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VERSLAG VAN EEN REIS NAAR DE VERENIGDE STATEN

Doel
Het verkrijgen van een inzicht inde stand van zaken ophet
terrein van of verwant aan de mutatieveredeling indeV.S.
Uitvoering
Wijmaakten inde zomer van 1961 een rondreis langs verschillende belangrijke centra voor landbomvkiundigonderzoek, waar
volgens de van deAmerikaanse A.E.C. (Atomic Energy Commission)
verkregen inlichtingen, aanmutatieonderzoek werd gedaan.
Opbouw vanhet verslag
1.Een overzicht van debezochte instellingen en/of personen.
2.Algemene inleiding.
3.Bespreking vanhet ervarene tijdens de verschillende bezoeken afzonderlijk.
k. Samenvatting en eindconclusie.
Becochte instellingen
1.University of Michigan, East Lansing
2. Iowa State College,Ames
3.Agricultural Experiment Station,Aberdeen (Idaho)
h. Washington State University, Pullman
5» University ofMissouri, Columbia
6.Agricultural College, Knoxville
7. Atoomcentrum, Oak-Ridge
8. State College of North Carolina, Raleigh
9. Plant Industry (U.S.D.A.), Beltsville
10- FroekhavenNational Laboratory, Upton, Long Island

ALGEMENE INLEIDING
Aan het begin van dit verslag past eenwoord van bijzondere
waardering en dank aanhet adres van onze gastheren, die zonder uitzondering grote aandacht aan onshebben besteed.
Voor de aanvang van de reis hebben verschillende Amerikaanse
collega's hunmening over het voorgestelde programma
gegeven.
Hierdoor ishet gelukt, inbetrekkelijk korte tijd van het
grootste deel van het werk, dat ophet tebestuderen terrein
gaande is,een indruk te krijgen. DeAmerikaanse Commissie
voorAtoomenergie (verder aan te duiden alsA.E.C.)heeft veel
bijgedragen tot het slagen van de reis.
De deskundige voor biologische enmedische mutatieproblemen Dr.
RICHARD E. CALDECOTT,heeft bij de voorbereiding endeuitvoering van de reis een zeer actieve rol gespeeld, zoals zal blijkenuit het verslag, terwijl ook deA.E.C, in eenrondschrijven aan de diverse gastheren verzocht had dit bezoek de nodige
aandacht te geven.
Het ishierdoor te begrijpen, dat onze reis bijzonder vlot en
efficiënt konverlopen. Dat ook thans nog voor ons vele vraagpunten zijn overgebleven, is dan ook stellig niet aan de reisduur of -organisatie tewijten, maar geheel toe te schrijven
aan de bestudeerde materie,waarover ook de meest ingewijden
nog niet bijmachte zijn inalle gevallen een duidelijke uitspraak te doen.Dit is inwezen het kenmerk vanhet gehele
mutatieonderzoek -het geheel isnog zo zeer in eenbeginstadium van ontwikkeling, dat te grote verwachtingen inpraktische zin op korte termijn zeer beslist niet gefundeerd zijn.
Wijhebben overal in de V.S.bij de serieuze onderzoekers ditzelfde ervaren; velen zijnhoopvol ten aanzien van de toekomstmogelijkheden,maar allen zijn vanmening, dat nog zeer veel
grondleggend werk zalmoeten gebeuren, voor mot een redelijke
kans op succes algemene toepassing inde praktijk mogelijk
zal kunnen zijn.
Opvallend was dan ook, dat wij op enkele uitzonderingen na,
alleenwerk aan de basis hebben gezien, vaak ver van deplantenveredeling verwijderd. Vooral ophet terrein van demilieufactoren, welke de gevoeligheid voor debehandeling met stralen of chemische mutagentia beïnvloeden, zijn verschillende
Amerikaanse teams zeer ver gevorderd. De aanpak droeg een sterk
"coöperatief" karakter endemonstreerde invele gevallen de
gunstige invloed van een centrale coördinatie door deA.E.C.
De A.E.C, ondersteunt veel onderzoek inhet mutatieveredelingsgebied, veelal opbasis van 50$>van de kosten enheeft daardoor een overheersende invloed. Wijkregen de indruk, dat de
keuze van de gesubsidieerde projecten zorgvuldig geschiedt en
dat ook de contacten met de verschillende onderzoekers regelmatig en grondig worden onderhouden.
De verslaggeving overhet verloop van het onderzoek wordt volgens eigenwaarnemingen niet beperkt tot schriftelijkeverslagen, maar geschiedt ookmondeling. Wij zijn inde gelegenheid geweest eenbijeenkomst bij tewonen van Dr. CALDECOTT
met een team v/aarvanhet onderzoek mede door deA.E.C, werd

gefinancierd. CALDECOTT nam het gehele programma met de onderzoekers door, waarbij tot in details werd nagegaan of werkelijk datgene gedaan werd, waarvoor geld was verstrekt. Bovendien werd uitvoerig gediscussieerd of de wijze waarop de
problemen werden aangepakt, wel de meest doeltreffende was,
of de verkregen resultaten juist waren geïnterpreteerd. Het
is ons wel opgevallen, dat sommige onderzoekers, naast hun
systematische onderzoek, pogingen - vaak op kleinere schaal doen om praktische resultaten te verkrijgen.
Een opmerking over de stand van het veredelingsonderzoek in
het algemeen, mag o.i. aan het begin van dit verslag niet
ontbreken. Wij zijn onder de indruk gekomen van de theoretische kennis van de gemiddelde veredelingsonderzoeker. De opleiding is zeer sterk gespecialiseerd, zodat een jonge onderzoeker de beschikking heeft over vrijwel alle theoretische
kennis, welke bij een veredelingsonderzoek aan de orde kan
komen.
Wel hebben wij ons afgevraagd of tezelfdertijd deze streng
wetenschappelijke opleiding weer niet een nadeel kan zijn
voor een praktische kweker, die heel vaak een breed terrein
moet kunnen overzien. Waar het kweken in de V . S . nog steeds
in hoge mate een overheidsaangelegenheid is en dikwijls wordt
uitgevoerd door typische onderzoekers, is dit bezwaar o.i.
reëel aanwezig.

UNIVERSITY OF_MICHIGAN TE_EAST LANSING
Onze gastheer was Prof. Dr. E. ELLIOTT een der bekende figuren op het gebied van mutatie-opwekking. Het hier verrichte
onderzoek bestrijkt hoofdzakelijk de volgende gebieden:
a ) het tot stand brengen van translocaties;
b ) verhoging van de variabiliteit van diverse groenvoedergewassen;
c) het kweken van de Sanilac boon.
a. Het opkwekken van translocaties
Een der doelstellingen bij dit werk is het overbrengen van
chromosoomfragmenten welke een waardevolle eigenschap (bijvoorbeeld resistentie) bevatten naar een ander, niet homoloog, chromosoom teneinde te bereiken, dat de anders in 2
verschillende chromosomen zetelende eigenschappen in den
vervolge gekoppeld overerven. Dr. ELLIOTT beschouwt gammastralen als het voornaamste agens om accumulatie van genen
zoals hierboven bedoeld tot stand te brengen. Neutronen
bieden voor dergelijke ingrijpende behandelingen bepaalde
voordelen, doordat zij minder beschadigingen te weeg brengen. Men hoopt er langs deze weg o.a. in te slagen bij tarwe resistentie tegen "Hessian fly" en meeldauw te combineren.
Juist het tegenovergestelde doel wordt nagestreefd bij de
pogingen om bepaalde hinderlijke koppelingen te verbreken
zoals o.a. bij het zoeken naar een witzadige tarxve met kiem-
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rust (belangrijk in verband met schotresistentie). Witzadige tarwe heeft geen kiemrust nodig, gekleurdzadige daarentegen wel. Het gaat er nu om, dat de koppeling tussen pigmentonderdrukkers en kiemrustonderdrukkers te verbreken.

Verhoging van de variabiliteit van diverse groenvoedergewassen
Bij een aantal groenvoedergewassen o.a. Medicago lupulina,
Vicia grandiflora, Lespedeza sp, en Medicago sativa, tracht
men door periodieke behandeling met gammastralen de variabiliteit te vergroten en daardoor eigenschappen op het spoor
te komen die men in het natuurlijke sortiment niet aantreft.
Zo hoopt men bij medicago lupulina typen te vinden met verlaagd alcaloïdgehalte, bij Lespedeza vormen met een anders
verlopende koolwaterstof-synthese, zodat er meer suikers
ontstaan in plaats van bitterstoffen.
Bij deze groep van gewassen had het werk een duidelijk oriënterend karakter; het diende om een oordeel te verkrijgen omtrent de mogelijkheden welke hier in een mutagene behandeling schuilen.
Als een voor de praktijk belangrijk resultaat wordt beschouwd
de Sanilac boon die door Dr. BROWN (\±n 1957) is verkregen
na bestraling van een oud praktijkras. Het werk van Dr. BROWN
is voortgezet door Dr. ADAMS die wij ontmoetten. Hij heeft
de Sanilac verder geperfectionneerd door daaraan resistentie tegen het bonenvirus B 15 toe te voegen. Om dit te b e reiken, moesten verschillende hinderlijke koppelingen worden verbroken hetgeen met behulp van bestraling werd bewerkstelligd.
Het mutatiewerk te East Lansing imponeerde ons niet zo zeer
als men op grond van de publicaties van Dr. ELLIOTT zou hebben verwacht.

IOWA STATE_COLLEGE TE AMES
De belangrijkste gastheer is hier geweest Dr. KENNETH FREY.
Naast het mutatiegedeelte werd enige tijd besteed aan de afdeling Plant Introduction van de U.S.D.A.
Ames is een regionaal station van Plant Introduction voor de
"Middle West". Voorts spraken wij met WEBBER (soja), PENNY en
RUSSELL (maïs), WILSIE (lucerne), ANDERSON (isotopen en biochemie), PETERSEN (cytogeneticus) en BOWEN (cytoloog en electronen microscopie).

Mutatie
FREY is hoogleraar en als zodanig zeer gezien; hij heeft een
bijzondere gave studenten te boeien en weet ook het onderzoek
sterk te stimuleren.
FREY en KONZAK kregen in 195^ bekendheid, doordat zij in haver
na bestraling, een groot aantal zwarte roest resistente "mutanten"vonden. Door later onderzoek van CALDECOTT werd vastge-
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steld, dat deze "mutanten" in werkelijkheid spontane bastaarden moeten zijn geweest. Spontane kruisbevruchting komt na b e straling ook bij volledig zelfbevruchters in de M veelvuldig
voor. Dit is een gevolg van een grote mate van mannelijke steriliteit als gevolg van beschadigingen door de behandeling.
Wanneer nu de eerste generatie na de behandeling (M ) in een
kweekveld in de nabijheid groeit van materiaal van afwijkende
genetische structuur, dan ontstaan s.chijnmutaties,die uiteraard vanuit het standpunt van het onderzoek gezien, gevaarlijk
en nutteloos zijn.
De hier genoemde gegevens zijn algemeen bekend en gepubliceerd,
desondanks zagen wij op enkele plaatsen in de V.S. behandeld
materiaal (M )vlak bij rassencollecties e.d. Ook in Europa is
dit veelvuldig waar te nemen. Ons inziens moeten dan ook b e paalde mededelingen over grote praktische resultaten wel eens
met een korreltje zout worden genomen.
F R E Y maakt echter in zijn gehele werk een zeer gedegen indruk,
hij is "van huis uit" populatie-geneticus, wat ook wel een
stempel op zijn werk drukt.
Het mutatieonderzoek wordt in hoofdzaak uitgevoerd aan haver,
waarbij wordt gewerkt met neutronen, P32 en E.M.S. Het meeste werk is nog slechts korte tijd aangevat, zodat nog weinig
tastbare resultaten vast staan. Er zijn echter aanwijzingen,
dat bij haver goede kansen aanwezig zijn voor het verkrijgen
van produktieve mutanten.
Opvallend is, dat FREY als maatstaf voor mutatiefrequentie
geen gebruik maakt van de chlorophyl test, maar zich baseert op lengte van het stro, rijptijd en het 1OOO-korrelgewicht van het zaad. Hoewel deze eigenschappen telkens op meerdere genen berusten, blijken zij zeer weinig door modificaties
te worden beïnvloed en dientengevolgß zeer goede normen te
vormen. FREY werkt vooral op tetra- en hexaploïd niveau;
hierdoor kon o.m. reeds de indruk worden verkregen over het
"bufferende" effect van de hogere ploïdiegraad. Soortgelijk
onderzoek zouden wij ook op andere plaatsen (Aberdeen, Pullman) tegenkomen. Door vergelijking van reacties van d i - , tetra- en hexaplo'iden kunnen ook vele genetische denkbeelden
worden getoetst.
In Ames houdt men zich ook bezig met bestraling in de F ;de
gedachte is, dat in een dergelijke sterk heterozygote populatie gemakkelijker positieve resultaten te verwachten zijn dan
in homozygote toestand. Ook deze aanpak vindt men op meerdere
plaatsen, bijv. in Zweden en Denemarken.
FREY heeft tenslotte nog een aantal zeer revolutionaire gedachten over de mogelijkheid van gentransformatie geopperd. Hij
tracht in haver iets dergelijks te bereiken, wat reeds in enkele bacteriën is gelukt. Dit deel heeft een zeer theoretisch
karakter en viel grotendeels buiten onze gezichtskring. In een
gedachtenwisseling over de toekomstmogelijkheden noemde FREY
nog de apomycten (Poa) als veelbelovende planten voor mutatieonderzoek.
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Overige waarnemingen te Ames
In Ames is een belangrijk substation van de afdeling Plant Introduction van de U.S.D.A. Een beschrijving van de omvang en
de werkwijze van Plant Introduction is te vinden in Advances
in Agronomy, vol. V I I , 1955 door HODGE en ERLANSON.
In Ames worden o.m. verschillende grassen, lucerne, maïs, tomaten, erwten, klavers en kruisbloemigen in stand gehouden.
Het meest opvallende is wel, dat vrijwel geen voorzorgen worden genomen om onderlinge kruisbevruchting te voorkomen. Op
één proefveld bijv. lagen bieten, erwten, enkele kruisbloempjes en spinazie in een dusdanige volgorde, dat bijv. twee verschillende bietenrassen gescheiden werden door de overige gewassen. Hierdoor werden de rassen op onderlinge afstanden van
6-10 m geteeld. Hoewel de regionale coördinator Dr. SKRDLA meende, dat het met het kruisbevruchtingspercentage nogal meeviel,
was het toch stellig zo, dat vele rassen al op het oog een
bonte mengeling van typen demonstreerden.
Men werkt, zoals ook in Beltsville het geval is, zeer veel met
informaties van elders; eigen waarnemingen worden er vrij oppervlakkig gedaan. Bij ziekteresistenties bijv. werd van een
aantal Europese rassen zonder meer de in het land van herkomst
geldende resistentiepatroon opgegeven. Aangezien dit lang niet
altijd uit de verstrekte gegevens blijkt, is voorzichtigheid
geboden.
De bewaring geschiedt in een groot koelhuis, waar de temperatuur op _+1C wordt gehouden. De relatieve vochtigheid was
vrij hoog, n l . 6^fo. Bewaring moet dan ook altijd in flessen
gebeuren.
In de V . S . beschikt men in Fort Collins (Colorado) over een
groot centraal bewaarcomplex. In dit gebied is de relatieve
vochtigheid zeer laag!
Met Dr. WEBBER werd over de veredeling van sojabonen gesproken.
Een van de opvallendste verklaringen van ¥EBBER xras, dat als
een onderzoekers te veel succes had als kweker, hij zich zelf
als onderzoeker uitrangeerde. De instandhouding van de rassen
en de pogingen om door herhaalde terugkruisingen e.d. verbeteringen in bestaande rassen aan te brengen, kosten dan zo veel
tijd, dat voor onderzoek geen tijd over blijft.
Het is goed te weten, dat WEBBER een gehele reeks sojarassen
op zijn naam heeft en dus stellig uit ervaring spreekt.
In een aantal proeven van WEBBER bleek, dat het percentage kruisbevruchting bij soja, dat normaal meestal beneden 1$>blijft,
na bestraling in de M tot het 4-1k voudige oploopt.
Men is bezig aneuploïden te zoeken. Deze aneuploïden zijn v i taal, mede op grond hiervan meent WEBBER, dat soja geen diploide,maar een polyplo'ide plant is. WEBBER bestraalde van b e paalde kruisingspopulaties de helft en selecteerde in de wel
en niet behandelde gedeelten op dezelfde wijze. Hij tracht nu
na te gaan of hij in de bestraalde gedeelten een andere variatiebreedte vindt dan in de onhehandelde.
Met de lucerne onderzoeker WILSIE werd gesproken over de mogelijkheden van hybride rassen. In Iowa werden vele single cros-
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ses vergeleken met het beste ras Fernel. De single crosses waren hier niet beter dan Fernel. In enkele andere staten schijnt
dit echter wel het geval te zijn.
Lucerne is een gewas, waarin op dit ogenblik een duidelijke verschuiving van overheidskwekers naar de particuliere bedrijven
waarneembaar is. Volgens onze informatie zouden _+15 academici
uit de "public offices" in de laatste paar jaar door grote firma's als selectionist zijn aangesteld. Verschillende collega's
juichen een dergelijke ontwikkeling toe en verwachten dan ook
een sterke uitbreiding van het particuliere kweken in de naaste toekomst.
Met PENNY en RUSSELL werd over ma'isveredeling gesproken. Uitgaande van monoploiden (10 chromosomen) werden volledig homozygote lijnen verkregen. Desondanks kreeg men in de nateelt
allerlei splitsingen, die misschien op mutaties berustten. Door
deze experimenten is het zeer de vraag geworden of in bepaalde gevallen de frequentie van spontane mutaties wel zo laag
is. Het een en ander is gepubliceerd in Genetics k-5, no. 7»
Toepassing van de récurrente selectiemethode had in Ames tot
dusverre weinig positieve resultaten opgeleverd.
FREY liet een aantal van zijn "graduate" studenten over hun
werk vertellen.
Zoals in de inleiding reeds is opgemerkt, was het frappant hoe
sterk deze studenten theoretisch staan in hun kennis van bijv.
genetica, populatiegenetica, wiskundige verwerking, cytologie.
Een van hen hield zich bezig met een onderzoek naar toepassing
van sérologie in de veredeling. Getracht werd het eiwitgehalte
door veranderingen van het D.N.A. te verhogen. Met behulp van
een aantal isogene haverlijnen werd getracht ornhiervan een
analyse te maken.
Veel dichter bij huis leek het onderzoek van de student JOHNSON
die de betekenis van verschillende opbrengstcomponenten in haver nagaat. Als factoren werden o.m. het aantal zaden per pluim,
gewicht per zaad, gebruikt. Hij vond bijv. dat het verlies
aan opbrengst als gevolg van zwarte roest, geheel te wijten is
aan een verlaging van het 1OOO-korrelgewicht.
Ook werd een onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van
gameticides voor het opwekken van mannelijke steriliteit. A f wijkend van het werk van WIT is, dat men hier bij haver trachtte
de mannelijke steriliteit te benutten om het castreren te vermijden. Overigens moet worden opgemerkt, dat het slagingspercentage in gewone haverkruisingen _+ hO'fobedroeg.
In het haverwerk van FREY was verder nog van betekenis, dat
per jaar +_ 1.000 verschillende F 's werden uitgelegd, speciaal
met het doel de beste géniteurs ï.v.m. opbrengstfactoren te
vinden. Ook hier lagen proeven met bestraald en onbestraald
materiaal, waaruit bleek dat bij haver in de M na röntgenbestraling +_ ktfokruisbevruchting optrad tegen 0,1$ in de controle.
Een aantal populaties werd op één proefveld Q.nder verschillende bodemomstandigheden gelegd. Kunstmatig werd een groot verschil in structuur en bemesting verkregen. N& drie jaar werd
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in de populaties geselecteerd. Na verloop van tijd is gebleken,
dat de 18 overgehouden lijnen alle afkomstig waren i;it een kruising van twee rassen, die in de praktijk een groot aanpassingsvermogen demonstreerden.
Tenslotte wordt inAmes een grote haver composite cross bestudeerd. Deze "composite" bestaat uit 32 verschillende kruisingen.
Op deze populatie - nu een F. - worden 35 verschillende selectiemethoden toegepast, waarbxj telkens één kenmerk tegelijk
wordt genomen, bijv. zwarte- en kroonroest resistentie, een
bepaalde zeeffractie, korte resp. lange planten, enz.
Na verloop van een aantal jaren wordt nagegaan welke behandelingswijze het meeste effect heeft. Ieder jaar wordt een paar
kg zaad in het koelhuis opgeslagen om na te gaan op welke wijze
de populaties veranderen.
Het haveronderzoek als geheel is zeer fantasierijk en breed opgezet. Voor een haveronderzoeker lijkt het zeer de moeite
waard, zo goed mogelijk kennis te nemen van het werk van FREY.

UjS.D.A. AGRICULTURÀL_EXPERIMENT STATION TE_ABERDEEN (IDAHO)
Dit betrekkelijk jonge federale proefstation (gesticht in 1930)
ligt in een uitgesproken aride klimaat, waar land- en tuinbouw
eerst mogelijk werden nadat men ertoe was overgegaan het water uit de vele ondergrondse wateraders en bronnen voor irrigatie aan te wenden. Wij spraken hier met veel onderzoekers
o.a.: Dr. KARLAND STEVENS (zomertarwe, algemene landbouwkundige aspecten);
D. SUNDERMAN M.Sc.
(wintertarwe);
F.C. PETR M.Sc.
(haver en g e r s t ) ;
Dr. WALTER C. SPARKS (leider aardappelwerlsgroep);
Dr. KNUDSEN
(fytopatholoog, speciaal voor het
aardappelonderzoek);
Dr. BISHOP
(entomoloog, speciaal voor het aardappelonderzoek);
Dr. IRITANI
(tuinbouwgewassen)
Mr. MARTIN ¥ISE
(kwaliteitsonderzoek granen).
Verder zijn er geregeld bezoekers van federale- of staatsproefstations. Tijdens ons bezoek waren als gast aanwezig: Dr. MOSE-«MAN (Beltsville), Dr. R. CALDECOTT en D. NORTH M.Sc. (University of Minnesota) en Dr. SANDFORD (U.S.D.A.).
Dat men in een dergelijkevrij afgelegen streek en in een extreem
klimaat een proefstation stichtte, vindt zijn oorzaak onder
andere in het feit, dat tengevolge van de droge atmosfeer parasitaire schimmels ontbreken, terwijl men de bodemvochtigheid
naar verkiezing kan regelen. Niet zonder reden noemt men Aberdeen wel het fytotron in de open lucht. De gewone granen kunnen hier volkomen vrij van roest en meeldauw worden verbouwd.
Het U.S.D.A. maakt van deze unieke omstandigheden gebruik om
er zijn uitgebreide rassencollectie van gerst in stand te houden. De mutatieonderzoekers Dr. R. CALDECOTT en D. NORTH van
de Universiteit van Minnesota kweken hun onderzoeksmateriaal
bij voorkeur in Aberdeen op.
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In overleg met Dr. CALDECOTT hadden wij ons reisschema zo
ingericht, dat wij hem te Aberdeen ontmoetten en enige dagen
de gelegenheid hadden zijn materiaal te bezichtigen en over
de daarmede samenhangende problemen van gedachten te wisselen. Het dagelijks contact met deze scherpzinnige motorische
man, steeds opgeruimd en vol van ideeën, was voor ons bijzonder instructief en stimulerend.
Het mutatieonderzoek van de werkgroep CALDECOTT omvat de gewassen gerst, haver en tarwe en richt zich vooral op de volgende onderwerpen;
1. De invloed welke de conditie van het zaad (vochtgehalte!) en het milieu waarin de bestraling en de vóóren nabehandeling van het zaad plaats hebben, op het
effect van die bestraling.
2. De invloed van voortgezette bestraling op graangewassen van verschillende "ploïdie" en de mogelijkheid
om alloploïden te diploïdiseren.
3. Proeven over terugmutatie.

Invloed van zaadconditie en uitwendige omstandigheden op
hèt~straïïngsëffêctT
De gevoeligheid voor bestraling neemt af bij toenemend
vochtgehalte der zaden om bij + \^o asymptomatisch te gaan
verlopen. Andere onderzoekers (OSBORNE in Tennessee) zijn
van mening, dat de sensitiviteit boven de 16cfo weer toeneemt
Wanneer X-bestraald zaad wordt opgeslagen zonder bijzondere voorzorgen, dan neemt de vitaliteit der daaruit opgroeiende kiemplanten (beoordeeld aan hun lengte op een bepaalde leeftijd) snel af. Ook bij dit zgn. "storage effect"
is het vochtgehalte der zaden van invloed. Bij droog zaad
{h'fo) constateert men reeds binnen 12 uren na de bestraling
een achteruitgang in vitaliteit, terwijl bij zaden van 16f>
eerst na meer dan 2k uren een terugval, maar dan ook meteen zeer markant, wordt geconstateerd.
Lage temperatuur vermindert het "storage effect"; bij -65 0
was na 96 uren nog niets van beschadiging te bespeuren.
Kiemplanten opgegroeid uit zaden die na bestraling worden
opgeslagen in een zuurstof atmosfeer of die men laat imbiberen in zuurstofrijk water, zijn in hun ontwikkeling veel
sterker geremd dan kiemplanten opgegroeid uit precies hetzelfde zaad, maar dan anaëroob (bijv. in stikstof) opgeslagen of ge'imbibeerd. Deze verschillen in ontwikkeling zijn
ook nog bij de volwassen planten duidelijk merkbaar. Op het
proefveld stonden naast elkaar gerstplanten gegz^oeid uit
zaden welke een stralingsdosis van 10.000 r en een zuurstof nabehandeling hadden ontvangen en planten uit hetzelfde zaad, doch met 20.000 r bestraald en anaëroob geïmbibeerd. Tussen deze beide groepen was geen verschil te zien.
Men kan dus spreken van een beschuttende werking van de
stikstof. Een soortgelijke beschermende werking wordt ver-
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kregen indien men de zaden met niet meer dan k°/ovocht vóór
de bestraling gedurende korte tijd blootstelt aan hoge temperatuur (75 à 8 0 ° C ) .
De objecten 20.000 r mét hitte-vóórbehandeling en 10.000 r
zonder hitte-vóórbehandeling waren op het proefveld gelijk
in ontwikkeling. Men zou hieruit kunnen concluderen, dat
de hitte-behandeling de schadelijke invloed van 10.000 r
uitwist. Door gebruik te maken van dergelijke beschermende behandelingen kan men dus zadeneen veel hogere stralingsdosis laten doorstaan dan anders het geval is en daardoor misschien het percentage mutanten verhogen.
Invloed van voortgezette bestraling
Verschillende onzer zelfbevruchtende granen (tar\\re, haver)
zijn in wezen allopolyploxden en deze genoomstructuur
geeft bij mutatieve bestraling eigenaardige consequenties.
Bij vulgare tarwe bijvoorbeeld, waar elk chromosomenpaar
nog 2 stel homologe collega's bezit, is het zeer de vraag
of een mutatie in gen C van het A-genoom wel in de nakomelingschap zichtbaar zal worden wegens de interactie met de
niet gemuteerde homologen uit genoom B en D. CALDEC0TT ziet
in voortgezette bestraling een mogelijkheid om ook de overeenkomstige genen in de homologe chromosomen op dezelfde
wijze tot muteren te brengen, zij het dan met aanzienlijk
geringere kans op slagen. Aanwijzingen, dat deze kans inderdaad wel eens wordt gerealiseerd, ziet Dr. CALDEC0TT in
het feit, dat bij vulgare tarwe het percentage chlorophylmutanten na de tweede hérbestraling merkbaar gaat oplopen.
Een tastbaar resultaat van voortgezette bestraling is dat
de variabiliteit van deze, anders vrij uniforme, zelfbevruchters sterk toeneemt. Bij haver werd zulk een verscheidenheid verkregen, dat praktische haverkwekers er grote belangstelling voor kregen en dit materiaal gaarne in hun
kweekprogramma betrokken.
Kritisch oordelend is men in de eerste plaats geneigd deze
vergrote variabiliteit toe te schrijven aan kruisbevruchting in de hand gewerkt door het optreden van mannelijke
steriliteit als direct gevolg van de bestraling. Dit argument gaat evenwel in dit geval niet op, omdat alleen
zaad werd gewonnen van planten die geen enkele fertiliteitsstoornis vertoonden zowel bij macroscopische als bij microscopische inspectie.
Bij alloploïden is bij de experimenten met voortgezette bestraling ook nog gedacht aan de mogelijkheid van stabilisatie van het heterosiseffeet. Wanneer men bedenkt, dat de
constitutie Aa bij vele diploïden een heterosiseffeet b e werkstelligt, dan is de vraag gerechtigd of bij bijv. een
allo-tetraploïd de constitutie AAa'a' niet eveneens daartoe aanleiding geeft. Zulk een plant gedraagt zich bij de
voortplanting als een diploid en zal bijgevolg uitsluitend
AAa'a'-nakomelingen voortbrengen die eveneens heterosis
zullen moeten vertonen. Het bewijs van deze wat gedurfde
stelling, dat interactie tussen genen op homologe 'chromosomen resulteert in een heterosiseffeet, is nog niet
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geleverd, docliliet moet worden toegegeven, dat er in deze
gedachtengang veel aantrekkelijks schuilt en dat voortgezette bestraling een middel kan zijn om de verlangde genenconstellatie tot stand te brengen.
Op het bovengenoemde thema doorredenerend, rijst vanzelf
de vraag; "is bij een normale diploïd een constellatie
denkbaar welke aanleiding geeft tot een permanente, via
het zaad op de nakomelingen overgedragen heterosis?" CALDECOTT acht zo'n situatie inderdaad mogelijk, namelijk
wanneer men er in zou slagen de hybride Aa door bestraling te dwingen tot translocatie, zó, dat het chromosoomstuk waarop het gen a zetelt, wordt vastgehecht aan het
homologe chromosoom waarin zich het gen A bevindt. Er zou
dan dus een duplicatie van het a-gen ontstaan in die zin,
dat daarvan in één chromosoom zowel het dominant als wel
het recessieve allel voorkomt. Wanneer het nu zo is, dat
ook intra-chromosomale interactie aanleiding geeft tot heterosis dan zullen individuen,welke een stel van dergelijke gedeeltelijk gedupliceerde chromosomen bezitten, niet
alleen zelf heterosis vertonen, doch deze tevens op hun nakomelingen overdragen. Het bewijs voor deze door sommigen voor een xvild idee uitgekreten stelling, is nog niet
geleverd, maar dit onderwerp verdient stellig aandacht.
CALDECOTT en medewerkers houden zich ook bezig met de
vraag of men auto-tetraploïden het karakter zou kunnen
geven van amphidiploxden om te ontkomen aan de onregelmatigheden bij de reductiecleling welke bij auto-tetraploïden vaak aanleiding geven tot partiële steriliteit. Dit
zou mogelijk zijn door bijv. bij een diploïde gerstlijn
door middel van voortgezette bestraling in verschillende
chromosomenparen translocaties, inversies, etc., teweeg
te brengen, waardoor deze chromosomen niet meer willen
paren met hun homologen uit het chromosomengarnituur van
de oorspronkelijke, niet bestraalde, lijn wanneer zij daarmede door kruising worden samengebracht. Er ontstaat dan
dezelfde situatie als bij kruising tussen twee soorten
welker chromosomen niet de minste affiniteit tot elkander
bezitten. Verdubbelt men het chromosomengarnituur van een
dergelijke F -plant, dan ontstaat een amphidiploxd. Het
is mogelijk, dat deze in het geval zoals hierboven bedoeld,
de voordelen zal hebben van een tetraploxd, doch diens
nadelen (onregelmatigheden bij de reductiedeling) zal missen.
3. Terugmutatie
CALDECOTT c.a. onderzoeken ook of men een experimenteel
opgewekte mutant kan laten terugmuteren. Zij werken met
de mutanten "virescens" en "glossy" bij gerst. Bij bestraalde virescens werd in de M in ^h op de 1.000 gevallen reversie naar groen gevonden. CALDECOTT verwerpt de critiek,
dat deze groene exemplaren het gevolg zouden zijn van ongewenste inkruising omdat deze bij zijn proefobject, de op
een recessief gen berustende vorm "hulless", ogenblikkelijk zou verraden.

-12-

Op grond van cytologische waarnemingen beschouwt CALDECOTT
het muteren op de virescens locus niet zozeer als een
puntmutatie, doch veeleer als een gevolg van translocaties
of deleties, veroorzaakt doordat chromosomen van hetzelfde
paar op verschillende plaatsen breuken krijgen. Het is
denkbaar, dat soortgelijke uitwisselingen ook nuttig kunnen zijn voor het opeenhopen van resistentiegenen of om
deze te koppelen aan andere genen. Soortgelijke opvattingen hadden wij reeds eerder in East Lansing door ELLIOTT
horen uiten.
Naast het mutatieprogramma, dat voor ons de hoofdschotel uitmaakte, werd ook aandacht geschonken aan enige andere objecten. In de eerste plaats was er de uitgebreide gerstcollectie
(ongeveer 7-000 van zomergerst, 1.200 van wintergerst) van het
U.S.D.A. Elk ras is vertegenwoordigd door 1 r i j , hetgeen te
weinig wordt geacht.
Behalve dat er wordt gelet op verschillende landbouwkundig
belangrijke eigenschappen, wordt deze hele collectie elk jaar
gecontroleerd op ziekten en plagen. Dit geschiedt door erkende specialisten op dit gebied.
Tijdens ons bezoek was Dr. M0SEMAN van het U.S.D.A.-centrum
te Beltsville (Md) aanwezig voor een werkbezoek. Hij deelde
ons mede, dat het zgn. yellow virus dat in 60-70$ der gevallen via het zaad wordt overgebracht, reden tot bezorgdheid
geeft. Na het in de aar schieten breidt de aantasting zich
niet verder uit; in dat geval krijgt men geen overbrenging
via het zaad. Op inoculatie met dit virus reageren de planten door hevige ziektesymptomen, soms leidend tot afsterven.
Uit materiaal afkomstig uit Abyssinië en Iran, zijn een 5-tal
resistentie genen geïsoleerd, waarvan sommige het karakter
hebben van echte immuniteitsgenen. Dr. M0SEMAN en zijn medewerkers hebben de indruk, dat de virusziekten afnemen.
Onder de rijke verscheidenheid van deze collectie verdient
vermelding een serie van +_20 isogene lijnen, gekweekt door
WIEBE, waaronder typen met blauw aleuron, waxy endosperm en
met brachytische dwergontwikkeling. Met deze door hun markante eigenschappen gemakkelijk onderscheidbare lijnen worden
competitie proeven genomen door ze op verschillende wijze te
combineren en na te gaan hoe deze verhouding verschuift. Competitie binnen een ras bleek geringer te zijn dan'die tussen
rassen. Bestudering van het "outcrowding"-effect is ook van
belang om inzicht te krijgen van wat men mag verwachten indien
een kruising eerst tot bijv. F wordt vermeerderd alvorens
te gaan selecteren.
Met veredeling van tarwe en haver houden zich Dr. H. STEVENS
en D. SUNDERMAN bezig. Bij eerstgenoemd gewas, dat het bij
voldoende vocht in de bodem (irrigatie!) in deze staat tot
120 bushels per acre kan brengen, vormen de roest en het proteïnegehalte de voornaamste problemen. Men is doende, roestresistentie in te voeren door kruising met erkende resistentiebronnen zoals Timstein en de door SEARS uit Aegilops afgeleide
resistente stam.
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Kwaliteitsverbetering, d.w.z. verhoging van het proteïnegehalte tracht men te bereiken door kruising tussen rassen met
hoge opbrengst en laag proteïnegehalte en rassen met geringe
opbrengst doch hoog proteïnegehalte. Voor een kwaliteitstest
heeft men thans nog 300 gr meel nodig; na perfectionering der
apparatuur zal met een hoeveelheid van 50 gram kunnen worden
volstaan. De analyses geschieden centraal in een daarin gespecialiseerd laboratorium te Madison (Wise.).
Over het geheel genomen blijken kortstro rassen het in dat klimaat beter te doen dan langstro; dit geldt zowel voor het uit
Korea afkomstige dv/ergras Norin 10 als voor de door hen zelf
uit diverse rassen geselecteerde kortstro typen.
Dr. STEVENS ziet voor de verbetering van de soft white spring
wheat veel heil in "'composite crosses", die mogelijkheden bieden voor vergroting van de adaptibiliteit. Zo'n composite cross
wordt eerst een jaar of vijf vermeerderd alvorens men erin
gaat selecteren. Wat men selecteert is niet meer dan een compromis; het is nooit realiseerbaar dat de individuen met het
grootste adaptatie vermogen tevens de hoogste producenten zijn.
Interessant was ook de collectie curiositeiten ("freaks") bij
tarwe en gerst, welke zo voor en na uit diverse populaties
zijn voortgekomen als gevolg van spontane en de laatste tijd
ook van kunstmatig opgewekte mutatie. De hardnekkigheid waarmede recessieve genen zich handhaven werd gedemonstreerd door
dwergtypen welke waren voortgekomen uit een composite dat h
maal was vermeerderd. Het daarvoor gebruikte zaad was geoogst
met een maaimachine, waarvan het maainiveau ver boven de toppen van dwergplanten viel.
Haver is in Idaho een belangrijk gewas waarmede opbrengsten
tôt T50 bushels per acre kunnen worden behaald. Veel aandacht
wordt besteed aan de zgn. "high kernel lines" die 2 korrels
per pakje bevatten. Men heeft zich echter wel eens afgevraagd
of men niet verder zou komen indien men vormen kweekte met
grotere dunschillige korrels. Deze eigenschap wordt aangetroffen in een, overigens helemaal niet uitblinkend oud ras.
Men is nu doende deze met andore gunstige eigenschappen samen
te brengen.
Een nieuw zeer gevarieerd uitgangssyntheticum werd verkregen
door een 20-tal rassen van sterk uiteenlopende herkomst op
alle mogelijke manieren te kruisen volgens een kettingsysteem.
De hieruit geïsoleerde lijnen worden elders (in Porto Rico
en te Arnes, Iowa) onderworpen aan een toetsing op resistentie
tegen ziekten en plagen.
Aardappe1en.
DrT~SÄNDFÖRD (U.S.D.A.) deelde mede, dat het kweek\>rerk in Idaho
vooral is gericht op resistentie tegen Verticillium, Fusarium
en Alternaria (early b l i g h t ) . De te onderzoeken zaailingen
worden onderworpen aan besmetting door ze uit te planten op
geïsoleerde velden waarvan de bodem is "vergeven" met ziektekiemen. In het geval van Verticillium wordt bespoten met een
sporensuspensie dan wel worden de wortels der te toetsen zaailingen bij het verplanten gedoopt in een "slurry" van sporen.
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Veel aandacht wordt besteed aan de door MCLEAN ontwikkelde
"bottle-methode" voor het maken van kruisingen, speciaal met
het doel haploiden te verkrijgen. De meeste vreemde géniteurs
("species germpiasm") worden betrokken van Dr. Hougas in
Sturgeon Bay (Wisconsin). Het Idaho Instituut kweekt jaarlijks
30.000 zaailingen op, in 2 etappes in een kas.

WASHINGTON_STATE UNIVERSITY^_PULLMAN
Dit bezoek mag als een der belangrijkste van de gehele reis
worden beschouwd. Het team, dat onder leiding van NILAN en
KONZAK aan mutatieproblemen werkt, is een der grootste en beste welke men zich kan denken.
Ook op andere gebieden van de veredeling kan deze Washington
State University meekomen met het beste wat wij hebben gezien.
Tijdens de eerste dag van ons bezoek voerde KONZAK ons naar
een "dry land experiment station", \<raa.Twij bij een temperatuur
van _+37 C en een rel, luchtvochtigheid van 20tfo enkele proefvelden mede beoordeelden. Op dit bedrijf is de gemiddelde regenval 235 mm per jaar, waarbij 9 0 ^ valt tassen oktober en
eind juni.
Er wordt hier vooral aandacht besteed aan opbrengstproeven
met tarwerassen, terwijl ook aan tarweveredeling xvotdt gedaan.
KONZAK heeft enig mutatiemateriaal.
Het was een merkwaardig gezicht de internationale gele roestcollectie te zien, waarin bij een zeer zware aantastingsgraad,
een ras als Heine VII en vele andere Europese rassen volledig
gezond bleven, terwijl de meeste Amerikaanse rassen zwaar
waren aangetast. De gele roest was dit jaar zeer heftig en
algemeen vroeg opgetreden. De schattingen over het opbrengstverlies liepen op tot 75$>van de potentiële produktie. Het enige
resistente praktijkras Brevor werd dan ook vrijwel in zijn geheel voor zaaizaadproduktie bestemd.
Opvallend w a s , dat F 's van Europees resistent x Amerikaans vatbaar, vatbaar waren, terwijl Amerikaans resistent x Amerikaans
vatbaar, resistent bleken te zijn. Merkwaardig was vooral, dat
Amerikaans resistent x Heine VII (resistent!) een vatbare F opleverde.
In de F zagen wij zeer variërende uitsplitsingen. In deze
"halfwoestijn", waar de tarwe op een diepte van j+10 cm wordt
gezaaid, zocht KONZAK in grote met mutagentia behandelde tarwepopulaties naar
1 zomertype in wintertarwe;
2 dwergvormen;
3 resistentie tegen gele roest,
O.ic was dit een vrij wild programma, dat bepaaldelijk op deze
grond en onder deze weersomstandigheden weinig hoopvol leek.
De behandelingen waren uitgevoerd met Di-ethylsulfaat (D.S.)
en ethylmethaansulfonaat ( E . M . S . ) . De M 's waren afgebloeid
in de omgeving van 'Square heads". Het was duidelijk te zien,
dat bastaardering in vrij belangrijke mate had plaatsgevonden.

Er werden wel enkele dwergtypen gevonden; of dit echter modificaties zijn of werkelijk mutaties,moet worden afgewacht. Of
zomertypen zijn ontstaan kon op dit moment van ons bezoek niet
worden geconstateerd. Enkele planten leken vrij van gele roest.
Ook lag op dit bedrijf nog een wintergerst populatie, behandeld
met röntgenstralen, waarin werd gezocht naar een betere winterhardheid.
Veel belangrijker was het werk, dat onder leiding van Dr. VOGEL
in Pullman zelf wordt gedaan, nl. de tarweveredeling op "conventionele" basis. VOGEL gaat volgens enkele collega's door
voor de beste tarwekweker van het vesten en zijn rassen Brevor en Omar hebben samen meer dan 75'fo van het areaal in Washington - naar schatting meer dan 2 miljoen hectare.
De nieuwste ontwikkeling in het werk van VOGEL is, dat hij op
zeer grote schaal gebruik is gaan maken van een Japanse dwergvorm (Norin 1 0 ) , Deze Norin 10 is gedeeltelijk steriel, zodat
het niet uitgesloten is, dat hierin meer of minder grote chromosoom aberraties voorkwamen. Er is vooral veel met de rassen
Burt en Brevor gekruist, waarna door herhaalde terugkruisingen na h x kruisen een reeks typen is ontstaan, waarmee praktijkselectie mogelijk bleek. De meeste produktieve lijn B9
heeft gemiddeld over de laatste 5 jaren een opbrengst van 109
bushel/acre geleverd, terwijl het gemiddelde niveau van de
praktijkrassen 60 bushels/acre was. Een vooruitgang dus van
80$. Deze cijfers lijken ongeloofwaardig, maar werden op b e hoorlijke proefvelden verkregen en VOGEL is stellig geen man
die zich zelf voor de mal houdt.
Wij hebben een vermeerdering van B9 gezien, die er zeer imponerend uitzag, bij een strolengte van +_60 cm bleek het zeer
bladrijke gewas een sterke grondbedekking te bezitten, waardoor in het gewas een vochtig microklimaat aanwezig was. Het
aantal aren per m2 was hoog.
Een van VOGEL's medewerkers, Dr. ALLEN bestudeert op het ogenblik de erfelijkheid van het dwergtype - vast staat wel, dat
het mogelijk is bij kruising tussen lang (normaal) x dx^erg
allerlei tussenvormen ontstaan.
Ook KONZAK heeft naast zijn mutatieonderzoek nog een taak in
de normale tarweveredeling. Veelbelovend bij hem zijn o.m.
een aantal typen die zowel bij herfstzaai als bij voorjaarszaai
op tijd in aar schieten en in beide gevallen een behoorlijke
produktiviteit hebben. De winterhardheid is voldoende (met
sneeuwdek in Pullman tot +_-25 C ) .
Er is jarenlang een zekere rivaliteit geweest tussen VOGEL en
KONZAK, doordat in dezelfde periode, dat VOGEL zijn kruisingen
met de Japanse dwergvormen uitvoerde, KONZAK door mutatie enkele dwergvormen verkreeg. Dit zijn werkelijk mutanten daar zij
direct volledig fertiel waren en in de F homozygoot. KONZAK
was hierdoor het eerst in staat behoorlijke opbrengstproeven
te nemen met zijn mutanten en kwam tot gemiddelde opbrengstverhogingen van 10-15$. Nu echter de B9 en andere lijnen van
VOGEL nog tot veel hogere produkties in staat blijken, zijn
de resultaten van KONZAK in de vergetelheid geraakt. Toch is
het goed er hier nog eens duidelijk op te wijzen, dat er als
gevolg van de mutatie in dit geval stellig een positief effcrct
bereikt was.

KONZAK is een onderzoeker die met veel durfeen grote menigte
problemen aansnijdt en sommige daarvan ook zelf tot een goed
einde brengt. Voor een deel echter laat hij zijn ideeën al
vrij spoedig over aan medewerkers, die voor de verdere uitwerking moeten zorgen.
Zo is KONZAK nu druk bezig met allerlei behandelingen met
chemicaliën die in effect uiteenlopen van zeer zwak (alcoh o l ) tot sterk (E.M.S.). Opvallend is hierbij de zeer grote
variatie in behandelingswijze die zowel in het tarwe- als in
het gerstonderzoek worden toegepast. KONZAK, die hierbij ook
stelde, dat bij tarwe zeer veelvuldig aneuplo'iden bij bestralingsonderzoek te voorschijn komen, verkreeg na herhaling
van een tarwe x Agropyron kruising een kk-chromosomige,
waarin 2 stukken van Agropyron chromosomen. Hij probeert nu deze
stukken aan tarwechromosomen vast te hechten. Uit de veelheid
aan mutanten vielen op kort, vroeg, speltoid en wasloos. KONZAK meent, dat er 3-5 lengtegenen zijn. Als mutatie was ook
verkregen een type met zeer fijn stro, wat tot dusverre nog
niet in natuurlijk materiaal voor de dag was gekomen.
Bij E.M.S.-behandeling in tarwe komen veel meer chlorophylmutanten te voorschijn dan na bestraling. Dit wijst ook meer
in de richting van een zeer hoge mutatiefrequentie.
NILAN is een veel bedachtzamer werker, die in gerst zeer systematisch en grondig onderzoek verricht. Zijn onderzoek richt
zich meer op de cytogenetische aspecten,
Zo tracht NILAN door bestraling recombinatie te verkrijgen van
het kenmerk orange lemma en hoog x amylase gehalte. Deze zijn
gekoppeld door bestraling van F van witte "lemma" + laag
alpha-amylase x oranje lemma + hoog x amylase - nu in enkele
F 's witte lemma + hoog alpha-amylase; door translocatie is
dus deze nieuwe combinatie tot stand gekomen-. Ook onderzocht
NILAN talloze andere translocaties - dank zij zijn werk zijn
verschillende genen gelocaliseerd. NILAN stelt als algemeen,
dat bestralingen in F en F veelvuldig recombinaties opleveren, die normaal niet voorkomen.
Ook tracht hij na te gaan, hoe specifieke alielen zich bij
bestraling resp, chemische behandeling, gedragen. Hij maakt
hierbij gebruik van een aantal isogene lijnen die door TJTEBE
zijn gemaakt.
NILAN verricht onderzoek naar de invloed van de behandelingstemperatuur op het type chromosoomafwijkingen; zo krijgt hij
bij hogere temperatuur meer inversies dan normaal. Hij maakt
hiervan praktisch gebruik bij meeldauwresistentie die in chromosoom 5 gelocaliseerd is. Door allerlei inversies heeft hij
recombinatie van eigenschappen verkregen, die na kruising niet
verkregen worden.
Het proefterrein waar NILAN's gerstbehandelingen met E.M.S.
en E.I. stonden, is een bonte lapjesdeken. Er zijn een 80-tal
verschillende variaties in de behandeling toegepast. Tussen
verschillende varianten zijn zeer grote verschillen waar te
nemen. In de beste gevallen traden in de M tot 8otfo chimaeren
op; in hoeverre of er een verband bestaat russen het percentage chimaeren in de M en mutaties in de M , is nog niet met
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zekerheid te zeggen. Het overleveringspercentage is bij al
deze E.M.S. variaties zeer hoog. Vele van de E.M.S. behandelingen worden uitgevoerd door een (Duitse) medewerkster, EDITH
FROESE-GERTZEN, die ons o.m. allerlei inlichtingen over halveringstijd van E.M.S. gaf. Het is gebleken, dat dit na 8 uur
bij 4-0C,na 23 uur bij 23 C en 88 uur bij 20 C is. Een langere
behandeling bij lagere temperatuur geeft aanzienlijk minder
schade dan bij hoge temperatuur, bijv. 0,0^ mol. E.M.S. oplossing gaf een kiemplanthoogte na 7 dagen, resp.:
tfcvan onbehandeld
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Dat bij een langere behandeling het percentage mutaties toeneemt, blijkt uit de volgende cijfers:
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FROESE-GERTZEN vond, dat E.M.S. binnen de chlorophylmutanten
anders reageert dan '/-stralen, bijv.:
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het gehele werk, wordt hier nog nader op in gegaan.
In later werk vooral van KONZAK, is vastgesteld, dat door toevoeging van een buffer aan de E.M.S.-oplossing belangrijke w i j zigingen optreden. De opgegeven cijfers gelden dan ook alleen
voor de ongebufferde E.M.S.
¥ij spraken nog met de fytopatholoog HENDRIX, die hier in dit
gele roestjaar in het middelpunt van de belangstelling stond.
HENDRIX vertelde dat,er in de twintiger jaren veel gele roest
voorkwam, daarna vrij weinig tot 1959» in 196O en 1961 een heftige verspreiding over een groot gebied optrad. Dit jaar is
zeker 1miljoen acres zwaar aangetast. Hij meent, dat er een
duidelijk verband bestaat tussen de gele roest op tarwe en die
op gerst, m.a.w. dat sommige fysio's (?) van tarwe zich ook op
gerst zouden kunnen ontwikkelen. De resistentie van Brevor
tegen gele roest is een gevolg van overgevoeligheid.
een
Op een proefveld waar ^/grote herkomsten-collectie van grassen
bijeen gebracht w a s , bleek duidelijk, dat binnen de soorten
grote verschillen in vatbaarheid voor gele roest voorkomen.

9,2
30,6
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Zo waren inAgropyron verschillende herkomsten wel, andere
geheel niet resistent. Dit betekent, dat bij de pogingen
eigenschappen vanAgropyron in tarwe over te brengen, het
gras eerst op de aanwezigheid vanbijv. resistentiegenen moet
worden getoetst. Ook lijkt het er op,dat de resistentie in
Agrx>pyronfysio-afhankelijk is.
In Pullmanmaakten wijhet gesprek mee over het programma voorzover dit mede door deA.E.C, wordt gefinancierd. CALDECOTT
liet hier iedereen, die aan eenbepaald project werkt,uitvoerig vertellenwat er gebeurd was enhoe ieder zichhet verloop
voorstelde. Zoals reeds inde inleiding is vermeld, verliep
dit gesprek zeer stormachtig enwerd over elk onderdeel heftig
gediscussieerd. Het resultaat leek onsbijzonder nuttig. Tussen geldgever en -ontvanger blijven op deze manier werkend,
geenmisverstanden bestaan.
NILAN formuleerde dehoofdlijnen vanhet mutatieonderzoek als
volgt:
1. chemische mutagentia
E.M.S. enD.S. en dehydrolyse produkten vanbeide,bestudering van de variatiemogelijkheden, o.a. pHvariaties;
mutatiefrequentie, mutatiespectrum e.d.;
combinatie van chemicaliën met X-stralen;
onder de chemische mutagentia werd ookalcohol gerekend.
2. bestudering vanhet zuurstofeffect op bestraald materiaal
0 -"toediening" voor en/of na de behandeling;
vochtgehalte, verschillende zuurstofspanning;
hittebehandelingvoor, tijdens enna de behandeling;
bewaring.: tijd en temperatuur;
bewaringsinvloed: voor enna de behandeling;
hitteschokken;
behandeling in vacuum.
Voorts bestudering vanmitose storingen,D.N.A. synthese,invloed van Ca-deficiency, herbiciden als groeiregulator en electronendoorgevers;
Een onderzoek naar dehyrdrolyse van E.M.S. enD.S. toonde aan,
dat E.M.S.aanzienlijk langzamer hydrolyseert dan D.S. (bij
30 C 23maal zo langzaam). Ookhier wordt gevonden, dat nbch
bij E.M.S.nbchbijD.S. chromosoom aberraties optreden. Het
hoge percentage steriliteit wordt niet veroorzaakt door grote
translocaties;men denkt meer aan intrachromosomaleveranderingen (deleties en inversies). Tot nu toe zijn geen werkelijke
terugmutaties na E.M.S.-behandeling gevonden.
Aethylalcohol zouvolgens voorlopig onderzoek een redelijk mutagens zijn. Ook een Ca-deficiency zoumutagen werken via het
stuifmeel. Het effect lijkt op dat van radioactief zwavel.
Bij debepalingen vanhet effect inde M wordt gebruik gemaakt
van kiemplanthoogte. Deze norm isbij de bestraling een goede
waarderingsmaatstaf gebleken voor de mutatiefrequentie. Hoe
dit bij chemicaliën zit, isnog niet bekend.
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Uitvoerig werd gediscussieerd over de onder 2 genoemde 0 -N
effecten e.d. De resultaten van dit onderzoek zijn in verscn.illende publikaties vermeld; ook de gesprekken met CALDECOTT (zie
Aberdeen) geven de belangrijkste ervaringen wel xireer.
Qua omvang en sfeer is Pullman, zoals al in het begin is gesteld, stellig de plaats in de V.S. waar een gast het beste
beeld krijgt van de mogelijkheden en de moeilijkheden bij de
mutatieveredeling.

UNIVERSITY OF M I S S O U R I ^COLUMBIA
Ons bezoek gold hier in de eerste plaats Dr. E.R. SEARS bekend
om zijn cytogenetisch werk bij tarwe en zijn geslaagde experimenten met het overbrengen van roestresistentie van A e g i lops op tarwe.
Verder ontmoetten wij het hoofd (de dean) van de landbouwfakulteit Prof. E. PINNELL en Prof. Dr. J.M. POEHLMAN, de schrijver van het bekende boek over plantenveredeling, en enkele van
zijn medewerkers.
Dr. SEARS is het type van de onderzoeker die geheel opgaat in
de problemen als zodanig maar voor wie de praktische toepassingsmogelijkheden in de tweede plaats komen. Toch is het een merkwaardig feit, dat van de door SEARS uit Aegilops umbellulata
overgebrachte roestresistentie in vele tarwe veredelingsprogramma's wordt gebruik gemaakt.
SEARS sprak met ons over zijn analyse van een bepaald virescens type, waarvan hij met behulp van monosomen, de localisatie van het verantwoordelijke gen in 2 homologe chromosomen
(12 en 16) heeft kunnen vaststellen. Het virescens-gen op het
ene homologe chromosomen stel interfereert met dat op het andere en geeft chlorophyl defecten gelijkend op, maar toch niet
geheel gelijk aan virescens. Een verhoogde V-dosis brengt dus
minder chlorophyl voort in plaats van meer.
Dit feit demonstreert welke complicaties in het tot uiting brengen van een eigenschap er kunnen voortvloeien uit de interactie tussen homologe chromosomen in laatste instantie een gevolg van de gecompliceerde structuur van het tarwe genoom.
Wat men hier constateerde voor een gemakkelijk waarneembare
maar praktisch volkomen onbelangrijke eigenschap, kan men eveneens verwachten voor eigenschappen die wèl van praktische b e tekenis zijn.
Verder werd aan de hand van levend materiaal het volgende onderwerp besproken. Bij verschillende tarwerassen, o.a. de bekende Chinese 166,heeft men een merkwaardige koppeling tussen een
in chromosoom 10 gelocaliseerd en voor stengelroest gevoeligheid en een stuifmeel dodend gen. Deze constellatie leidt tot
eigenaardige consequenties. Kruising van Chinese 166 met Timstein die een, elders gelocaliseerd, resistentiegen bevat,
levert een resistente F op. Terugkruising, waarbij deze F
als vrouwelijke ouder wordt gebruikt, levert in de daaruit resulterende generatie een andere splitingsverhouding op dan
wanneer deze F als mannelijke ouder fungeert. De verklaring
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is deze: in het eerste geval zijn alle vrouwelijke gameten
functionabel;in liet tweede geval daarentegen vallen alle
mannelijke gameten welke het "killer" gen bevatten, uit. B i j gevolg bevat het mannelijke gameten sortiment slechts half
zo veel genencombinaties als het vrouwelijke en dit weerspiegelt zich uiteraard in de samenstelling van de terugkruisingsnakomelingschap.
De onder leiding van SEARS staande graduate student Acosta,
doet pogingen om roestresistentie van rogge over te brengen
op tarwe waarbij de typische "behaarde nek" van rogge als
signaal kenmerk dient.
Met Prof. POEHLMAN, Dr. WILLIAMS en Mr. HAYWARD werd een rondgang langs de proefvelden gemaakt,
Mr. HAYWÂRD, die aan zijn dissertatie werkt, toonde een aantal nakomelingschappen verkregen na herhaalde bestraling met
thermale neutronen van enkele tarwerassen,waarvan men de strolengte wenste te verkleinen en de roestresistentie te verhogen.
Hoewel in de latere generaties inderdaad korte en roestresistente individuen optraden, is het overtuigende bewijs dat
deze een gevolg zijn van de bestraling, niet geleverd. Dit
wordt door HAYWARD volmondig toegegeven. Het feit echter, dat
de gewenste kortstro- en roestresistente typen uitsluitend in
de nakomelingschappen van bestraalde individuen xvorden aangetroffen, terwijl men ze in onbehandeld controlemateriaal,voortgekomen uit dezelfde rassen, vergeefs zoekt,volgens hem wel
een sterke aanwijzing dat de bestraling effectief is geweest.
Het feit echter, dat het M materiaal opgegroeid is in een
milieu waar de gezochte kenmerken wel te vinden waren, geeft
te denken.
Dr. WILLIAMS heeft bij sojabonen door bestraling extra vroege
en extra late typen verkregen. Bij eerstgenoemden bleef het
produktieniveau gehandhaafd; bij laatstgenoemdeiwerd het niet
verhoogd. Er bestaan aanduidingen, dat door bestraling een
verhoging van het proteïnegehalte kan worden verkregen.
OAK-RIDGE_NATIONAL_LABORATORY EN_UNIVERSITY_OFTENNESSEE, KNOXVILLE
Er bestaan nauwe banden tussen Oak-Ridge en de Universiteit
van Tennessee. Verschillende onderzoekers hebben hun werk gedeeltelijk in Knoxville, gedeeltelijk op Oak-Ridge, sommigen
zijn permantent op Oak-Ridge gedetacheerd,o.a. Dr. N. HALL,
de Directeur van het Biology-Department. De botanische agronomische sector als onderdelen van Biology Department maken
slechts een bescheiden deel uit van de enorme arbeidsgemeenschap van dit reactorcentrum.
Onze gids was hier Dr. T.S. OSBORNE, die tezamen met zijn medewerker AGOSTINE zich vooral bezig houdt met de vraag door
welke nevenfaktoren het stralingseffect op zaden wordt beïnvloed en in het bijzonder onderzoekt welke invloed stralingen en andere mutagentia uitoefenen op embryonaal plantenweefsel (jonge zygoten van de katoenplant).
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Een andere onderzoeker, Dr. J.B. PATE hield zich bezig met
stuifmeel bestralingsproeven bij katoen.
OSBORNE vond, dat de sensitiviteit van zaden ten opzichte van
bestraling is onderworpen aan een vrij algemene wetmatigheid,
n l . dat deze sensitiviteit het grootst is bij dat vochtgehalte in het zaad hetwelk correspondeert met een relatieve vochtigheid van 70fo van de omringende atmosfeer. Bij gerst ligt
dit kritische vochtgehalte in het zaad bij 12$>;bij vlas is
een vochtgehalte van 5f° reeds voldoende om een evenwichtstoestand te handhaven met een omringende atmosfeer van 70$
relatieve luchtvochtigheid.
In tegenstelling tot andere onderzoekers (o.a. CALDECOTT c.a.)
is OSBORNE van mening, dat de door gerstzaden nog juist verdragen stralingsdosis (de zgn. LD 50) snel afneemt wanneer het
vochtgehalte der zaden boven de 16-20$ komt.
OSBORNE ging bij al deze proeven uit van, met behulp van een
speciale door hem onderworpen apparatuur, zeer nauwkeurig geconditionneerd zaad.
Eencellige Gossypiumzygoten werden onderworpen aan een straling van 200 tot 1600 R. Uit het hieruit voortgekomen materiaal worden de uit een landbouwkundig oogpunt aantrekkelijke
typen uitgekozen en aan een cytologisch onderzoek onderworpen,
o.a. wordt nagegaan of er chromosomenbreuken voorkomen.
Behoudens een iets verhoogde neiging tot vruchtafstoting gedroegen de verkregen planten zich normaal. Van een opmerkelijke vooruitgang ten opzichte van het oorspronkelijke materiaal
was geen sprake.
Meer tastbare resultaten zijn voortgekomen uit de behandeling
van katoen - stuifmeel met gammastralen. De doseringen klommen telkens door verdubbeling, op van 400 tot 3200 röntgens.
Een dosis van 1600 R bleek al duidelijk te zwaar te zijn, want
het hiermede behandelde stuifmeel was niet meer in staat een
behoorlijke vruchtzetting teweeg te brengen. Naast vele abnormaliteiten in bladkleur en sculptuur, werd in de M één type
gevonden waarvan de trekvastheid der vezels 1f5-20$ groter was
dan die van normale rassen, doch welks opbrengstvermogen daarmede niet kon wedijveren.
Het exacte bewijs, dat door bestraling van pollen inderdaad
mutanten worden verkregen, heeft men hier geleverd door het
stuifmeel van een stam met 14 bekende genen na bestraling te
brengen op de stempels van een andere stam,die van bovengenoemde lh genen het recessieve allel bevatte. Eventuele mutanten moeten nu direct in de F aan het licht treden en dit
was wat men ook inderdaad constateerde.
Geheel op radiobiologisch-genetisch terrein is het werk van
Dr. S. WOLF, een cytogeneticus die de frequentie van optreden
en herstellen van 2 onafhankelijk van elkaar ontstaande chromosomen breuken bestudeert en een samenhang tracht te vinden
met de intensiteit van de toegepaste bestraling, hier neutronen. Het aantal chromosomenbreuken neemt niet recht evenredig
met de neutronendosis toe, maar ongeveer volgens 3/2 macht
daarvan, x )
X ) voorbeeld:een h x zo grote neutronendosis geeft ongeveer
8 x zo veel chromosomenbreuken.
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Dit is minder dan op grond van een, voor ons moeilijk te volgen, mathematische beschouwing valt te verwachten. Theoretisch
moet namelijk het aantal breuken toenemen met het quariraat van
de dosistoename.
Buiten het mutatieonderzoek valt het werk van Dr. E. HANCOCK,
het hoofd van het Agronomy Department, die zich bezig houdt met
tarwe en gerstveredeling volgens traditionele methoden; een
rondgang over zijn proefvelden leverde voor ons geen nieuwe
gezichtspunten op.
Verder werd met Dr. L.M. JOSEPHSON een kort gesprek gevoerd
over de maisveredeling in Tennessee, waarbij het onderzoekswerk zich vooral richt op mannelijke steriliteit en zijn onmisbare tegenhanger, fertiliteitsherstel.

UNIVERSITY OF_NORTH CAROLINA, RALEIGH (N^Ç.)
Ons bezoek gold hier Dr. WALTON GREGORY, die zich intensief
bezig houdt met mutatie opwekking bij Arachis hypogea en die
in de V . S . geldt als een der eersten die hiermede voor de
praktijk bruikbare resultaten heeft bereikt. Arachis is een
zeer uitgesproken zelfbevruchter, met een vrij geringevariabiliteit, welke Dr. GREGORY tracht te vergroten door middel
van mutagene ingrepen,hoofdzakelijk zaadbehandeling met Xof met- gammastralen.
GREGORY heeft zijn M 's in ruimtelijke isolatie opgekweekt,
zodat de kansen op ongewenste kruising tot zo gering mogelijke proporties werden teruggebracht,daarbij de fout vermijdend
waarin verschillende zijner collega's vervielen.
De M -individuen behorende tot één lijn vertoonden onderling
nogal opvallende verschillen in ontwikkeling; een weerspiegeling van de mate waarin zij door de bestraling waren getroffen. GREGORY heeft door bestudering van individuele M 's nagegaan welke categorie van M -planten de meeste bruikbare mutanten opleverde. Het bleek, dat uit de M -planten met de
grootste stralingsschade het hoogste percentage mutanten werd
verkregen. Maar deze berustten hoofdzakelijk op chromosoombreuken. Uit de middengroep, die slechts weinig zichtbare
schade vertoonde, kwamen de voor de praktijk bruikbare mutanten voort; mutanten xvelke hem zouden zijn ontgaan, indien hij
alle aandacht had geconcentreerd op de groep M -individuen
met sterke stralingsschade. Naarmate het phaenotypische effect
van een mutagene behandeling geringer is, stijgen de kansen
om werkelijk belangrijke mutanten te vinden.
Een Arachis plant heeft verschillende groeipunten. Het aantal
meristemen bedraagt soms 12; zij kunnen alle door een bestraling worden getroffen, maar op verschillende manieren geraakt.
Het is daardoor mogelijk en het komt ook inderdaad voor, dat
uit verschillende takken nogal uiteenlopende nakomelingen ontstaan.
Mutatie aan een plant is niet absoluut tot één gen beperkt;
het komt ook wel voor, dat een tweede gen in het mutatieproces
is betrokken. Kruising tussen phaenotypisch aantrekkelijke individuen uit een splitsende M kan tot resultaat hebben, dat
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men in de volgende generatie combinaties van genen aantreft,
die elkaar aanvullen.
Dr. GREGORY en zijn collega EMERY hebben veel aandacht geschonken aan de vraag of men door bestraling een aanzienlijker vergroting van de genotypische variabiliteit te weeg kan
brengen dan door onderlinge kruising van lijnen van sterk uiteenlopende herkomst. Het bleek, dat door bestraling inderdaad
de variabiliteit werd vergroot,, maar dat het gemiddelde voor
verschillende eigenschappen afnam. Beschouwt men de afzonderlijke kruisingsfamilies dan blijken daar tussen grote verschillen in genotypische variabiliteit te bestaan. Resultaten
van één jaar kunnen niet als doorslaggevend worden beschouxvd;
de jaarinvloed is groot en deze kan slechts worden vereffend
door de waarnemingen over meerdere jaren uit te strekken.
De uit deze statistische analyse verkregen gegevens hebben
GREGORY voldoende ruggesteun gegeven om mutatie-opwekking
als een der belangrijkste hulpmiddelen bij de Arachisveredeling te blijven toepassen. Volgens hem zijn.ontegenzeggelijk
de beste nakomelingschappen voortgekomen uit bestraalde ouders. De kansen om op iets goeds te stoten zijn redelijk;
het uitgangsindividu voor het Cercospora-resistente ras, dat
GREGORY heeft verkregen, werd gevonden onder 192 M -planten.
Aanvankelijk werden twee kweekprogramma's, het ene onder gebruikmaking van mutatie-opwekking, het andere volgens traditionele methoden, streng gescheiden naast elkaar doorgevoerd.
Thans na 10 jaren ervaring laatmen de twee richtingen samenvloeien.
Bij al zijn enthousiasme voor en zijn vertrouwen in mutatieopwekking als hulpmiddel bij de veredeling, heeft GREGORY
een open oog gehouden voor mogelijkheden in de gevestigde
methoden. Tijdens een verzamelreis in Brazilië in het voorjaar
van 1961, heeft hij een uitgebreide collectie van wilde, halfwilde en gecultiveerde Arachis typen bijeengebracht,die een
zeer grote vormenrijkdom vertoont.
Dr. GREGORY heeft zeer positieve opvattingen over de kansen
op succes bij toepassing van mutagene agentia op verschillende gewassen.
Zelfbevruchters staan er op dit punt het gunstigst voor, maar
er hangt ook veel af van de kweekhistorie die een bepaald gewas al achter de rug heeft. Voor een reeds in alle richtingen doorgeselecteerd gewas als de rijstin Japan, verwacht hij
van mutatieve behandeling eerder een achteruitgang dan een
vooruitgang. ¥èl ziet hij perspectieven voor bijvoorbeeld een
veredelingsprogramma gericht op het winnen van tarwerassen
geschikt voor de extreme omstandigheden op de Braziliaanse
hoogvlakte of voor erwten in Noord-Carolina met zijn hete
droge zomers. Een tastbaar resultaat van door mutatie teweeg
gebrachte verbreding van het variatiespectrum, is het vinden
van typen die wat hun daglengte betreft, geschikt zijn voor
Noord-Carolina, in een specifiek tropisch gewas als Hibiscus
sabdariffa.
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PLANT_INDUSTRY_VAN U^S.D^A.^ BELTSVILLE
Ons bezoek aan het Agricultural Research Center van het U.S.D.A,
gold de Crops Research Division. Over mutatieveredeling in
engere zin is hier vrijwel niet gesproken. Het bezoek was in
hoofdzaak bedoeld als een oriëntatie, waarbij zo veel mogelijk
getracht is een indruk te krijgen van de manier waarop dit belangrijke centrum werkt.
In Beltsville is een aantal toponderzoekers samengebracht, die
echter nog slechts ten dele onderzoeker zijn. Veel van hun tijd
wordt besteed aan coördinatie van onderzoek elders.
Als gevolg hiervan hebben de meeste onderzoekers een bijzonder
volledig inzicht in de problemen welke binnen het gewas of gewassengroep waarmede zij werken, aan de orde zijn. Wil men dan
ook een algemeen beeld van de situatie in de V.S. bij een bepaald gewas verkrijgen, dan zijn de specialisten in Beltsville
veelal dé aangewezen informatiebron. Wij hebben met verschillende van deze onderzoekers gesproken.
Aardappelen; hoofd hiervan is AKELEY
Hoewel de aardappel geen groot gewas is in de V . S . ,wordt er
toch vrij veel onderzoek in verricht. Ook bij de veredeling
wordt flinke vooruitgang geboekt. Van het areaal wordt 70$> ingenomen door rassen welke na 1932 zijn gekweekt. Vooral in de
laatste tijd is het rassensortiment door de sterke toename van
de industriële verwerking in beweging.
AKELEY noemde verschillende voorbeelden van rassen en nummers
waarin resistentie tegen X-, A-, Y- en S-virus, bladrol en
schurft aanwezig is. Ook wordt op verschillende kwaliteitseigenschappen sterk gelet.
De stand van het aardappelonderzoek wordt telkenjare in een
groot jaarboek gepubliceerd.
Graanziekten
Dr. JOHN MOSEMAN, die optrad als onze eerste gastheer in Beltsville, is met de gerstproblemen belast. Zijn onderzoek lijkt
zeer origineel en vruchtdragend. Hij krijgt in de toekomst
speciaal voor zijn meeldauwonderzoek een belangrijke bijdrage
van de A.E.C.
Leider van de afdeling graanziekten is Dr. LOEGERING, die zelf
voornamelijk in de tarwe werkt.
MOSEMAN vertelde, dat stuifbrandresistentie langzamerhand in
goede winter- en zomergersttypen is verkregen. Deze resistentie berust ten dele op het bezit van kleine lodiculea-r Voor
een groot deel echter heeft hij met een tweerijige gerst "Jet"
gewerkt, waarin vrijwel volledige immuniteit door 1-2 genen
bepaald, aanwezig is.
Bruine roestresistentie is door MOSEMAN uitvoerig onderzocht.
Hij heeft o.m. in het perfecte stadium van de schimmel kruisingen gemaakt tussen verschillende fysiologische rassen.Op
deze wijze hoopt hij de gen om gen relatie tussen plant en
pathogen van de andere kant te benaderen.
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Ditzelfde wordt nu gedaan bij meeldauw, waarbij bovendien gewerkt wordt met kunstmatige mutaties.
Er is reeds een gedeelte van de resultaten van MOSEMAN gepubliceerd. (Resistance in Hordeum to Erysiphe graminae). Doordat meeldauw haploide is, verkrijgt men na kruising onmiddellijk het genotype.
Het mutatieitferk is er nu o.m. op gericht te proberen vele allelen voor resistentie op één locus te brengen door translocatie.
De meeste resistentie genen liggen bij gerst in chromosoom 5«
Teneinde de opbrengstderving als gevolg van meeldauwaantasting
na te gaan, maakt MOSEMAN isogene lijnen, waarvan de ene groep
meeldauwresistent en de andere groep vatbaar is.Het produceren van deze isogene lijnen gaat als volgt:
A res. x B. vatbaar
h x teruggekruist met behoud van resistentie, die op 1gen
berust. De resistentie wordt in heterozygote vorm (_+10
generaties) gehouden. De overige eigenschappen zijn dan
vrijwel homozygoot - op dat moment wordt een scheiding
gemaakt tussen resistent en vatbaar.
Men werkt in de V . S . veel met dergelijke lijnen; het lijkt
ons toe, dat dit voor een veredelingsonderzoek van grote waarde kan zijn. De instandhouding van de meeldauw geschiedt op een
buis met phermiculiet,waarin een voedingsoplossing. Bewaring
van aangetaste planten in deze buizen kan bij + 10 C gedurende 6-8 weken plaats vinden.
MOSEMAN \\rerktverder ook nog aan Rhyzoctonia, Helminthosporum,
de roesten en de virusziekten bij gerst. Dr. MOSEMAN is stellig een van de interessantste mensen van Beltsville. Met LOEGERING hebben wij minder contact gehad. Hij is de man, die
alle gegevens over de disease nurseries verwerkt. Ook van Nederlandse zijde worden door DANTUMA en ZADOKS hiervoor gegevens verstrekt.
Wij spraken verder met E. HANSON over lucerne en in het b i j zonder over Du Puits. In de zuidelijke staten is Du Puits ongeschikt i.v.m. grote vatbaarheid voor anthracnose. Over het
algemeen wordt het ras alleen gebruikt voor kortdurende omloop - 2 à 3 jaar.
Overigens heeft men in Cornell al een Du Puits verbetering gemaakt door middel van herhaalde terugkruisingen met een bacterial wilt resistent ras. Deze resistentie berust op één gen
en is dus gemakkelijk te hanteren.
P. HENSON werkt o.m. met lupine, waarvoor in de V . S . nog steeds
enige belangstelling bestaat. Zo heeft men zelfs een gemeenschappelijk project met Polen, ter bestudering van de alkaloïden en de mogelijkheden voor soortskruisingen. De virusziekten die cok in ons land de zaadteelt bedreigen,zijn volgens HENSON nu met systemische middelen wel onder de duim te
houden.
A.A. HANSON is de grassenman; hij werkt o.m. met kruisingen
tussen Festuca en Lolium. Op hexaplo'id niveau verkreeg hij materiaal met een redelijke fertiliteit. Ook meent h i j ,dat de
goede eigenschappen wel te combineren zijn.
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In veldbeemd is met bestraling gewerkt. Zo is van het"ras"
"Merion blue", dat resistent is tegen aantasting door Helminthosporium, maar zeer vatbaar voor zwarte roest, een mutant verkregen met resistentie tegen roest. Deze mutant lijkt
goed in vele opzichten, maar is vatbaar voor Helminthosporium;
mogelijk een koppeling?
Ook door gewone selectie zijn echter nieuwe rassen van veldbeemd verkregen welke zeer goed lijken o.a. Newport, dat
naast een fraai type met goede roestresistentie ook een zeer
hoge zaadproduktie levert. Dit in tegenstelling met Merion blue,
dat juist gemiddeld een slechte zaadopbrengst heeft.
De gepensionneerde bietenspecialist COONS kan geen afscheid nemen en demonstreerde ons een aantal van de bietenprojecten,
o.m. dat van de soortskruisingen. Zo slaagden in Beltsville
de kruisingen van Beta "sigla" (silver beet) met Beta webbiana.
Kruisingen van de gewone biet met Beta lomatogoma slaagden
wanneer de laatste geënt werd op de normale biet. Uit de op
zich zelf slagende kruisingen tussen Beta trychina en de cultuurbiet is geen positief praktisch resultaat verkregen.
De leider van het ma'iswerk SPRAGUE, is zwaar belast met organisatorische zaken, zodat hij in hoofdzaak nog enkele kleinere theoretische problemen bestudeert en het praktische deel
overlaat aan de onderzoekers elders.
SPRAGUE gelooft niet in overdominantie als verklaring voor
het heterosiseffeet. Hij meent, dat epistatie belangrijk kan
zijn. Hij tracht na te gaan of er in de som van de gemiddelden van kruisingen ( A x B ) + ( A x C ) + ( B x C ) en die van
(A x B) x C + (A x C) x B + (B x C) x A verschillen bestaan.
Indien dit het geval is, dan is er epistatie in het geding.
Ook heeft SPRAGUE met SCHÜLER in Ames gewerkt met mutaties in
verdubbelde monoploiden. Indien de Aa-toestand beter zou zijn
dan AA of aa, dan zou dit aan de mutant te zienzijn. Dit is
tot dusverre slechts één maal op twintig gevallen voorgekomen.
Tenslotte loopt met zijn medewerking nog een onderzoek in Nebraska in het ras Hayes Golden (een vrij oud praktijkras).
Hierin werd door een bepaalde vorm van massaselectie in 5 jaar
tijds een opbrengstverhoging verkregen van 7 9 , 3 bushei tot
91, h bushel per acre, of wel een opbrengstverhoging van _+18$>.
Dit is slechts weinig lager dan de opbrengst van de beste hybriden.
SPRAGUE meent, dat de via deze massaselectie verkregen populatie op zijn minst bruikbaar is voor toepassing van récurrente selectie. Hij meent, dat tot nu toe de toepassingsmogelijkheden van deze laatste methode te weinig zijn onderzocht.
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ISLANDS, NEW YORK

V a n dit bekende onderzoekscentrum bezochten wij alleen het
Biology Department, een van de vele eenheden welke daar zijn
ondergebracht. Wat omvang betreft, wordt deze afdeling ook
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beoordeeld naar h e t aantal leden van haar staf, overvleugeld
door de fysische en medische afdeling en door technische
afdelingen zoals het Nuclear Engineering Department. De gehele arbeidsgemeenschap omvat ruim 2.100 personen.
Op het Biology Department was Dr. SEYMOUR SHAPIRO, de coördinator van het "Co-operative Radiation Mutations Program", onze leidsman die ons op buitengewoon prettige wijze terecht
hielp en ons met de verschillende onderzoekers in contact
bracht.
Het onderzoek beperkt zich tot fundamentele vraagstukken; de
in studie zijnde onderwerpen kunnen in de volgende categorieen worden ingedeeld:
1. Invloed van stralingen op de groei van planten en op de
structuur en de functie van de elementen binnen de celkern. (Werkgroep SPARROW)
2. Het opwekken van mutanten bij vegetatief vermeerderde
gewassen, resp. het ontmaskeren van latente mutanten
schuilgaande achter een chimaere structuur. (Werkgroep
S. SHAPIRO).
3» Het teweegbrengen van mutaties in compatibiliteitsgenen
(S-genen). (Werkgroep BREWBAKER).
4. a) Invloed van bestraling op erfelijke plantentumoren.
b ) Experimenten over het teweegbrengen van wijzigingen
D.N.A. molecule. (Werkgroep H.H. S M I T H ) .
1. Werkgroep SPARROW
Dr. SPARROW heeft door waarnemingen aan een groot aantal
plantensoorten (meer dan 300) gevonden, dat er een samenhang bestaat tussen effect van een bepaalde bestraling en
de structuur en de onderlinge proporties der verschillende
elementen van de getroffen celkern.
Een duidelijk verband werd gevonden tussen kernvolume, b e paald tijdens de interfase en stralingseffect gemeten aan
het aantal chromosomen breuken. Bij afzetten der gegevens
op logaritmische schaal komt bij diploxden een rechtlijnig
verband naar voren.
Bij natuurlijke polyploïden (speciaal Sedum en Chrysanthemum) wordt dit verband verstoord doordat hier het chromosomen-aantal het kernvolume overheerst.
De tolerantie tegen chronische bestraling bleek bij polyploïden ongeveer 1,67 maal zo groot te zijn als bij vergelijkbare diploïden.
Het quotiënt "kernvolume" gedeeld door het aantal chromosomen, geeft een maatstaf voor het gemiddelde oppervlak per
chromosoom, dat bij straling kan worden getroffen. Voor
Trillium welks kernen en chromosomen zeer groot zijn, vindt
men op deze wijze een getal dat ongeveer 100 maal zo groot
is als bij Sedum waar zowel de kernen als de chromosomen
klein zijn.
Bij planten met hoge chromosomen aantallen hebben breuken
een veel geringer merkbaar effect dan bij die met een laag
chromosomen aantal. Gemiddeld per Röntgen en per eenheid
van kernvolume (kubieke micron) is echter het aantal micronuclei (een maatstaf voor het aantal chromosomenbreuken) nagenoeg constant.
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Er traden opvallende verschillen in stralingsgevoeligheid
aan het licht tussen de verschillende stadia van kerndeling. Profase en metafase zijn soms meer dan 50 maal zo
gevoelig als telofase of vroege interfase.
Dr. H.J. EVANS, een gastmedewerker, thuishorend bij de Medical Research Council te Harwell, Engeland, is voortbouwend op het door SPARROW gevonden verband tussen kernvolume
en stralingsschade, dieper op deze zaak ingegaan en heeft
aantal, relatieve grootte der chromosomen en de ligging van
het centromeer in beschouwing genomen. Naar EVANS' opvattingen is de meeste stralingsschade toe te schrijven aan beschadiging of verlies van erfelijke materie door te loor gaan
van chromosoomstukken tengevolge van breuken. De meest voor
de hand liggende plaats van optreden van een breuk is halverwege tussen het centromeer en het vrije uiteinde van een
chromosoom. Dat wil in het geval van metacentrische ligging van het centromeer zeggen dat, 'bijuitblijven van deling, een vierde van een chromosoom teloor gaat. Bij terminale ligging van het centromeer zou het chromatine verlies
een halve chromosoom bedragen. Bij planten met een diffuus
centromeer zoals Luzula, betekent chromosomenbreuk niet
het teloor gaan van erfelijke substantie daar het afgebroken stuk in staat is als een iso-chromosoom voort te leven.
Bij gelijk chromosornenaantal is het chromatineverlies in
het geval van terminale centromeren twee maal zo groot als
dat bij metacentrische ligging. Relatief neemt haar betekenis af bij stijgend chromosomen aantal, maar de tegenstelling tussen beide constrasteren.de posities van het centromeer blijft bestaan. Bij n chromosomen bedraagt het verlies
in het eerste geval
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i n h e t tweede geval
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van de totale chromosomen substantie.
Op grond van deze beschouwing zou men dus kunnen verwachten, dat bij stijgend chromosomenaantal het stralingseffect
afneemt. EVANS ging dit na voor een stel planten met 2n = 6
(Luzula),12 (Vicia) en 2h (Lilium).
Het aantal micronucleï.nam, bij opklimmende stralingsdoses
bij Lilium veel sneller toe dan bij Vicia. Dit was in overeenstemming met de verwachting. Maar de groeiremming had
bij Lilium ongeveer hetzelfde verloop als bij Vicia. Vermoedelijk is de situatie hier zo, dat de uit het grotere
kernvolume van Lilium (3 x zo groot als dat van Vicia!)
voortvloeiende grotere radiosensitiviteit wordt gecompenseerd door het, tengevolge van het hogere chromosomenaantal, relatief geringere chromatineverlies, zodat per slot
van rekening Lilium op hetzelfde niveau wordt gebracht als
Vicia. Luzula vertoont, zelfs bij stralingsdoses die voor
de beide andere gewassen reeds lethaal zijn, nog slechts
betrekkelijk weining ontwikkelingsremming; Cytologisch onderzoek leerde, dat bij Luzula de chromosoombreukstukken
bij kerndeling in gezelschap van normale chromosomen b l i j ven en slechts bij uitzondering worden uitgestoten als m i cronucleï..
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Bij proeven met opklimmende stralingsdoses bleek, dat bij
Luzula het aantal fragmenten nog toeneemt naarmate men de
stralingsduur verlengt. Luzula verdraagt een 11 maal zo
zware dosis als Vicia en Lilium.
Dr. L.W. MERICLE en Mrs. Dr. R.P. MERICLE bestuderen de
invloed van straling op gerstembryonen in verschillende
stadia van ontwikkeling, variërend van eencellige Zygoten
tot vrijwel volgroeide embryonen. Behandeling van dergelijke conglomeraten van embryonale cellen heeft het voordeel, dat een mutatief getroffen cel hier een veel minder
zx^are concurrentie heeft te doorstaan dan in het geval van
ouder meer gedifferentieerd weefsel. Hoe jonger de bestraalde embryonen, des te groter de gemuteerde sectoren, over
welker omvang men een oordeel krijgt door van elke M -plant
de aren afzonderlijk te oogsten en de daaruit verkregen
zaden aarsgewijs uit te zaaien. Het aantal splitsende nakomelingschappen per M -plant is hier veel groter dan bij
zaadbestraling; in sommige gevallen geven 5-7 aarnakomelingschappen splitsing te zien.
De toegepaste stralingsdoses (men werkte voornamelijk met
gammastralen) liggen veel lager dan die bij zaadbehandeling.. Een dosis van 800 R heeft op pro-embryonen hetzelfde
effect als 30=000 R op zaden. Een langdurige zwakke bestraling van 5-10 R per minuut gaf het meeste effect bij de
geringste lethaliteit.
Een geraffineerde perfectie in bestralingstechniek ±s de
zgn. "micro-beam", die men zo kan richten, dat bepaalde
celgroepen of afzonderlijke cellen (in de toekomst wellicht
zelfs bepaalde plekken in een cel) worden getroffen.
Het opwekken of ontmaskeren van mutanten bij vegetatief vermeerderbare gewassen
Dr. S. SHAPIRO toonde ons materiaal van gangbare Pelargoniumrassen welke wat de bloemkleur betreft, chimaeren zijn
die zich door verschillende ingrepen (bestralen; buitenste
lagen mechanisch verwijderen) laten "ontmaskeren". Herbestraling van door "ontmaskering" verkregen roodbloemige
vormen leverde planten met zeer kleine vleeskleurige bloemen op. In een ander geval muteerde een kloon met licht
rose bloemen na hèrbestraling sectoriaal terug naar rood
of donker rose.
Met chrysanten werden, door verschillende onderzoekers, soortgelijke ervaringen opgedaan.
Aanwezigheid van geel pigment in een of meer cellagen (epidermis, mesophyl of in beide) veroorzaakt gele of donkergele bloemkleur.
Door bestraling kan de ene in de andere worden overgevoerd;
het is niet altijd met zekerheid uit te maken of men heeft
te doen met het opwekken van mutanten dan wel met het aan
de oppervlakte brengen van latent aanwezige "spontaan" gemuteerde lagen. Dergelijke veranderingen leiden niet altijd
tot een stabiele toestand. De chrysant "yellow igloo", door
bestraling uit een witte verkregen, valt gedeeltelijk weer

-30-

naar wit terug. De eerste aanduiding daarvan is, dat men
in een geel hoofdje een wit lintbloempje ziet. In een verder stadium treft men, naast geheel witte, volledig gele
hoofdjes aan. Dit is vermoedelijk een voorbeeld van spontaan uiteenvallen van een chimaere.
Bij rozen is de situatie vermoedelijk iets anders dan bij
de zojuist genoemde gewassen. Doordat de verschillende weefsellagen van het vegetatiepuntsterk uiteenlopen in radiosensitiviteit, gebeurt het hier niet zo gemakkelijk, dat een
beschadigde plek van een meristeemlaag wordt geremplaceerd
door de daar beneden liggende cellaag, Bij bestraling is
het zo, dat het hele vegetatiepunt wordt vernietigd en regeneratie plaats vindt vanuit veel dieper gelegen meristematisch weefsel. Daardoor is bij rozen "ontmaskering" moeilijk, maar door bestraling kunnen wel mutanten worden teweeg gebracht. Een merkwaardig geval vormde een vleeskleurige("pink")roos die onder invloed van gamma bestraling
geleidelijk uit een rode ontstond. De eerste aanduiding
was een bleke sector in de bloemen. Deze vergrootte zich
geleidelijk gedurende de anderhalf jaar, dat deze nieuwe
variëteit onstabiel was. Tenslotte werd een zuivere "pink"
roos verkregen.
Opmerkelijk en bemoedigend is, dat bij deze vegetatief vermeerderbare siergewassen reeds bij behandeling van betrekkelijk kleine aantallen individuen resultaten worden verkregen, in het midden gelaten of dit nu opgewekte mutanten
zijn dan wel aan het licht gebrachte latente spontane m u tanten.
Dergelijke afwijkingen van het normale type krijgt men als
men maar lang genoeg wacht en zeer veel materiaal observeert, ook wel als spontaan optredende "sports" in handen.
Het voordeel van mutatieve behandeling ligt dus vooral in
de tijdwinst. Het effectiefste werkt men wanneer men uitgaat van een jong pas in het verkeer gebracht praktijkras.
Want daaruit zal men door bestraling in korte tijd alle
"sports" te voorschijn kunnen roepen die zich anders in de
loop van lange jaren spontaan zullen voordoen.
Overwegend op fysiologisch terrein liggen Dr. SHAPIRO'S
onderzoekingen over wortelvorming bij Populus italica en
de invloed die licht en diverse bestralingen daarop uitoefenen.
Licht remt de wortelvorming, zelfs dat van grote golflengte.
De grens ligt tussen rood dat nog wel een remmende werking
uitoefent en infra-rood, waarbij dit niet meer het geval is.
X-stralen remmen de wortelvorming eveneens; dit remmend effekt wordt tegengegaan door auxine; men kan dus spreken van
een beschuttende werking van auxine. De atmosfeer \vaarin de
straling wordt toegediend is eveneens van invloed. Bij bestraling resp. in stikstof, lucht en zuurstof, wordt de wortelvorming in het laatste geval het sterkst geremd,in het
eerste geval het minst. Stikstof oefent dus ook hier een
duidelijke beschuttende werking uit, een parallel met wat
men bij zaadbestraling vond.
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3.Het teweegbrengenvanmutaties in compatibiliteitsgenen
Dr. J.L. BREWBAKER heeft dit onderzoek terhand genomen in
aansluiting op zijnwerk overpollenfysiologie inhetalgemeen.
Het isaantrekkelijk met deze S-genente experimenteren omdat mutanten hierin onmiddellijk aanhet licht tredenwanneer men het behandelde stuifmeel op de stempels van een
bepaalde genetische constitutie brengt.Wanneer menbijvoorbeeld, jonge bloemen van een SS -plant bestraalt, danbestaat demogelijkheid, dat in een deel der pollenkorrels
het S -gen is gemuteerd tot S .Deze laatste ondervinden
op de stempels van SS 1 of S0 planten geenhindernis en
kunnenbevruchting teweeg brengen.
Soms heeft pollenbestraling, vlak voor de reductiedeling,
deletie van eenS-allel tot gevolg. Hier ligt een mogelijkheid ombepaalde S-allelen inhomozygote toestand te krijgen. Dan ishet verder nog mogelijk, dat inhet chromosoom
waarin de S-genen zijn gelegen, eenbreuk optreedt.Het gevolg daarvan is,dat sommige van de gevormde pollenkorrels
overtollige fragmentenbevatten, afkomstig vanhet chromosoom met het tegengestelde allel bijvoorbeeld (S +fragment S )of (S +fragment S ) .Dergelijke breukstukken,
voorzien van een centromeer, zijn inderdaad microscopisch
waargenomen.
De aanwezigheid van dergelijke fragmenten heeft het merkwaardige gevolg, dat dit pollen ook op stempeltypenwaarmede het volgens de regel incompatibel behoorde te zijn,
volkomen normale bevruchtingteweegbrengt. Zulke planten
zijn dus niet alleen zelffertiel, doch als c»1partner,
tevens universeel fertiel.Als vrouwelijke partner gebruikt,
gedragen zij zichnaar de aard van de aanwezige S-allelen.
Dit gedrag wordt opgevat als een gevoegvan interactie tussende in éénpollenkorrel aanwezige, verschillende, Sallelen. Er liggen speciaal indeze zijde vanhet geval
wellicht mogelijkhedenvoor heterosisteelt onder gebruikmaking van S-allelen.
De verdere proefnemingenvan Dr. BREWBAKER liggen geheel
ophet terrein van depollenfysiologie en zullen,hoe interessant overigens ook, indit rapport buiten beschouwing
blijven.
h. Erfelijke plantentumoren ende invloed vanbestraling hierop
Dr. H.H. SMITH vond dat bijbepaalde Nicotiana soortbastaarden steeds tumoren optreden, die worden onderdrukt door het
recessieve allel van eenpigment gen,mits dit laatste voorkomt in eenbepaald genoom, namelijk dat van N. Sanderae.
Hetzelfde gen,maar dan inhet N. langsdorfii genoom is
niet in staat tumorvorming te onderdrukken. Dat het aankomt
op de interactie tussen dit p-gen ende rest vanhet sanderae-genoom, kon worden aangetoond door typenmet P inhet
sanderae-genoom met behulp van bestraling te doen muteren
naar p. Inde gevallen waarin dit gelukte (deze warenherkenbaar wegens het ontbreken van pigment) trad onderdrukking van de tumorvorming op.
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De drievoudige suaveolens - langsdorfi - sanderae bastaard
splitst in tumorvormen.de en tumorloze typen. Deze gedragen
zich.bij chronische bestraling in het gammaveld sterk uiteenlopend. De zgn. T-typen, die onder normale omstandigheden tumoren vormen, behouden deze eigenschap in een bestralingsveld.
De N.T. ("non-tumor") typen brengen onder normale omstandigheden geen tumoren voort. Een deel hunner c'oet dit in
een stralingsmilieu evenmin, doch een ander deel begint,
zodra de dagelijkse dosis een bepaalde grens (200 R per
dag) overschrijdt, tumoren te vormen. Een verklaring voor
dit gedrag is nog niet gevonden.
Dr. SMITH en zijn medewerkers bewegen zich nog op een geheel
ander terrein, nl. het teweeg brengen van wijzigingen in het
DNA-molecule. Men is uitgegaan van de vraagstelling: is het
mogelijk na te gaan wat er gebeurt wanneer men een plant
stoffen laat opnemen beschouwd als bouwstenen van DNA, bijv.
thymidine of purine. Worden deze opgenomen in de DNA, dan
wel gemodificeerd? Een mogelijkheid om het spoor van deze
toegediende stoffen te volgen is ze te "labellen" met tritium. Het radiografisch beeld van bijv. behandelde Vivia
faba wortels geeft een indruk waar deze "gemerkte" stoffen
zijn afgezet. Uit de opeenhoping van de donkere plekken
kon worden geconcludeerd, dat zij voornamelijk in de chromosomen terecht waren gekomen.
Ook langs andere weg, namelijk door de DNA uit Vicia-worteltoppen te extraheren en te centrifugeren en ze vervolgens
te fotograferen met ultraviolet licht, kon men het jodium
aantonen, dat met de valse DNATcomponent was ingevoerd.
De indruk bestaat, dat DNA waarin men dergelijke valse componenten heeft binnengebracht, onstabieler is geworden en
daardoor gevoeliger voor bestralingen.
Hier, en ook enkel en alleen al door inbrengen van iets afwijkende bouwstenen in de DNA, liggen mogelijkheden om hec
genotype te veranderen. Daarover is veel gespeculeerd, maar
tot experimenten om deze mogelijkheden te realiseren, is
het nog niet gekomen.
Aansluitend op besprekingen over in gang zijnde onderzoekingen en demonstraties van levend materiaal, werden de kernreactor en het gamma-stralingsveld bezichtigd.
De technische details van de kernreactor liggen uiteraard
buiten onze gezichtskring, maar wij werden wel zeer getroffen door de grootheid van deze installatie en de ingenieuze
apparatuur gebruikt om onderzoeksmateriaal in de reactor
te brengen.
Het gamma-stralingsveld ligt op enige afstand van Brookhaven, in een afgelegen beboste streek en omgeven door een
brede zone van deugdelijk afgerasterd bos. De ioniserende
stralen worden geproduceerd door een cobaltbron van 3000
tot 35OO curies, die gedurende enige uren per dag in een
put wordt neergelaten. De straling \\rordt dan geheel afgeschermd en men kan het terrein zonder gevaar betreden. Het
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te behandelen materiaal is in concentrische cirkels rondom
de cobaltbron uitgeplant of in potten opgesteld.
Bijzonder opvallend is de invloed die deze straling op het
omringende bos heeft gehad. Coniferen blijken het meest
gevoelig te zijn; in de randstrook rondom het veld waren
de meeste naaldbomen dood of bezig af te sterven. Loofbomen ondervinden minder last, maar zien er toch ook niet gezond uit. De gordel waarin de straling nog merkbare invloed
uitoefent, bleek zich verder uit te strekken dan men aanvankelijk dacht, zodat men de heining verder naar buiten
heeft verplaatst.

SAMENVATTING EN CONCLUSIES
In het kort samengevat komen de belangrijkste gezichtspunten
van het door ons bestudeerde onderzoeksgebied neer op het volgende:
Men kan, naar ons gevoel, de houding van de Amerikaanse onderzoekers ten aanzien van mutatieopwekking als hulpmiddel bij
de veredeling, het beste karakteriseren als een van gematigd
optimisme. Men heeft, sedert de intensivering van het onderzoek na de tweede wereldoorlog, reeds spoedig ervaren dat dit
geen snelwerkend wondermiddel is en dat, om het effectief te
kunnen hanteren, het nodig is veel meer inzicht te hebben in
het wezen van het mutatie verschijnsel, de werking van de verschillende mutagentia en de wijze waarop deze door uitwendige
omstandigheden wordt beïnvloed.
Eerst na een aanzienlijke verdieping van de kennis op deze punten bestaat er kans, dat men deze middelen meer zal kunnen hanteren als werkelijk op een bepaald doel gerichte wapens en niet
langer is aangewezen op toevalstreffers.
Van overwegend belang is het afdoende isoleren van het M -materiaal ter voorkoming van ongewenste inkruising waartoe de planten - óók de van nature uitgesproken zelfbevruchters! - in sterke mate zijn geneigd wegens het veelvuldig optreden van mannelijke steriliteit rechtstreeks tengevolge van de bestraling. Op
dit punt is men door schade en schande wijs geworden, nadat was
gebleken, dat verschillende uit oudere bestralingsproeven voortgekomen afwijkende en voor mutanten gesleten typen, in feite
hun ontstaan dankten aan de in de M opgetreden inkruising, gevolgd door uitsplitsing der nieuwe genencombinaties in de M .
¥anneer het mutatieonderzoek zich doelbewust gaat richten op
het opsporen van uit een praktisch oogpunt nuttige eigenschappen, bijvoorbeeld resistenties, zal het in ieder geval nodig
zijn het M -materiaal, maar wellicht ook reeds dat van de M ,
tegen de juiste achtergrond te "screenen", door ze te brengen
in een milieu, dat zwaar met de ziekteverwekker is besmet.
In elk geval zal er dus een toetsmethode moeten zijn, waarmede grote aantallen individuen trefzeker in korte tijd kunnen
worden onderzocht op het bezitten van de gewenste eigenschap.
De activiteiten met betrekking tot de mutatieopwekking kunnen
in twee hoofdgroepen worden ingedeeld:
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I. Empirisch nagaan of bij bepaalde gewassen door toepassing
van mutagentia iets valt te bereiken.
II. Het eigenlijke onderzoek met het doel het mutatieproces te
doorgronden en effectiever te leren hanteren. Het accent
ligt vooral op de volgende onderwerpen.
a ) Trachten een antwoord te vinden op de vraag wat er gebeurt wanneer een mutagens in een celkern doordringt en
hoe de specifieke werkingen van de verschillende mutagentia zijn. (¥OLF, SPARROW, EVANS)
b ) Op welke wijze wordt de actie van een mutagens beïnvloed
door de conditie van het behandelde materiaal zelf (o.a.
vochtgehalte van het zaad) en door de uitwendige omstandigheden zoals temperatuur, aanwezigheid of ontbreken
van zuurstof. (CALDECOTT c a . St. Paul, Minn.; NILAN,
KONZAK en medewerkers, Pullman, ¥ash.; OSBORNE c a . ,
Knoxville, Tenn.)
c) Nauw bij de vorige aansluitend is de vraag: wat is de
geschiktste soort van materiaal en het gunstigste stadium om een mutagene behandeling toe te passen?
Moet men zich beperken tot zaden en uitgegroeide scheuten,of verdient ontogenetisch jonger, minder gedifferentieerd materiaal zoals embryonen, zygoten dan wel gameten of vegetatief reproductie materiaal (afzonderlijke
initieel .cellen of groepjes van dergelijke cellen) de
voorkeur? (Brookhaven onderzoekers; OSBORNE, Tenn.;
SINGLETON,M d ) .
d) Toepassing van mutagentia voor het verbreken van hinderlijke koppelingen en voor het bewerkstelligen - bij
soortskruisingen - van translocaties, waardoor chromosoomstukken van de ene soort (waarin bijv. een bepaalde
resistentie zetelt) worden "vastgeplakt" aan die van
de andere soort, zodat een chromatine
uitwisseling
wordt geforceerd die op normale wijze niet tot stand
Jkanworden gebracht. (SEARS, Columbia, Miss.; ELLIOTT,
East-Lansing, Mich.; KONZAK, Pullman, Vash.)
Aneuploïden (SEARS, K O N Z A K ) .
e) Onderzoekingen over de methodiek van kweken onder gebruikmaking van mutatieopwekking en de bestudering van
het effect van deze ingrijpende behandeling. (GREGORY,
Raleigh, N.C.)
f ) Onderzoekingen aan vegetatief vermeerderbare gewassen,
waarbij het gaat om het "ontmaskeren" van reeds als
component van een chimaere aanwezige mutanten, dan
wel om het opwekken van nieuwe mutanten die, indien zij
phaenotypisch onderscheidbaar zijn, direct langs vegetatieve weg kunnen worden vastgelegd. (SHAPIRO, SPARROW,
MEHLQUIST, Brookhaven, N.Y.)
A a n punt I het proefondervindelijk nagaan of mutagene behandeling bij een bepaald gewas perspectieven biedt, kan zonder
veel commentaar worden voorbijgegaan, al moet worden opgemerkt,
dat men hierdoor soms op onverwachte en voor de praktijk bruikbare resultaten stoot. Een voorbeeld daarvan, is de in Michi-
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gan ontwikkelde Sanilac boon, die een combinatie van gunstige
eigenschappen: vroegheid, resistentie, kwaliteit, bezit die
met de traditionele kweekmethoden nog niet was verwezenlijkt.
Bij het opstellen,van het reisprogramma waren bij voorbaat de
veredelingsonderzoekers, die zich met dergelijk werk bezig
houden, zo goed mogelijk uitgeschakeld. Voor een deel is dit
kweekwerk er oorzaak van geweest, dat de mutatieveredeling,
mogelijk ten onrechte, een slechte reputatie heeft gekregen;
een reputatie,waaraan juist diegenen die met het "hit or miss"
systeem zonder succes werkten, het meest bijgedragen hebben.
Bij categorie II dient iets langer te worden stil gestaan.
a ) Veranderingen in de celkern tengevolge van stralingen of
andere mutâgëntiâ
Men heeft reeds een vrij duidelijk inzicht verkregen in de
microscopisch waarneembare veranderingen in de chromosomen,
in het bijzonder het optreden van breuken. Er bestaan duidelijke aanduidingen voor een samenhang tussen kernvolume
en chromosoomgrootte enerzijds en het effect van bestraling anderzijds.
Binnen de chromosomen is de ligging van het centromeer bepalend voor de plaats waar de meeste breuken optreden en,
indirect, ook voor de grootte van het chromosoomfragment,
dat bij uitblijven van heling, te gronde gaat. Dit laatste betekent verlies aan chromatine en het telt relatief
zwaarder naarmate het chromosomental lager is. Planten met
diffuse centromeren nemen in bovenbedoeld opzicht een gunstiger positie in.
Tot de veel moeilijker vatbare veranderingen binnen het
chromosoom, aanleiding gevend tot puntmutaties, deleties
e.d., is men nog slechts weinig doorgedrongen. Het is tot
dusverre gebleven bij het invoeren van "gelabelde" DNAcomponenten in plantenwortels in de hoop, dat deze in de
chromosomen terecht zullen komen, hetgeen inderdaad het
geval schijnt te zijn. Het verder verwijderde doel dat
men voor ogen heeft is, daardoor veranderingen in het DNAmolecule teweeg te brengen. Voorts zijn er talloze aanwijzingen, dat de gevoeligheid afneemt bij een toenemend aantal chromosomen. Het lijkt zo te zijn, dat het volume van
de celkern van groter betekenis is dan het aantal chromosomen.
b ) Invloed van de conditie van het behandelde materiaal en de
uitwendige omstandigheden öp~hët strâîïngseffeet
Het feit, dat door 3 instellingen op grote schaal aan dit
onderwerp wordt gewerkt, wijst op het belang dat men er aan
toekent.
Dit onderzoek ligt voor een aanzienlijk deel op fysiologisch
terrein. Er is reeds komen vast te staan, dat de gevoeligheid voor bestraling bij zaden afneemt naarmate het vochtgehalte toeneemt. Zaden die, na een X-bestraling te hebben
ondergaan, worden opgeslagen, gaan snel in vitaliteit achteruit. Dit zgn. "storage-effect" hangt ook weer samen met
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het initiële vochtgehalte der zaden. Het kan worden opgeheven door zeer lage temperatuur (-65 C) tijdens of na de
bestraling of, merkwaardigerwijze, ook door een kort durende hittebehandeling (75 à 80°C) vóór de bestraling. Verder verhoogt de aanwezigheid van zuurstof in het water waarmede de zaden na de bestraling ivorden geïmbibeerd, het nadelig effect van de bestraling, terwijl imbibitie in een
zuurstofloze omgeving (bijv. in stikstof of in helium)
dit nadelig effect verkleint. De afwezigheid van zuurstof
oefent dus een beschuttende werking uit.
M e n heeft, speciaal in Pullman (Wash.), dit onderzoek nu
ook uitgestrekt tot de mutagene chemicaliën en de indruk
verkregen,dat hier soortgelijke wetmatigheden bestaan.
Dergelijk basisonderzoek, op het eerste gezicht sterk theoretisch aandoend, is van het grootste belang als wegwijzer
voor meer praktisch gericht werk.
Een neiging die gevaren inhoudt is, dat men de resultaten
welke merendeels aan gerst werden verkregen, een sterk generaliserende betekenis toekent. Op verschillende plaatsen
zijn duidelijke aanwijzingen verkregen, dat verschillende
gewassen dikwijls andere reacties te zien geven dan het
overwegend gebruikte gewas gerst. Dit impliceert, dat bij
toekomstig onderzoek niet zonder meer met behandelingstechnieken mag worden gewerkt welke bij gerst als gunstig voor
de dag zijn gekomen, maar dat-minstens een gedeelte- v o o r bereidend onderzoek naar de meest geschikte methoden aan
het eigenlijke onderzoek moet voorafgaan.
c) In welk stadium van ontwikkeling is de trefkans het grootst?
Er bestaat bij verschillende onderzoekers een duidelijke
neiging om zeer jong en nog weinig of niet gedifferentieerd
materiaal te kiezen als uitgangspunt voor mutagene behandeling. Men omzeilt dan, ten dele, het bezwaar van een gecompliceerde chimaere structuur die bij de behandeling van
zaden of jonge spruiten onvermijdelijk is.
Het ontogenetisch jongste materiaal (gameten pf vegetatieve initieelcellen) is in dit opzicht het aantrekkelijkst;
daarna volgen jonge embryonen. Men heeft in enkele gevallen
- (maïs-pollen, initieelcellen van bladstekken bij Saintpaulia, embryonen van gerst en katoen) - inzicht verkregen
omtrent het juiste tijdstip van behandeling en de dosering
van het mutagens.
Op dit terrein zijn naar ons gevoel nog verdere interessante ontwikkelingen te verwachten.
cl)Mutagentia als middel om ongewenste koppeling te verbreken
en chromatine uitwisseling te bevorderen ~
~
Een tastbaar resultaat is het verbreken van de koppeling
tussen hoog alpha-amylase gehalte (bepalend voor de brouwkwaliteit van gerst) en de ongewenste oranje kleur van de
kafjes ( N I L A N , c . a . ) . Zeer bekend, theoretisch belangrijk
en in praktisch kweekwerk reeds toegepast, zijn de door
SEARS en ELLIOTT teweeg gebrachte translocaties,waardoor
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resistentlegenen van wilde verwanten werden overgebracht
op cultuurgranen. Ook de monosome reeksen van SEARS in
tarwe behoren tot deze belangrijke categorie. De door
CÀLDECOTT ontwikkelde voorstellingen over het stabiliseren van een heterosis effect door het scheppen van een
permanente interchromosomale heterozygotie zijn voorlopig nog toekomst-muziek waarvoor men echter zijn oren
niet mag sluiten.
Over het algemeen wordt deze "chromosome-engineering" beschouwd als een terrein waar men nog te zeer afhankelijk
is van "toevals-treffers". Of dir mettertijd door verdiepte kennis en een verbeterde techniek zal veranderen,
dient te v/orden afgewacht.
e) Variabiliteitsverhogend effect van mutagenen
Dat bij een vrijwel volledige zelfbevruchter als Arachis
door bestraling een aanzienlijke verbreding van het variatie spectrum kan worden verkregen, is door GREGORY
met cijfermateriaal aangetoond. Hetzelfde effect had
misschien ook wel kunnen worden bereikt door kruising tussen rassen van zeer uiteenlopende herkomst, maar bestraling leidde sneller tot het doel en vereiste minder grote
aantallen individuen. Dit is in overeenstemming met de ondervinding van anderen, die constateerden dat herhaalde
bestraling-in dit geval bij haver - bijzonder effectief
is als middel tervergroting van de variabiliteit.
Zulk een verbreding van het variatiespectrum schept de
mogelijkheid typen te vinden geschikt voor extreme uitwendige omstandigheden of in het bezit van zeldzame resistentie eigenschappen.
f) Vegetatief vermeerderbare gewassen
Het is zeer opvallend, dat bij siergewassen wanneer het
gaat om het ontmaskeren van een latent aanwezige chimaere
structuur of het door bestraling verwekken van zulk een
structuur, de trefkans vrij groot is, zodat men onder betrekkelijk geringe aantallen individuen reeds afwijkingen aantreft.
Voortgezet histologisch onderzoek zal stellig veel kunnen
bijdragen tot beter begrip van de wijze waarop "weggestraalde" celllagen van een vegetatiepunt worden geremplaceerd en mutatief getroffen cellen zich bij verdere ontwikkeling gedragen.
Het verkrijgen van echte knopmutanten len stellig,vooral
bij siergewassen, een bruikbaar middel zijn om nieuwe
variaties in een overigens beproefd genetisch milieu te
verkrijgen.
g) Ondanks alle mogelijkheden, waarvan er reeds enkele zijn
gerealiseerd, zijn zelfs de meest enthousiaste voorstanders ervan doordrongen, dat kunstmatige mutatie opwekking
geen alheilmiddel is, dat snel een oplossing voor alle
moeilijkheden brengt. Zij kan dus stellig niet in de plaats
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treden van de traditionele methoden,maar deze wel opbepaalde punten aanvullen door het slechten van hindernissen
die anders onoverkomelijk zijn. Goed beschouwd blijft het
laatste woord dus aan de traditionele veredelingsmethoden,
die immers per slot van rekening de door eenmutagens teweeg gebrachte genenconstellatie moeten consolideren.'

