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Inleiding
IngezelsohapvanDr.H.LambertsenDr.P.Witwerdvan 2-5
julieen"bezoekgebracht aandrieveredelingsinstituten enaaneenveredelingsbedrijf indeBondsrepubliek.Het doelvandereiswaseenindrukteverkrijgenvan de standvan zakenbetreffende hetmutatieonderzoek endeveredelingvanerwtenenbonen.
Devolgende instellingenwerdenbezocht:
1.Max-Planck-Institutfür Züchtungsforschung,Köln-Vogelsang.
2.Institut fürlandwirtschaftliche Botanik derUniversität Bonn.
5.InstitutfürPflanzenbauundPflanzenzüchtung derUniversität
GSttingen.
4.Hetveredelingsbedrijf vanVanWaverenendeBresteRosdorfbij
GSttingen.

-2Max-Planck-Institutfür Züchtungsforschung,_.Köln-Vogelsjang
OphetMax-Planck-Institutwordt doorDr.Horst Gaulsedert
1955onderzoekverricht ophetgebiedvanmutatie-veredelingaangerst.
Naaanvankelijkuitsluitendmetröntgen-stralentehebbengewerktisindelaatste jarenookheteffectvanmutagene chemicaliënby
het onderzoekbetrokken.Alseerste agenswerdmosterdgasbeproefd.De
behandelingvanzaden,vanbloeistengels envanvegetatieve plantendelen
leidde tot zohoge sterftegetallendat dezeproeventenslotte zijngestaakt.
Omheteffectvanethyl-methaan-sulfonaatmet datvanröntgenbestraling tekunnenvergelijkenwerdenopbasisvanovereenkomstig sterftepercentage devolgende dosese.m.s.enröntgenmetelkaarvergeleken:
e.m.s.:

0,6fo

röntgem 10k.r.

1,8$

30k.r.

2,19S

35k.r.

2,496

40k.r.

Dee.m.s.behandeling werd toegepast gedurende 6urenbij 24C.Langer
behandelenisvolgens Dr.Gaulteontradeninverbandmet detoxische
werkingvandehydrolyse productenvane.m.s.
Geblekenis,datdoor zeer zorgvuldige opkweekvanhetbehandeldemateriaalin dekasenlateruitplantenophetveldhet overlevingspercentage
belangrijkkanwordenverhoogd.Hetbedroeg overigensbijdehoogste
dosesnietmeer danenkele procenten. Ookhetpercentage mutanteninde
M2kangunstigwordenbeinvloed door deopkweekvandeM1. Terwijlna
directuitplantenophetveldmaximaal3$mutantenwerdenverkregen,
kondatpercentage door zorgvuldigopkwekenenverzorgenwordenopgevoerd
tot6à7.
Uithetonderzoekkwamnaarvoren datethyl-methaan-sulfonaat
voorgersteenzeereffectiefmutagens is.Demeest gunstige röntgen
doses (30-35k.r..) leiddentoteenmutatiefrequentie, gemetenaan
chlorophylvarianten,van 3$;bijd.eequivalente e.m.s.doses (1,8en
2,1$)bedroeghetpercentage mutantenindeM230$.
Heteenenander isaanleiding datophetMax-Planck-Institut
uitgebreideronderzoek zalwordenverricht naardewerkingvane.m.s.
Bijdethans lopendeproeven staandevolgende doelstellingen
voorogen:
1.onderzoeknaarhetvoorkomenvanmicromutaties *)
2.onderzoek naardeinvloedvanherhaalde behandeling
*)Macromutantenzijnaanafzonderlijkeplantenherkenbarevariaties.
Micromutaties zijnmutaties inkwantitatieve eigenschappen. Zeworden
gevonden doormeting indevolgendegeneraties.

-33.onderzoek naarverschilinmutatiegevoeligheidtussenmeerenminder
gedifferentieerd weefsel inhetaarpriraordium
4. zoekennaarmeeldauwresistentevarianten.
Voor ditonderzoekwerdin1962insamenwerkingmetWeihenStephanvanhetgerstrasWisaeenhoeveelheid zaad"behandeldmet 1,75
en1,95/2e.m.s.Eenderde deelvanhetmateriaalwordt gebruiktvoor
het opsporenvanmicromutaties,eenderdevoor demeeldauwresistentietoetseneenderde deelis"bestemdvoorherhaalde behandeling.
DG methode die Dr.Gaultoepast"bijhetopsporenvanmicromutatieswerdgedemonstreerd aaneenproefmetmateriaalvanHaisaII.
Hierbijisuitgegaanvan100phaenotypischnormaleM2planten,vanelke
plantwerdeenaar (20zaden)vermeerderd totdeM4enM5.Alscontrôle
opdegenetischevariatie "binnenhetraswerdengelijktijdig 100onbehandelde plantenopdezelfdemaniervermeerderd, terwijlalscontrôle
opdetoevalsvariantLe100willekeurige monstersvan20zadenuitde
zaadoogstvande100onbehandelde plantenwerdensamengesteld.DetoetsingaaneenM4mislukte wegens testerke roestaantastingjthanswordt
deM5beproefd.Ditgeschiedt in100mioroproeven,elkbestaandeuit
één nummervandedrie genoemde objecteninduplo.Elkveldje bestaat
uit2rijenvan5mlengte.Uitdegemiddelde opbrengst perplantende
gevondenvarianüezalheteffectvandemutatiesmoetenblijken.
Ineensoortgelijke proefmet eeneenvoudiger opzetwerdgezochtnaarmicromutaties innakomelingschappenvan1000M2planten.
Uitvroegere behandelingen (x-stralen)isaleenmeeldauwresistentemutantvoortgekomen.Demutant (uithetrasHaisaII)isresistent tegenallebekende fysio'senblijktnogminder gevoeligvoor
meeldauw aantasting danHordeumspontaneum.Deproductie is slechts70
à dCP/ovandeuitgangsvorm.Met dezemutant iseenkruisingsprogramma
opgezet.
Ca.60uitbestralingenverkregenvroegemutanten zijneen
reeksvanjarenachtereenbeoordeeld opopbrengendvermogen (veldjes
van10m -3herhalingen).Geblekenis,datonderde gegeven omstandigheden (Vogelsang)ca.1C$>vandevroege mutantenproductieverisdan
hetrasvanoorsprong.Extreemvroegemutanten,d.i.meer dan4dagen
vroeger danhetuitgangsmateriaal,blekenechter steedsminder productief
tezijn.
Onderzoel;naar deinvloedvan selectie op1000-korrelgewicht
inbestraaldmateriaal leidde in3jarentoteenaantal lijnenmethoger
1000-korrelgewicht,dochmet lagereproductiviteit.
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de sterk optredende steriliteit nae.ra,3.behandeling iseenprobleem
datnadere aandachtvraagt. Ookdeinvloedvantemperatuur envochtgehaltevanhet zaadtijdens debehandeling iseenonderwerpwaarovernog
teweinig bekendis.Overeengekomenwerd doorhethoudenvancontactte
komentotuitwisseling vanervaring.
Institut für landwirtschaftliche Botanik derUniversität Bonn
InBonndemonstreerde Dr.Werner Gottschalk ons zijnuitgebreid
mutatie-materiaal inerwten.
Aanvankelijk werkzaamalsassistentvanProf. Scheibete
GöttingenisDr.Gottschalk sedert 1956alsdocent-onderzoeker verbonden
aanhet Institutfürlandwirtschaftliche Botanikvan deUniversiteitte
Bonn.
HetuitGöttingenmeegebrachte erwtenmateriaal, datverkregen
werd dooruitgebreide bestralingsproeven (röntgen stralen),werdinBonn
nadergeanalyseerd. BijdoseringsproevenheeftGottschalk in11.000r.
{2Ffjooverlevende M1 planten), dehoogstenutatiefrequentiegevonden, 20^
van deuitgelegde M2familieshaddenminstens 1mutant.Bestralingvan
5,000r. leverde nauwelijksmutantenop,bij15.000r.washetsterftepercentage tehoogen demutatiefrequentienietgunstiger danbij
11.000r.
Dr.Gottschalk achthetvoorhetverkrijgenvaneenjuiste
indruknoodzakelijk, datmutatie-materiaal inelkgeval totenmetde
M3wordtvoortgekweekt.Hetishemnl. gebleken,datveelmutantenpas
indeM3 optreden.Door steriliteit inde111zijndeM2families dikwijls
klein,terwijlbovendien de splitsingsverhoudingen door certatieveelal
belangrijk zijnscheefgetrokken.
Splitsingsverhoudingenvan9'1enzelfs30;1 inplaatsvan
3*1blekenin zijnproevenregelmatigvoor tekomen.
Inde8jaren,datDr.Gottschalk zijnonderzoek doet,heeft
hij550vanelkaar te onderscheidenmutantengevonden,waaronder46
bloemafwijkingenen 180chlorophylmutanten.Ongeveer \ deelervanis
letaal,-J-deelsteriel,-J-semi-steriel (alleenalsheterozygoot instand
tehouden)endeoverige fertielenhomozygoot instandtehouden.Van
aldezemutantenwarener slechtstweevanpositieve waarde.Eendezer
mutantenhadgemiddeld 9 zaadknoppenpervruchtbeginsel inplaatsvan
7bijhetuitgangsmateriaal.Hetaantal peulenwasbijdeze planten
echterbelangrijk lager.Doorkruisingmet dezemutantwordtgetracht

-5degewenste eigenschap ingunstiger genetischmilieutebrengen.Deandere
mutant die Dr.Gottschalk alsgéniteurgebruikt iseendichotoomvertakte
vroege bloeier die dooreentegering aantal zaadknoppen slechts 80ycvan
denormale opbrengstgeeft.
VolgensDr.Gottschalks ervaringenishetgevaarvooreenbelangrijke matevankruisbevruchtingalsgevolgvanbestraling, zoalsdit
bijgerst isgebleken,bijerwtenniet aanwezig.Bijbestralingmet
11.000r.heeft Gottschalk oenkruisbevruchtingvan ca.1-j^kunnenberekenen.Overigensisbekend, datklimatologische omstandighedenhierbij
eenrolspelen.
Bijpogingenomdemutantentegroeperenisgebleken,datvele
mutanteneencomplexkarakterhebben.Dikwijlsbijvoorbeeld gaatsmal
blad samenmet sterkgetande steunbladerenenopenvruchtbladen.Devraag
rijst ofhier sprakeisvanpleiotropie ofwelvanmutatie in"genencomplexen".Dr.Gottschalk denktaan"Trefferempfindliche Chromosombreiche", dat zijnchromosoomgedeelten dieextramutatie-gevoelig zijn,
zodat degenendaarop steedstezamenmuteren.Uiteindelijk ishijgekomen
toteen indelingin8groepenvanminofmeermetelkaar overeenkomende
mutanten.Binnenkort zullenderesultatenvanDr.Gottschalks onderzoek
inboekvorm wordengepubliceerd.
Interessant zijndebevindingenvanDr.Gottschalkmetbepaalde chlorophylvarianten.Geblekenis,dathetoptredenvanbepaalde
albinaeffecten (hetuitblijvenvanbladgroenvorming)afhankelijkisvan
temperatuur enlicht.
Sommige albinamutantentredenpasbijlagere temperaturen
(+15 C)aanhetlicht,demutatie albina terminalis (hetontbrekenvan
bladgroen indeapex)treedt niet opbijschaduwteelt.
OokmetDr.Gottschalkwerd dewenselijkheidvanhetonderhoudenvannauw contact enhetuitwisselenvanmateriaalbesproken.
Institut fürPflanzenbauundPflanzenzüchtungderUniversität Göttingen
Het dit jaaringebruikgenomeninstituutwerd onder leiding
vanDr.Bäumerbezichtigd;hetgeheelis zeermodernopgezet engeeft
aandewerkersvelerlei faciliteitenvoor hetuitgebreide werkprogramma.
Heterwtenveredelingsonderzoekstaatnuonder leidingvan
Präul.Dr.Hahnenomvatvoornamelijk de studie omtrent depraktische
waardevanhetfasciatatype.Met dittype wordt sinds1943gewerkt,
speciaalaisvoodererwt.Deopbrengst aanzaadligtnogbenedendievan
hetnormaalgroeiende type;deopbrengst aangroenemassa ligterboven.
Dit jaar?/erdeneenaantalfasciatastammenin6-voudvergelekenmet o.a.
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watvangrootbelangisbijdittype wegens de zware "top.Vanbelangis
verder,eenwatmeer openbloeiende top,waarbijdebloemenv/atlangere
bloemstengelshebbenenmindergeconcentreerd bloeien,hetgeenminder
risicogeeftbijslechte weersomstandighedentijdens debloeiperiode.
Menbeschikt overdergelijke typen.
Dr.Micke bestudeert deinvloedvanhetvochtgehaltevanhet
zaad,opheteffectvan debestraling.Hijgebruikthiervoorgerst,dat
bijeenvochtpercentage beneden 10$,boven18$endaartussenwordtbestraald.Heteffectwordtbepaaldaanhet percentagegekiemde planten
endelengtevanhet coleoptylenhetblad.Hijvond dat eenvochtpercentage*~10$en > 18$eensterke schadelijke invloeduitoefentendat
tussen10en18$weinig schade optreedt.
Opditinstituut wordtveelgewerktmetMelilotus;hierin
heeftmendoorbestraling eencumarine—vrije zelfincompatibeleplant
verkregen, dieeengoede groeivertoont.Deuitgangslijnwaszelf*ompatibel.Daarnaastverkreegmendiversemutantenmetbladafwijkingen, o.a.
metabnormale bloemeneneengereduceerde fertiliteit.
Voorhetonderzoekvanhot•cumarinegehalteinMelilotusheeft
meneensnelmethode ontwikkeld.Bladdelenwordenineenplastic tablet
metuithollingengelegd waarnaeen1$NaOHopl.wordttoegevoegd.Het
tabletmet deblaadjeswordt ondereenlampmetultraviolet lichtgeplaatst!decumarine-vrijeblaadjes geven geen fluorésoentie,decumarine
bevattende wel.Per dagkanmen3000monsters onderzoeken.
Bezoekaandefa.VanWaverenendeBresRosdorf/Gö'ttingen
Defa.VanWaverenendeBres legt zichtoeophetkwekenvan
erwtengeschiktvoor conserveringinblik ofglasenvoor dediepvriesindustrie,Inbeide categoriëntrachtmeneenspreiding tekrijgenin
oogsttijd;vroeg,middenvroegenlaats het stammenmateriaal isopgebouwduit selecties diealdezerubriekenomvatten.
Meniseringeslaagd enkele rassentekwekenvantuinbouwer\?tendiehetgrootste deelvanhet areaaltuinbouwerwteninDuitsland
innemen,Indeeerste plaatshetrasJuwel,eenkreukerwt speciaalgeschiktvoor deblikindustrie.Ditraswordt ookinNederland opderassenlijstvermeld.Verder derassenSprinter enZenith.
Hetbedrijfis zeermoderngeoutilleerd,terwijl deproef-en
selectievelden deindruk geven vaneenbuitengevroongoed opgezetveredelingsprogramma.Indieneennieuweveelbelovende selectie isverkregen
wordt d.m.v.warenhuisteel-fcgetrachtinenkel-ejarenovervoldoende zaai-
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enhetvoordeelvan degrootstmogelijke oogstzekerheid. Tegenwoordig
legtmen zichooktoe ophetverkrijgenvaneenkleinzadig ras datuniformvan zaadgrootte is.Tevensworden demogelijkhedenonderzocht omtrent detoepassingvaneennieuwsysteemvanvriezen,n.1.hetonttrekkenvanvocht ondervacuumnahetvriesproces.OokinEngeland worden
demogelijkhedenvandit systeem onderzocht.Hierbijworden deerwten
eerstgevrorenendaarnaondervacuum gedroogd.Als standaardras"bijhet
selectiewerk yrordtoverwegendhetrasKelvedonWondergebruikt.Bijde
selectie wordtgelet op devroegheidvan debloei|detijdnodigvoorde
zaadzetting endeoogsttijd. Tijdens de selectie,vanaf deF3,worden
reedsvriesproevengenomeninheteigenlaboratorium, terwijl deP4°°k
beproefd wordt opgeschiktheidvoor conserveringinblik ofglas.Juist
dit jaariseenzeermodernnieuwlaboratoriummet keuken (voorkwaliteitsbeoordeling)gereed gekomen.Thans zijnweerenkeleveelbelovende
nieuwe selectiesinbeproeving, waarbijmendeselecties eennummergeeft
alnaargelang devroegheid vanafno.1900. Zois selectie 1908eenvroeg,
vrijlaag,vrijfijntype,terwijl sel. 1915bv.lateris.Omeennog
grotere spreidinginde oogstteverkrijgen,heeftmengezochtnaarwintervaste typen,diereedsindeherfstuitgezaaidkunnenworden.Daarbij
isveelgebruikgemaaktvanprimitiefmateriaal (Balkan e.d.), waarmee
zeerintensief gekruist enherhaaldelijkteruggekruist is.Menbeschikt
thans overenkele nummers dieeentemperatuurvan-19 Chebbenoverleefd.
Verderisveelgewerktmethet fasciata-type;kruisingenen
herhaalde terugkruisingenmet normalerassenhebbengeleid toteenuniformfasciata-type,kort stroenstevig,waarbijspeciaalisgelet opeen
meerverspreid staanvan debloemen.Risico'svanslecht weere.d. die
bijhetgeconcentreerde fasciata-type groot zijn,wordenhierdooraanzienlijkverminderd.Een zeeropvallend type?/aseeneryrt,waarbijde
eerste bloemreeds opdeJeknoop ontstond (normaal 7à8. ).
Bijdebonenheeftmenveelmet Cornellgekruist.Enkele nummers,-verkregen doorherhaalde terugkruising -,warenmindergevoelig
voor eenvroege zaaieneenlagekiemingstemperatuur.
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