenblijkenofertetraploidengevormd zijn.De
kruisingspartner -boerekool -werd alstetraploide vanhet I.V.T.ontvangen.
De selectie vanzomerkoolzaaduitFranse rassenvanwinterkoolzaad isgeen
succes. Zaainadewintermaakt datslechts eengeringpercentage vande
plantentotbloei envruchtzetting komt enindatgevalzeer laat.Misschien
isdoor selectie indenakomelingschap vankruisingen tussen zomer-en
winterkoolzaad resultaat tebereiken.
IndeF„van deproefbetreffende deverervingvandebloemkleurtradentot
diennietgevondenkleurenop.Classificatie methetblote oogbleekbijzondermoeilijk.Methet optredenvandezenieuwe kleurenwerd bovendien
duidelijk, dat debloemkleur-verervingeenmeer ingewikkelde verklaring
behoeft dandie,welke dein1955opgestelde hypothese gaf.Erwerdennieuwe
kruisingenverricht omverdere gegevens teverkrijgen.
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Project 123
Motdewerkzaamhedentenbehoevevanditproject werdinfebruari begonnen
doorhetbestuderenvanliteratuurenhetvoerenvanbesprekingenmetdeskundigenophetgebiedvanteelt enveredeling vanPhaseolusvulgaris.
Voortswerden contactengelegd tothetverkrijgenvangéniteurs, zodatinmei
materiaalvan zeerverschillende herkomst opeenproefveld konwordenuitgezaaid.Debegingroei wasdoor koud v/eerzeertraag.Inde loopvandevegetatieperiode vertoonden zichophetveldvele ziektensvetvlekkenziekte,vlekkenziekte,rolmozaiek, zwarte vaatziekte,spikkelziekte, zonnebrand,windschade.
Deaantasting was somsplaatselijk, invele gevallenwas ookduidelijkeen
verschilinvatbaarheid waar tenemen.Behalve opgevoeligheid voor ziekten
werd ookgelet opdegroeihabitus enderijpingstijd.Tenslotte werdenalle
nummers apart geoogst. Van enkele werd evenwelgeenoogstverkregenalsgevolg
van zeervroege Colletotrichvm-aantasting.Voor hetuitvoerenvankruisingen
werdeninpottenindekas 15rassengezaaid,inseriesmet telkens4dagen
verschil inzaaitijd omhindervanverschil inbloeitijd tegentegaan.Deze
rassenwarenuithetbeschikbare sortimentgekozenenerzijds ominhun
kruisingsnakomelingschappen tegaanselecteren terverkrijging vannieuwe
rassen,anderzijds omaandeze nakomelingschappen dewijze vanverervingvan
deresistentie tegendegroepenvanvlekkenziekte -fysio'stebestuderen.
Indeloopvande zomer zijndekruisingenuitgevoerd, allemet castratie.
Vermeldenswaard isnog,dathetras Cornell49-242zich slecht bleektelenen
voorgebruik alskruisingsmoeder;vandebestovenbloempjes leverdebijdit
ras slechts ééneenpeulmet zadenop.Bijde overigekruisingen waren ook
vele"uitvallers",maarnietteminvoldoende oogstbare peulen.
Vaneenaantalrassenwerd devatbaarheid voor vlekkenziekte getoetst inde
kas.HierbijT/ordenkiemplantjesgeïnfecteerd met eensporensuspensie van
Colletotrichum lindenuthianum kortnadat de zaadlobbenopengevouwenzijn.
Daarnaworden zegedurende enkele dagenzeervochtiggehoudendoorbroezen
met (lau?/)waterenafdekkingmetglasofplastic.Ooknadien blijfteen
vochtigmilieunoodzakelijk. Detemperatuur wordt gehoudentussen15en 22C.
Na7à10dagenzijndanbijvatbare plantende typische spits toelopende
vlekkenzichtbaar,waaraande ziekte zijnnaam dankt.Debonenwerdenaanvankelijktekiemen gezet inhoutenbakjesmet natte turfmolm,?ra,aroprivierzand.
Later zijnzinkenbakkengebruiktmet eenlosroostervangaaswerk,waarop een
dikke laagfiltreerpapier,debonenwordendanvoorgekiemd enmethunwortel
doorfiltreerpapier engaas inhetv;aterindebakgeplaatst.De laatste
methode geeftminderhindervanschimmeling enheeftnog enkelevoordelen.
Bijbeide werkwijzen isvoor eengelijkmatige kiemingnodig debonen aante
snijden.Gedurendehetverslagjaarwerdervaringverkregenmet dehierboven
beschreventoetsing,diebruikbaar lijktvoor hetvroegtijdig scheidenvan,
vatbare enonvatbare planten.Denietvatbaarblijkende plantenkunnennade
toetsingY/ordenuitgeplant endanalsnogwordenonderzocht opandereeigenschappen.
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BIau
v/maanzaadveredeling
Project 122
Van de kruisingen, die in 1955 werden verricht stonden vijf selecties met drie
standaardrassen op vijf opbrengstproefvelden n.1. N.O.Polder,ïïageningenen
bij de blauwmaanzaadkwekers Mansholt, Timmers en Diekhuis/v.d.Have,v/aar de
verzorging geheel bij hen berustte.
Het proefveld in Klundert gaf een goed beeld van aantasting door valse meeldauw. Hier bleek dat de standaardrassen Nobel en Emmabloem zwaar werden aangetast, Eckendorfer inveel mindere mate, terwijl een tweetal S.V.P. selecties
practisch vrij waren.
Het proefveld Westpolder heeft nogal geleden van vogel- en windschade, zodat
de opbrengsten niet betrouwbaar zijn.
Het proefveld Fredericapolder is betrouwbaar en leverde eveneens mooie gegevens
over de valse meeldauw aantasting. Tellingen van aangetaste planten,waarvan de
bollen totaal verloren gingenwerden verricht door de Firma v.d.Have en leverden evenals bij het proefveld Klundert aanwijzing dat enkele S.V.P. selecties
"rij resistent zijn tegen de peronospora arborescens.
Eenvalse meeldauwaantasting in de eerste vorm is niet zo erg. De schimmel kan
zich al op de jonge planten bevinden in het 3-4 blad stadium als het gewas
nog niet is doorgehakt en zodoende kan er rustig een plant wegrotten.
Valse meeldauw aantasting in de tweede vorm is veel erger enkan een plant,
die reeds gebloeid heeft volledig doenverdwijnen. De schimmel groeit van uit
de oksel van het laatste blad, langs de stengel naar de bol,die zich volledig
omkrult naar beneden en totaal verrot. De gehele plant verdwijnt daarna. Juist
in dit stadium, als het gewas is volgroeid kunnen hierdoor flinke stukken in
de rij verdwijnen en wordt de opbrengst sterk beinvloed.
Uit een der oudere selecties werden honderden planten geselecteerd op zaadkleur, bolvorm en strolengte. De opbrengst van deze selectie ligt in hetzelfde
vlak als de bestaande rassen doch de zaadkwaliteit is aanmerkelijk beter dan het
sortiment.
Voorjaar 1957 komt dit materiaal ter beschikking van de kwekers en het
I.V.R.0.
Van de jonge selecties, die afkomstig zijnvan dezelfde kruisingspopulaties,
doch twee jaar later geselecteerd zijn stonden een 25-tal op twee proefvelden
te Wageningen en de N.O.Polder, Van dit materiaal zijn nog een 8-10-tal
selecties, die verder worden beproefd.
In de kruisingen, die zomer 1955 gemaakt zijn werd herfst 1956 reeds geselecteerd. Het viel op, dat enkele combinaties zeer veel zaad leverden per bol.
Juist doordat de vermeerderingsfactor bij blauwmaanzaad zeerhoog ligt (+_1000 x)
is het interessant te zoeken naar de gunstigste kruisingscombinaties door
een gedeelte van het F materiaal op opbrengst te toetsen en de rest voor
reserve te behouden.
Vele van deze kruisingen bezitten een géniteur die volkomen afwijkt van ons
sortiment en afkomstig is uit het Midden-Oosten. Een blauwzadige lijn uit
Hongarije en Turkije bezitten b.v. veel korter stro en zijn een paar weken
vroeger rijp. Deze rassen hebben echter ook ongunstige eigenschappen o.a.
bolopbrengst,vormen van slechts 6én bol per plant en de daglengte-gevoeligheid.
Inkruisen met de beste rassen uit West-Europa kan hierin waarschijnlijk uitkomst brengen, daar reeds in de F een duidelijke verbetering van uitstoeling
en opbrengst werd geconstateerd.
Op een observatieproefveld te Hulst waar zeer vroeg (18maart)werd gezaaid
kwamen duidelijk verschillen in de vroege voorjaarsontwikkeling tot uiting.
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plantje 2-3 blaadjesheeft gevormd hetgewas somsergveel lastheeftvan
diverseweersinvloedenendaardoorvolkomen stil staatindegroei.Naeen
zwarenachtvorst eindmaart enomstreeks detweedev/eekvan aprilvertoonden
de17estEuropese rasseneensterkepaarse verkleuringvandebladeren,doch
herstelden zichspoedig terwijlrassenuitAustralië enGriekenland volledig
warenuitgevroren.Juist dezeuitheemse rassenhebbeneenzeertragevoorjaarsontwikkeling.Rassenuit o.a.Hongarije enTurkijebezitteneenvlottebeginontwikkeling enzijnookgoed resistent tegennachtvorst.

-77Yerslag over1956
door
J. PostJr.

Chemische afdeling
1.Onderzoek opdrogestofgehalte.
Erwordt gedurende 16-18uurgedroogdhij105C.
Gewas

Aantalmonsters

Gras
Grasenklaver
Bieten
Bieten

Afdeling

193
1124
815
1975

Ir.G.E.vanDijk
Dr.F.Wit
Ir.G.Cley
Ir.D.Kloen

2.Onderzoek opeiwitgehalte.
Dezebepaling vindtplaatsvolgens demacro-Kjeldahlmethode.
Gewas

Aantalmonsters

Lupine

Afdeling

251

Dr.Ir.H.Lamberts

5.Bepaling oliegehalte.
Debepaling wordtuitgevoerd volgensvoorschrift vanDr.G.J.Vervelde
(Landbouwkundig Tijdschrift Jrg.63),met ditverschil,dathetmalenvanhet
nionsterdoor onsmeteenmortiermolenverrichtwordt.
Gewas
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Aantalmonsters
,

.

.

.

l i l

.

I

. . .

I

I.

-

,

Koolzaad
Blauwmaanzaad
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54
15

Afdeling
.

,
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Ir.St.W.Duursma
Joh.Dros

4.Bepaling phosphaatgehalte inaardappelzetmeel.
Evenals vorig jaarwerdhet P?Oj--gehaltebepaaldmet demetolmethode.Hierbij
treedt eenkleuringopdie colorimetrischbepaaldwordt.
Gewas
Aardappelen

Aantalmonsters
381

Afdeling
Dr.H.J.Toxopeus

5-Suikerbepalingen.
Ditwerdevenals vorig jaarpolarimetrischbepaaldvolgend demethode,die
berust opdekoudwaterextractie vandesuiker.
Gewas
Bieten
Bieten

Aantalmonsters
518
600

Afdeling
Ir.G.Cley
Ir.D.Kloen

6.Mosterdolieglucosideninstoppelknollen.
Metbehulpvan depapierchromatografiewerd getracht eenchemische bepaling
vandemosterdolieglucosidenmogelijktemaken.
Demoeilijkheid hierbijwas datinhetbegin geen literatuur hieromtrent
bekend was;tevens ontbrak deervaringmet deze bepalingsmethodiek, zodatdit
onderwerp eengroot deelvandetijd inbeslaggenomenheeft»
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,
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-78ITaveel experimentenluktehetverschillen aantetonentussenverschillende
Cruciferen zaden.Ookwerd hiernaliteratuurgevondenoverdepapierchromâtografische scheidingdermosterdolieglucosiden. Ditmaakte hetmogelijkeen
geschiktere indicatievandezevlekken teverkrijgen.
Eenduidelijke scheiding inextractenvanversmateriaal,zoweluitknolals
uit loof,lukte totnuniet.
Welwashetmogelijk duidelijke verschillen tussenextracten uit zaadvastte
stellen.Hieruitbleek,dathet aantalglucosidenindeze extractenverschillend was. Ookdatdehoeveelheden derglucosidenwisselt.
Verder onderzoeknaardezemethode,dievelemogelijkhedenbiedt,zalhet
volgend jaarwenselijk zijn.

-79Verslag over1956
door
A.Troost

Inleiding
DeProf.BroekemaHoeve isverdeeld inzevenpercelenvanieder4ha.,waarvoor
eenvastevruchtopvolgingisvastgesteld.
Verder zijner4percelenvaniederongeveer 2ha.gelegenachterdekassen,
waarvanerjaarlijkseenwordtgebruiktvoordeopkweekvanaardappelzaailingen,maarwaarverdereenwatvrijere vruchtwisseling mogelijkis.
Ophet eindvanelke kavel ligt dannogeenperceel,waarvan degrondwatafwijkt, doordat tijdenshet baggerenvanhet erlangsliggend kanaal,deuitgebaggerde specie opdeze stukkenwerd ennogwordtgedeponeerd.Dezegrond is
nietgelijkvansamenstellingenoverhet algemeenwatlichterdandeoverige
grond.Genoemde percelenhebbeneenoppervlakte van2,80ha.opkavelI1en
3.7Oha.opïï2.
Doorde ongelijke samenstelling vandezegrond iszenietgeschiktvoorhet
nemenvanproeven.
Restdannogeenperceelvan 2.50ha.voor opH1,dat eerdergrasland was.
'Telkensisditwatingekrompeneninhet najaarvan1954werdhet geheelgescheurd i.v.m.het stakenderveehouderijendeverkoopvandepaarden.
Het jaar1956 staatvoldoende bekend omzijn zeerongunstige zomerengrote
regenval;
bijdebehandeling vanelkperceel zalditniet steedsherhaald
T/orden.
Opgemerktmoet nogworden,datrondMarknesse deneerslaghoeveelhedeninde
maanden julienaugustusnogbelangrijkhogerwarendaninderestvande
N.O.P.Ditheeft zeerzekerdeopbrengsten enkwaliteit derproductennog
extragedrukt.
EenuitzonderinghieropmakenweldeBintje pootaardappelen.Dezewarenreeds
voordegrootste regenvalineenvergevorderd groeistadium, zodatnietveel
schadewerd ondervonden.
Welontstondenmoeilijkhedenbijhet loofklappenenhetrooien.
Behalve het landvoordewintergranenwerd alhet landindeherfstvan1955
geploegd opeendieptevan_+20cm.
Erwordt lieverniet diepergeploegd, omdat onderdebouwvoor eenzwaardere
grond aanwezig is,diebeter opz'nplaatskanblijven.
Achtereenvolgens zalnuvanelkperceeleenkort overzicht wordengegeven.
BegonnenvrordtopN1methet eerste perceel.DaarnakavelN 2indezelfde
volgorde.
Staringw.tarwe (orig.)opp.2.50ha.
Dezetarwewerdgezaaid opbietenlandwaarvan ookhetblad wasgeoogst. Zaaidatum14en15november.Zaaizaadhoeveelheid153kg/ha.Het landwas +_17cm
diepgeploegd.Vóóreggemwasnietnodig.Welwerdnageëgd, opdieplaatsen
waardegrond tengevolge vanhetbieten-enbladrijdenwat erg stukwasgereden.
De opkomst ende standvóór devorstperiode wasgoed.Nadevorsthaddetarwe
behoorlijkgeleden,vooralvandefelle koude wind.Opdehogeplaatsen?yaren
demeeste plantenverdwenen ofvielennoguit indeeerste voorjaarsmaanden.
Het wasbijkansmei,eermeneengoedbeeldvan destandkreeg.Erbleefeen
zeerongelijkgewasover.Opdehogere plaatsen stondniets;opdelage gedeelten,zoalstrekkersporen,warenalle planten blijven staan.
Debemestingbestonduit300kgkorrelsuper 17^/ha.en210kgkalksalpeter.
Laterwerd opdàtgedeelte,watgeengrasland meerwasin1954» n °g100kg
ksperha.
bijgegeven.

-80Hetgedeelte datin1955nog alsgrasland werd gebruili,was ietsaande zware
kant,maarkontochnogvan drie kantenv/ordengemaaid.
Reeds+6wekenvoor deoogstdatum,27en28augustus,werdvrijveelschade
aangebracht doordemussen.Ookwerd deoogstverkleind doorharde wind.
Nahetmaaienwerd detarwe direct opruiters geplaatst.Gedorstwerdop
17septembervanafhet land.Kwaliteitvan dekorrelvielnietmeeendoor
weinigvraagkwamdezetarwenietvoor zaaizaad inaanmerking,zodat zewerd
verkocht voor f25,75per100kgafbedrijf.Opbrengst 3-562kg/ha.nietdroog.
Stroopbrengst 6.700kgperha.Injuliverkocht voorf4 0 , — perton.
Consumptieaardappelen
Bintje
Eigenheimer
Furore

1.85 ha.
2.05ha.
0.10ha.

Devoorvrucht wasvlasmet als ondervrucht hopperups.Dezeklaverwerdherfst
1955gemaaid enverkocht aande drogerij.
Daardegrond inhetvoorjaarmooidroogwas,konhetlandflinklosenfijn
gemaakt wordenmetbehulpvan de cultivator endaarnamet dekromtand-egmet
alsresultaat eenmooilospootbed zonderkluiten.Debemesting wasreeds
vóórhetbewerkenvandegrond toegediend; supervoorhetgehele perceelnaar
400kg sup.17 ioperha.enNopdeBintje enFurorenaar700kgksen
deEigenheimernaar600kgperha.
Erwerdbijdroogweerendrogegrondmet dehalfautomatischemachinegepoot.
Datum11en12april°,rijenafstand van67.5cm.
HetEigenheimer pootgoedwerd aangekocht.DeBintjeswerdenuit hetuitschot
vanhetverkochte pootgoedgezocht.
Alle aardappelenwarenindeherfstvan1955ontsmet tegenrhizoctonia.Als
pootgoed werd gebruikt demaat 35/45» behalvevan1ha.Eigenheimer,waarvande
maat 28/35was.Alleswerdvoorgekiemd.
Deopkomst wasgoedendestandregelmatig.Hetwerdeenmooi,gelijkgewas.Er
werdreedsvroegbegonnenmet debespuitingtegenPhytophthoraihetwerdom
deongeveer 10dagenherhaald, afhankelijkvan deweersomstandigheden.De
eerste tweekerenwerd zink, laterkopergebruikt.Hetwerduitgevoerd door-een
loonsproeiermeteengrondmachine.Eenkeer,op16juli,werd vanhetvliegtuig
gebruikgemaakt omdaterindevoorgaande 3dagenmeerdan53mmregengevallen
wa3.
Ondanksherhaaldelijk intensief sproeien,trad tochnog zeervroeg
Phytophthora op.DeBintjeswerden daarom op 1augustusreedsdoodgespotenom
knolziek tevoorkomen.Dit isvrijgoedgelukt.
Indetweede helftvanseptemberwerdendeaardappelen gerooidmetbehulpvan
eenvoorraad-rooier enindebewaarplaats opgeslagen.
Op1januari1957warennoggeenconsumptie aardappelenverkocht5 deopbrengst
isdaardoor nognietbekend.
DeBintjesgavennaarschatting 35tonperha.nietgrofveldgewas.DeEigenheimerswaren zeerfijn.Naar schatting afte leveren20tonperha.bovende
35™i«
Naaromstandigheden zijnzeweinigziek.
CarstenVIwintertarwe (ienabouw)opp.4ha.
Voorvrucht consumptie aardappelen.Ploegdiepte +17cm.Grond lagmooivoor
wintertarwe,zodat overdeploegvoorkonwordengezaaid.Dit gebeurde op
12oktober.Tegelijkmethet zaaienwerdnageè'gd.Zaaizaadhoeveelheid 120kg/
ha.
Bemesting 300kg sup.17 foen 200kgksperha.
Gewaswasgoed door devrijstrengewintergekomen.Hetwastijdens degroei
indevoorzomer eenmooiregelmatiggewas? hetkonechterietszwaarderzijn
geweest.Achterafbleekdit inverbandmethet slechteweerniet zoergte
zijn,daarhetnueenmooi staandgewasbleef.

-81Met de"bindergemaaid op14en15augustus tijdens eenharde wind;direct in
hokkengezet.Indeschuurgeredenop 23augustus.Detarwe wastoenmooi
droog.
Gedorst opLd december.Opbrengst4.263kgperha.met eenvoor dit jaarzeer
mooiekorrel.
Per1januarinognietverkocht.Stroopbrengstnognietpreciesbekend maar
zalongeveer 5«500kgbedragen.
Stro op6decemberverkocht voorf 5 6 , — perton.
Wieravlas (2enabouwA)4ha.
Devoorvrucht vanditvlaswaszomertarwe.
Grondbewerkingachtereenvolgens eggen,slepen,rollen,zaaienennaeggen,narollen.Gezaaid werd147kgperha.met 15kghopperups alsondervrucht,op
29maart.De opkomstwasgoed enzeerregelmatig.Eeniets dunnere standwas
betergeweest.
Debemestingbedroeg350kg sup.17 f°en50kgksperha.Tijdensdegroei
warendeweersomstandigheden niet ideaalvoorvlasenhet gevolgwasdanook
dathetwat aandekortekant isgebleven.
Hetwerdgetrokkendooreenloonwerker op7en8augustus,grotendeels van
één kant entevens doordezelfdemachine gebonden.
Naaromstandigheden wasdekwaliteitvrijgoed,behalve bovendedrainreeksen,
dezewarenwat tezwaar.Eeneuvelwaarwijelkjaarmeehebbentekampen.Het
wasgoedweerdirectnahet trekken,zodat reedsop13augustusmethet
schelvenwerdbegonnen.Dit werd doorwatregen onderbroken,maarkwamtoch
devolgende dagklaar.
Devolgende zesdagendaaropregende hetiedere dag,waarvan één met 37 ram
xjel dekroon spande.Op28en29augustuswerdhetvlasinde schuurgereden.
Per1januari nognietverkochte Doorharde ;?indmoesten deschelvenmeerdere
malenhersteld worden.
Proefveldperceel,opp.4 ha.
Voorvrucht hiervanwaserwten.
Tetraploiderogge.
Hiervanwerd 60aregezaaid +halfoktobermet eenzaaizaadhoeveelheid van
150kg.Opkomst enstand warengoed. Ooknadewinterwasde standgoed.De
uitstoelingvan ditgewasisechterelk jaar opnieuw onvoldoende.Alsbemestingontving hetgehele perceel 300kg sup. 17 foenderogge 250kgksper
ha.Degrootste moeilijkheid wasdit jaardeafrijping.Eerst op12september
konhetgecombinedworden.Derogge isdirect naareendrogergebracht die
nietsanders danzaaizaad droogt;hetvochtgehalte werdgebracht opongeveer
1 6 <fo.

Nahet drogen laghethl.gewicht op+_55kgendekiemkracht op+_50 °/>»
Opbrengst 2.680kgperha.
Hierbijkannogopgemerktwordendaterop4verschillende plaatsenophet
bedrijfdiploide roggeveldjesvan_+1arewarenuitgezaaid. Dezewarenveel
eerderrijpenkondendoor onsreedshalf augustuswordengeoogst.
Wintertarweveldjes
Het zaaienhiervanwerdverzorgd doorIr.G.Dantumamet zijnmedewerkers,
nadatdoor onshet landwasgeploegd.Omdat het proefveldenbetrofwerddit
land welvóórgeëgd.Hetuitzettenderveldjes enpadenwerd ookdoorons
uitgevoerd.De tarwekwammaarmatigdoordewinterenis degehele zomer
watholgebleven0 Opbrengsten warenniet inalle opzichtenbetrouwbaarwat
e'envanderedenwas,v/aaromniet alleveldjes afzonderlijk zijngeoogst en
gedorst.
Zomertarwe,zomergerst enhaverwerdenopdezelfdewijzebehandeld alsde
wïnïërgrinën.~welwerdhïërtweemaalgeëgd,integenstelling methet practijk
perceelwaar ditmaaréénmaalwerdgedaan.

-82De zomergraanproefveldenhaddeneengoede standendeopbrengstenzijndanook
"betrouwbaar.Alleveldjes zijnafzonderlijk geoogst engedorst ende opbrengsten
nauwkeurig bepaald. Tijdens degroeiwerden regelmatigwaarnemingenverricht.
Alhetgraanvandeproefveldenmoestwordengedroogd.Het strowerdinde
schuur opgeslagenengedeeltelijkgebruikt voor hetafdekkenvandevoeraardappelenvande afdeling aardappelveredeling.
Blauwmaanzaad
Hiervanwerd+_40aregezaaid op 28maart doorpersoneeluitWageningen.
Behalvewiedenenwatassistentiebijhet oogstenwerd ditgeheeldoor
Wageningenverzorgd.De zaaddozenwerden alleengeoogst ennaar Wageningen
vervoerd waar zeverderbehandeldv/orden.
2oalsreedswerdgezegdbedroeg debemesting 300kg sup./ha.De stikstof werd
gegevendirect nahet zaaienenwel400kgksperha.
Ditwaseenmooiproefveld, wat alsgoedgeslaagd kanwordenbeschouwd.
Inhet algemeengeldtvanalleproefveldendathet oogstendemeestemoeilijkhedenopleverde.Vooralhet dorsenmoest door regennogaleenswordenonderbrokenenerkonniet altijd wordengewacht,tot allesweergoed droogwas.
Terillustratie zijvermeld, dat tijdenshet oogstenvanhetblauwmaanzaad
hetbeslist noodzakelijkv/aslaarzenaantehebbendoorhetwaterdatophet
land stond.
Minervazomergerst
Detotale oppervlakte vande proefveldenbedroeg ongeveer 2ha.opditperceel.De rest,dus ook 2ha.,werdbezaaidmetMinerva zomergerst.Zaaizaadhoeveelheid 105kg.Gezaaid op 28maart.DeNbemestingwasevenals opde
gerst-enhaverproefvelden170kgks/ha.
Alsondervrucht -vverdophetheleproefveldperc.hopperusgezaaid.Degerst
werdgecombined op22augustus.Gelijktijdigwarenopdit perceelaanwezig:
decombine,trekkermet pick-upomhet strotepersen,eenautomet oplegger
omhet stro opteladeneneen autoomdegerst optehalen.
Degerst leverde4*035kgkorrelperha.openwasmooi droog.Bijdeopbrengst moet enige rekening wordengehoudenmethetfeit,dathethiergeen
vierkant perceelbetrof,maar aanvullingeneneennaarverhoudinggrote
oppervlakte kopakkers.
Gerstverkocht voorf24,75vanafhet land. Strovoorf 4 0 , — .
Bintje pootaardappelen
Bintje S (aangekocht)
BintjeE feigen)
BintjeE (kopakk.)

0.38ha.
2.18ha.
0.22ha.

Grondbevrerking:cultivereneneggenintwee werkgangenmetmooie drogegrond.
Mooie,rulle grond, zonderkluiten.Metmachine gepoot opeenrijenafstand
van67.5CDiop9en10april.Bintje Spotermaat 35/45 aantalplantenperha.
_+52.OOO.BintjeEpotermaat 45/55aantalplantenperha._+42.000.
Debemestingbestonduit400kg sup.17rfoperha.en550kgkalksalpeter,
toegediendvoor erenigevoorjaarsbewerking had plaatsgevonden.
Aardappelenv/arenmooivoorgekiemd.Deopkomst wasvroeg enzeergelijkmatig,
zeertottevredenheidvan dekeurmeesters derN.A.K.Gedurende de zomeris
het eenvroeggewasgebleven,zodat opdeE datumhetloofverwijderd kon
worden.Erwasnietveeluitvalvanviruszieke planten.Zoals gewoonlijk
werdendekopakkers inklasse verlaagd omdathet "kopakkers"zijn.
Ookdeze aardappelen\7erdenontsmet tegenrhizoctoniaenregelmatigbespoten
opdewijze alsbijdeconsumptie reedsvermeld.Uiteraard werdhiervroeger
meebegonnen.
Op17juliwerd eenaanvanggemaaktmethet looftrekkenvandeSE.Toendit
klaarwasenaandeE'swerd begonnenbleek,dathet loofhiervan zovast
zat,dathet nietmogelijk was ditmet dehand tedoen.

-83Erwerdtoeneenloofklapperingeschakeld die dit
werkop20juliklaarkreeg.Devolgende dagwerd doodgespoten.Voordeveiligheidwerd laternogeensgespoten,geziende ervaringenvanvorig jaar.Misschienwasditnietnodig geweest.Op30juliwerdmethet rooieneenaanvang
gemaakt;telkenswerd dit onderbrokendoorregenenuiteraard ookdooroogstwerkzaamheden vananderegewassen.
Hetwerdhalf septembereer ze eruitwaren. Ookdeze aardappelem werdenin
debewaarplaats opgeslagenendrooggeblazen. Erzitheelweinigziekin.De
meeste noginhetmet dehand loofgetrokkengedeelte.
Degrootste helft isverkochtvoorItalië;maat 35/55voorf14»25opwagon
inKampenexclusief zakkenenP.D.kosten. Ze zijnnogniet gesorteerd.
Opbrengst vandeEnaar schatting tegende 30tonperha.veldgexra-s.
Aardappelzaailingen, oppervlakte 1.87 ha.
Voorvrucht zomergerst.
Bemestingwas400kg sup.17 foen600kgksperha.Ookditwerdvoorde
grondbewerkinggestrooid.
Degrondbewerking,kunstmest strooien,geulentrekken,aanaardenen schoffelen
werdendoor de "boerderij"verricht.
Tevenswerd deverkoopvandevoeraardappelen, degrond eruit zevenenop
auto'sladenvooraflevering dooronsverzorgd. Deoverige werkzaamheden werden
door deafdeling aardappelveredelinguitgevoerd,waarbijvoor trasnportvaneen
trekkerenwagensvande "boerderij"werdgebruikgemaakt.
Opgemerktwordt hierbij, dathetmogelijk aanbevelingverdient datdeafdeling
aardappelveredelingzelfovereentransportmiddelbeschikt;omdathet tijdens
drukke oogstwerkzaamhedenvaakmoeilijk iseentrekkerenwagenvrijtemaken.
Wieravlas, oppervlakte 1.87h.a.
Ookhiervan wasdevoorvrucht zomergerst.
Bemestingvan dit perceelwas 350kg sup.17 foen50kgks.perha.voor de
grondbewerking, zaaienenoogstenmagverwezenwordennaar debeschrijvingvan
dewerkzaamhedenvanhetvlas opS1.
Aanvankelijk groeide hetvlas snellerenleek zwaarder danhetperceelop
N1.Indeloopvande zomerveranderde dit enwerdhet omgekeerd.
Tijdenshet oogstenstond ditvlas,ondanks alhetongunstige weer,nogmooi
overeind enkonrondwordengetrokken.
Ophet tijdstipvaninhalen stondenverschillende schelvenmetdevoetinhet
water.Deze schovenwerden zogoedmogelijk gedroogd enlaterbinnengehaald.
Dekwaliteit isbeterdanvanhetvlas opN1,maardeopbrengst iskleiner
doordat het nog ietskorteris.
Proefveld vlas.
Inhethiervoorbeschreven perceelwaseenproefveld aangelegdvanongeveer
400veldjes.Ditvlaswerd gezaaid engeoogst door Ir.H.T.Wiersema.Oppervlaktevandit proefveldwas_+11are.De stand wasvrijgoed.
Minerva zomergerst,oppervlakte 2ha.
Devoorvrucht hiervanwasvlas. Grondbewerking 1maaleggenmet kromtandeg
voorhet zaaien.Bemesting 300kgsup.17 f°en170kgksperha.
Gezaaid op 27maartnaareenzaaizaadhoeveelheid van105kg/ha.Hetwerd een
goed ontwikkeld gewasmet goede stand;echterniet zwaar.Met combine geoogst
op11augustus.Opbrengst 4*700kgperha.Stro opbrengst zowelhet stuk
langsdeproefveldenalsdit ruim3tonperha» Verkochtvoor f 4 0 , — ,
afgehaald vanhetland.
Degerstwerd afbedrijfverkochtvoorf23,25per100kg,waarbijwelopgemerktdient tewordendat degerstnietdroogwas,omdatwatvroeginde
morgenmet combinenwerdbegonnenengeëindigd, toenhet aleenhalfuurtje
watregende.

Indeze gerst werdhopperupsklaveralsondervrucht gezaaid omdathierin1957
deaardappelzaailingen eenplaats zullenvinden.
Suikerbieten, oppervlakte 6ha.
1.80Polybeta K.W., 4.20Kl.Wanzl.E.
Voordebieten werdhet laatste perceelvan2ha. (waarin1955deaardappelzaailingenwerdengekweekt)samengevoegd methet eerste perceelvan4ha.op
dezelfde kavel,waarvorig jaardeproefveldeneenplaatshadden.Erwerd
daardoor éénperceelvan6ha.verkregen.
4 ha.had dus alsvoorvrucht graanmet eenhopperupsklaver en 2ha.hadaardappelenalsvoorvrucht.
Bemestingophetgehele perceel400kg sup.17 foperha.Waarklaverondergeploegdwasbedroegdebemesting 500kgenvoor het overige 700kgkalksalpeter
perha.
Degehelebemestingwerd reedsvoorgrondbewerking werd toegepast,toegediend.
Hierdoor wordtbereikt dat zemooiindegrondwordtverdeeld enkanoplossen.
Degrondbewerking bestond uit eggen,slepen,voorrollen, zaaienenna-eggen.
Toendebietenbovendegrondkwamenwerdnogeensnagerold.Erwerdeen
proefgenomen omdebietenmet eenonkruidegteeggenindit stadiumvande
groei,maarhiermedewerdniet doorgegaan.
Zaaidatum30maart;rijenafstand 50cm.DeFolybetawerdgezaaid opdebeide
kopakkers enophetachterste gedeelte vanhet perceel omdatdezeheteerst
wordengerooid.De zaaizaadhoeveelheid bedroegvoordePolybeta 17endeK.W.E.
14kgperha.
De opkomst wasgoedende stand vandeK.W.E.ruimvoldoende.Polybetahad iets
dikkerkunnen staan.
Hetopéénzettenvande 6ha.bietenvondplaats indeperiode van14tot
26meienwerd uitgevoerd doordrievaste arbeiders,v/aarbij70.000planten
perha.werd aangehouden,
Naaromstandigheden stondendebietengoed envooralindebeginperiode
groeiden ze zonderstilstand door.
Erwerdeenmaal tegenbietenvliegenMngebrekgespoten. Indenazomerkwamen
vrijveel schietersvoor,waarbijwerd opgemerkt,dathetverschil tussen
schietersvanK.W.E.enPolybetamindergroot wasdanvorige jarenhetgeval
was,
Datbetekent datPolybetameer schietersneigingvertoonde danvorigjaart.o.v.
deK.W.E.
Methet oogstenwerdeerst eenaanvanggemaakt op8oktober,omdatde
fabriekendit jaarv/atlatermet décampagne begonnen.
Aldebietenwerdendoordrievaste arbeidersmetdehand gerooid.Het rooien
werdbeëindigd op16november ende laatste bietenwerdenop19novembernaar
heterfgereden.
Debietenwerdenmet eigentractie naarhet schipinMarknesse vervoerd.De
laatstenop 29november.
Hetgrootste gedeeltevandebietenwerd opdrogedagennaarheterfgereden
omdat wijmaar 2,5 daginhet laatst vandeweekkunnenleveren.Met ditopenafladengingernog +_10 rfogrondvandebietenaf.
Ondanks dit laghettarra-percentage dit jaaruitzonderlijkhoog n.1.31,5 %
vooralonze geleverde bieten.Omdatboven de 20 %tarraeenboete verschuldigd
isbedroeg dit inonsgeval rondf 4 0 0 , — .
Dithoge tarra-percentage komtniet alleendoordatdegrond natwas,maaro,i.
ookdoordat degrond door develeregens ergdichtgeslagen wasendaardoor
armaanluchtwerd.
Debietenreageerdenhierop doorveelenvooral langehaarwortels tevormen
waartussen ergveelvandie stijve,stuggekleibleefkleven.
Opbrengst vanPolybetawas40.329kg/ha.met eengeh.van16,2 fo.
Opbrengst van K.W.E.was43.282kg/ha.meteengeh.van15.95 %.
Gemiddelde opbrengst bedroeg 42.396kgperha.enhetgemiddelde gehalte was

16.02 io.

-85Inhetbeginvandecampagne wasalhetblad verkocht.Dekoperheefthet
echterlatenzitten,zodaternadatdebieten gerooidwarennogongeveer
3ha.dooronsnaarheterfisgeredenenverkocht voorf1 0 , —perton.
Rondo CBerwten (ienabouw), oppervlakte 4ha.
Voorvruchtwaszomergerst.Bemestingalleen300kgsuper17 foperha.De
grondbewerkingvondplaats toenhetnogvrijnatwasenbestonduitéénmaal
eggenvoorhetzaaien.Zaaidatum 26en27maart naareenhoeveelheidvan157
kgperha.
Ditperceelwerd éénmaaltegendebladrandkever gespotenmetgoedresultaat.
Degroei v/asvoorerwten,zoals gewoonlijk opdezegrond,wattewelig.Vóór
deregenbeloofdehetechtertochweleengoedgewasteworden.Vandebloei
isechterniet veelterecht gekomen.Bijditerwtengewaskanwelvaneenmisoogstgesprokenworden.Tijdenshetmaaienbleekdatdestro-opbrengst toch
niet abnormaalhooglags ofschoonheteraanvankelijkwelopleek.
Erwerdop1augustuseenbegingemaaktmethetmaaien.Denacht daaropviel
erruim 27mmregen.
Op6augustuskonpasverderworden gegaan,hoeweldegrond,zowelalsde
erwten,ergnatwaren.Zewerdenzogoedmogelijkopruitersgeplaatstdie
zeervaakherstelmoestenworden doordathetvaakhardwaaide.
Het duurde tot1septembereermethetdorsenkonworden begonnen.Zewaren
toenvrijdroog.
De opbrengstwaszeer slecht n.1.1.050kgperha.Verkocht voorf5 0 , — af
bedrijf.Doordathetstroergbroswaswerdhetdoordedorsmachineergstuk
geslagenenbleefermaarruim1,5tonperha.over.Ditv/asinjuliverkocht
voorf62,50perton.
Wintertarwe,oppervlakte 4ha.
Heine60(Flamingo)1,20ha.eigenzaaizaad.
CarstenVI(lenabouw)2.80ha.
Voorvrucht 3h.a.pootaardappelenen1ha.bieten.
DeHeine60stondophetaardappelland.
Nahetploegenwerdhetbietenland voorgeëgd.Hetzaaiengeschiedde niet
ondergunstige omstandigheden.DeHeine 60eneengedeelte vandeCarstenVI
werdenop26oktobergezaaid.Doorregengestaakt.Derestvanhetperceel
werdgezaaid op1november.Vanbeiderassen werd 150kgzaaizaadperha.
gebruikt.
Degrondwasergnat.
De stand voordewinterwasvrijgoed;vandeCarstenVInadewintermatig.
Wat ongelijkenophetbietenland vrijhol.
HoeweldeHeine 60nadewinterergbruinwasenuitdeverte dood leek,hersteldeditraszichgoed.
Debemesting bedroegvoor beide rassen300kgsup.17 i°en200kgks.perha.
Hetgewasbleefwatschraalendaaromwerd toenhetgewasindeaarstond,
maarvóórdebloei,nogeenoverbemestingvan100kgks-perha.gegeven.
Detarwewerd daardoorwelzoveelzwaarderdatvaneenkantmoestwordengemaaid.DeHeine 60bleef steviggenoegomnogrond gemaaid tekunnenworden.
Op20en21augustuswerddetarwegemaaid. Gedeeltelijk opschelvenenvoor
derestopruitersgezet.
VandeHeine 60werdentweevrachtengedorst vooreigen zaai.Deandere tarwe
werdop30augustus indeschuurgeborgen.Gedorst op13december.
Opbrengst Heine 60:4*741kgperha.envandeCarstenVI4.205kgperha.
Gemiddelde stro opbrengst niethelemaal6tonperha.
Tarwenognietverkocht.Strovoorf5 6 , — perton.
Dekwaliteitvandetarweisniet zogoedalsvanhetperceel opM"1.De
indrukwerdverkregendatdelatere stikstofgift weldegelijk effectheeft
gesorteerd.

-86Rondo CBerwten (ienabouw), oppervlakte J>-7® ha.
"Voorvrucht tietenwaarvanookhet"bladgedeeltelijk wasgeoogst.Bemesting,
grondtewerking,oogstenens.alsbijhetvorige erwtenperceel.Hetduurde
echtertot 10september eerdeerwtenweer zodroogwaren dat zegedorst
kondenworden. ZeTsarennogniethardenwerden danookdirectverkocht voor
f 4 5 ? — Ver 100kgafbedrijf.Stro alsvoren.
Doordatbietenland indepolder eenbetere voorvrucht isdangraanwerd opdit
perceelookeenietshogere opbrengst verkregen n.1.1.396kg.Stroopbrengst
noggeen1,5 ton/ha.
Personeel.
Hetgehele jaarwaren4vastemensenindienst.Indemaanden julienaugustus
waren 2losse arbeiderswerkzaam.
Herfstinzaai.
Herfst I956werden3-70h.a.Heine 60en5*87ha.CarstenVIingezaaid;stand
goed.
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