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VOORWOORD

Het aantalprojectenvanonderzoek aandeStichtingvoorPlantenveredelingisaanzienlijk.ïïieverslaggeeftoverwatinhet afgelopen
jaarisondernomen,welkevorderingen zijngemaakt enwelke resultaten
"bereikt,kannietmetweinigwoordenvolstaan.
Behalvevoordebelangstellende derdewordthetverslag ookgeschreven
als eenafleveringvanhetDokument,waarindegeschiedenisvanhet
onderzoek overjarenwordtvastgelegd.Hetmoetdaartoe aanzekere eisen
vanvolledigheid enuitvoerigheid voldoen.
Bijdeaardappelveredeling doetzichvan jaartot jaarindepopulaties,
dieaandekwekersY/ordenafgegeven,sterkerdeinvloed geldenvanhet
basisonderzoek,dat aandeStichtingwordtverricht.
Terintroductievanresistentie tegenviren,tegenphytophthora,tegen
aaltjes entothetverkrijgenvanbepaaldekwaliteitenwordensoortskruisingenondernomen.Deonderzoekers zijnzichervanbewust,dat
hiermetvoorzichtigheid tewerkmoetwordengegaan.Het aanbrengenvan
bepaalde gewenste eigenschappenmaghetniveauvandeteverstrekken
uitgangspopulatiesnietverlagen tenaanzienvandeoverigelandbouwkundige eigenschappen of gebruikskwaliteiten.
Nieuw ishetonderzoekbetreffendehaplo'idie.Mogelijkkandit leiden
totbelangrijke resultatenbijdeaardappelveredeling.Hetisverheugend,datditindewereld nogamperbetredengebied vroegtijdigtot
eendomeinvanonderzoekvoor deS.V.P. isgemaakt.
Deuitkomstenvan eentussenvermeerderingvangraaninhetwinterhalfjaarinChili zijnbijzondergunstiggeweest.Zomergraaninaugustus
hier telandegeoogst entenspoedigste daarnainChiligezaaid,levert
zaad,datvroeggenoegrijpt omindevolgende lentehieropnormale
tijd indegrond tewordengebracht.
Deopgave,v/aarvoordeS.V.P. zichzietgesteld eenfundament teleggen
voor tarwerassenmet eenbetere bakkwaliteit,dandegangbarerassen
bezitten,leidt deonderzoeker opeenpadvolhindernissen.Enerzijds
zijnerdemoeilijk teontwarreninvloedenvanmilieu enaanleg enanderzijdsmoetenpassende laboratoriumtechniekenwordenontwikkeld,want
veredelingsonderzoek opbakkwaliteit dwingthem zichmet vraagstukken
vantechnologische aard tegaanbemoeien.Tenslotte staathijerdannog
voorhetveredelingsschemaoptebouwendathem indehandmoetgevende
polygengeregeerde kwaliteit inzijnmateriaalveiligvangeneratienaar
generatie teloodsen.
Tenaanzienvan enkelekleinere problemen,methodiekvanveredelingvan
gerstmet tolerantievoor eenlagepH,veredelingvangerst enhaverop
aaltjesresistentie,veredelingvangerst opniet specifiekeweerstand
tegenstuifbrand,lijkt eenoplossing nabij.
Hetveredelingsonderzoek aanbietenheeft eenwerkwijze opgeleverd,die
het dekwekermogelijkmaakt zichhetmateriaal teverschaffen,dathij
nodigheeft ombijdeveredelingkruisingenmet gebruikmakingvanmannelijke steriliteit tot stand tebrengen.Belangrijk isvooral,dathem
deweg isgewezen zulkmateriaal optebouwenbinnendegrenzenvan typen
ofvormen,waarophijzijnveredelingsarbeid heeftgericht.
Er iseenbegingemaaktmetonderzoeknaarmogelijkeverscheidenheid van
viren,diedevergelingsziekteveroorzaken.Inverschillende richting
wordthet onderzoek opdieper liggendevraagstukken bepaald.Tenaanzien
van soortskruisingenwordtnogdestrijd geleverd omdeweerstanden tegen
bastaardering teoverwinnen.Het effektvansystematisch bedreveninteelt
wordt bestudeerd enerwordt gespeurd naar oorzakenvannogniet teduiden
verschijnselen,diezichbijmannelijke steriliteitvoordoen.
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Soortkruisingen tussen Loliumperenne enFestucapratensis,inbeginsel
ondernomen omvormenteverkrijgen, die"bepaaldekwaliteitenvanbeide
uitgangssoortenkondenverenigen,hebbenuitkomsten opgeleverd, diede
onderzoekertotnadere studieverlokten.Hetexperiment isuitgegroeid
tot eencytogenetische studie,diemogelijkbelangwekkende resultaten,
zowelintheoretisch alsinpractisch opzichtkanvoortbrengen.
Een onderzoekover zachtbladigheid vankropaarresulteerde ineenproduct,
dataandekwekersterbeschikking kanwordengesteld.
De stoppelknol,eengewas,waaraan deindividuele kwekermoeilijkeen
onderzoekkanwijden,datveeltijdengeldkost,maar ookeengewas,dat
voor de landbouwvanbetekenisis,genietaandeafdelingvoorveredelingsonderzoekvanvoedergewassenveelaandacht. Zoudenerbelangrijkeverbeteringeninkunnenwordenaangebracht,danzoudelandbouwoponze zandgronden daartenzeerstevanprofiteren.Het onderzoeknaar dephysio's,
van de schimmel,dieknolvoetveroorzaakt,heeftgeleid totde ontwikkeling
vaneenmethode tot scheidingvanstammen.Ditopende dewegvooreenpoging
totanalysevanerfelijkheidvanderesistentie.
Inhetbijzonder kanbijkruisbestuivendegewassen deveredelingvanaande
Stichtingtot standgekomenmateriaal onderdekwekersmoeilijkhedenopleveren.Hetbeleid iseropgericht dewerkprojecten zodanigtekiezenen
tebewaken,datdeuitkomstenhet algemeenbelangtenuttekomenendat
te zelfdertijdgeenparticuliere initiatievenwordengeschaad enook,dat
ieder derbelanghebbendennaarbillijkheidvandeuitkomsten zalkunnen
profiteren.
Bijhetvlasisvoorhet eersteenbijzonderemethodevan dienstverlening
toegepast.Eenlandbouwkundig waardevolle géniteurmetresistentie tegen
vlasroest entegenbrand is "terdekking1'gesteld.Kwekersisdegelegenheid
geboden zaadinte zendenvanstammen,diezijmet deze géniteurwensente
ziengekruist.Uit dit zaadgeteelde plantenzijnaandeS.V.P.bestovenen
hetverkregenzaadisaa^ndeeigene.arstenspoedigste teruggezonden.Alle
kwekersmaaktenvan deaangebodendienstgebruik.
Cytogemtischonderzoek aanverschillende gewassenneemthandoverhandtoe.
Mutatie-onderzoek,voorzichtig enopbescheidenvoetbegonnen,verkeert
noginhet stadiumvanverkenning.
Nog duurt detoestandvoort,waarin deStichting zichmoetbehelpenmet
huisvestingenproefterrein.
Vorderingvandeplannentot stadsuitbreiding bedreigt hetbezitvan enkele
waardevolleakkers.
Deafloopvaneenhuurcontract maakt,dat dejaren zijngeteld, datde
Stichtingnogdebeschikking heeft overproefterreinteEist.
DeDepartementale Commissievoor Toewijzingvangrondente¥ageningenheeft
deStichtingvoorPlantenveredeling inbeginselopbevredigende wijzebedachtmetproefterreinen.Slechtsverwervingvandeze terreinenopkorte
termijn zaldeStichting ervoorkunnenbespareninondragelijke ongelegenheid tegeraken.
Indienergeenonverwachte moeilijkhedenrijzen,mag deverplaatsing van
hetpolderproefbedrijfvandeILO.P.naar 0.Flevoland binnenenkele jaren
tegemoetwordengezien.
Mede tendienstevan debouwvaneennieuv/instituut te "ageningeniseen
voorstellingontwikkeld overeenmogelijke engewenstegroeivande
Stichting indeeerstkomende jaren.
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Dat allen aande StichtingvoorPlantenveredeling, iedernaar zijn
kunnen, zichhebten ingespannengestelde takentevervullen ineen
geestvangoedeverstandhouding staatboventwijfel enstemtondergetekende tot dankbaarheid.
DEDIRECTEUR V A H DE STICHTING
VOORPLANTENVEREDELING,S.V.P.
F.E.Nijdam

-h.

ÄLGWiSEB

door
M.H.

Agelink

_Bej3tuur
Hetbestuurvergaderde indit jaar zesmaal.
Per31 december 1962washet alsvolgt samengesteld?
Ir.J.I.C.Butler teWageningen

voorzitter,
benoemd door deMinister.

Ir.J.Yf.LackampteOttersum

vice-voorzitter,
alslid benoemd opvoordracht
vandeNederlandse:,.wekersbond
enhet Landbouwschap tezamen.

Prof.Ir.M.L. 'tHart teWageningen

secretaris,
alslidbenoemd opvoordracht
vandeLandbouwhogeschool.

Ir,J.D. Bekiuste Leeuwarden

lid,
benoemd opvoordrachtvande
NederlandseKwekersbond.

Ir.D.J.v.d.Have tei'vapelle-Biezelinge

lid,
benoemd opvoordracht vande
NederlandseKwekersbond.

Ir.G.W.Meyer te Leeuwarden

lid,
benoemd opvoordracht vande
Nederlandse AlgemeneKeuringsdienst

A.Yisser teDordrecht

lid,
benoemd opvoordracht vanhet
Landbouwschap

Prof.Dr.Ir.J.G. Dorst teWageningen

adviserend lid,
benoemd opvoordracht vanhet
bestuurvande S.V.P.

Per 31december 1962zijnaftredend deherenIr.D.J. v.d.Have enProf.Ir.
M.L, 'tHart.Beideheren zijnherbenoemd.
Commissives
Devertrouwenscommissie inzakeafgiftevananderegewassendan aardappelen
bestond per 3^december 1962uit:
Dr.Ir.N.H.H.AddensteArnhem
Dr.Ir.W.Feekes teGroningen
Dr,Ir,F.E.Nijdam teWageningen
Dr.Ir..C.Mastenbroek teHoofddorp

lid
lid
lid
plv.lid

-5-

Deadvies-commissieinzake afgiftevanmateriaalvan aardappelen'bestond
per 51december 1962uit;
Ir.'J.A.HogenEsch teBennekom
Dr. Ir.F.E.HijdamteWageningen
Ir.J.Tripte Leeuwarden
J.A.J.PoosteOttersum

lid
lid
lid
•plv.lid

Werkgroepen
Inhet doordeNederlandseEwekersbond ingestelde aantalwerkgroepenkwam
in1962geenverandering.Per 31 december1962bestonden devolgendeT/erkgroepens
Aardappelen;Grassen en;Qavers;Rogge;Tarwe,Gerst enHaver;Stoppelgewassen;Vlas;Bieten;Veredelingstechniek.
Personeel
1.Algemene leiding
Br.F.E.Hijdam
Dr.H.Lamberts

directeur
adjunct-directeur

2,Veredelingsonderzoek aanaardappelen
Ir.H.T.Wiersema

coördinator -wetenschappelijk
hoofdambtenaar

a.Virusziekten enschurft
Ir.H.T.Wiersema
Ir.H.P. ßeukema
.H.J.Hab
L.Sijpkes
Vacature
J.W.J.Krechting

wetenschappelijk hoofdambtenaar
wetenschappelijk ambtenaar
hoofdassistent
assistent
assistent T.H.0.
rijksambtenaarD

b.Aardagpelmoeheid,kwaliteit
Dr.Ir.C A . Huijsman
J.H.Vinke
Mej. B.denDuijf
M.Fintelman

wetenschappelijkhoofdambtenaar
assistent
analiste (T.W.O.)
rijksambtenaar E

c.Phytophthora
Ir.H.J.vanSuchtelen
W.F.Bouma

wetenschappelijk ambtenaar 1 kl,
assistent A

d.Kwekenvangéniteurs,produktievanmateriaalvoor depraktijk
Ir.G.A. Thijn
Vacature
L.Brink
D.R. Dijkstra
T.Grovenstein

wetenschappelijkhoofdambtenaar
technisch ambtenaar
assistentA
assistentA
assistentA

Wilde enprimitievevormen (gezamenlijk projectmethet Instituut
vöör~Vëredêïingvan LandbouwgewassenI.V.P.)
Dr.ï-I.J.Toxopeus
J.Verdenius
J. Scholten
Mej. E.M.Koedam
E.v.d.Scheur
ïh.J.Lamers
J.Rijksen

(i.V.F.)

wetenschappelijk hoofdambtenaarA
technisch assistentA (i.V.P.)
hulpassistent
adjunct-laborante
rijksambtenaarD
rijksambtenaarE
TLO-ajnbtenaarE

3«Veredelingsonderzoek aangranen
hoofd -.wetenschappelijkhoofdambtenaar

Dr.Ir.G.Dantuma

a.Tarwe
wetenschappelijk ambtenaar
hoofdassistent
TNO-ambtenaarD
hulplaborant (TNO)
hulplaborante (TITO)

Ir.J.Mesdag
J.F. Benthem
J.vanSpanje
C.W.M.Krechting
Mej. G.P. Jansen
b . G e r s t en halver

wetenschappelijkhoofdambtenaar
technisch ambtenaar 1ekl.
hulpassistent (ïNO)

Dr.Ir.G.Dantuma
A.vanEssen
T.G.v.d. Scheur
c.Speciaal onderzoek

wetenschappelijkhoofdambtenaar
assistent

Dr.Ir.G.Dantuma
Vacature
4.Veredelingsonderzoek aanhandelsgewassen
Dr.Ir.E.vanRoon

hoofd-wetenschappelijkhoofdambtenaar
hoofdassistent
rijksambtenaar E

M.A.Jongmans
H.P.Lamers
5«Veredelingsonderzoek aanvoeder- en suikerbieten
Ir.G.Gleij

hoofd-wetenschappelijk hoofdambtenaar

a.Vergelingsziekte, soortskruisingen,aaltjesresistentie
Ir.G.Cleij
G.Jochemsen
J.J. Tollenaar
A.Lodder
J.vanEs

wetenschappelijkhoofdambtenaar
hoofdassistent
rijksambtenaarD
THO-ambtenaarE
rijksambtenaarE

b.Polyploidie,inteelt,genetische analysemannelijke steriliteit,
eenkiemigheid
Ir.D.Kloen
J. Dieleman
Aandeze afdeling zijn.eenrijks:.:.ibten.a.
I.V.P.toegevoegd.

wetenschappelijkambtenaar 1ekl,
hulpassistent (TNO)
eneenrijksambtenaar Evanhet
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6.Veredelingsonderzoek aangranen,voedergewassen enpeulvruchten
Dr.F.Wit

hoofd -wetenschappelijkhoofdambtenaar

a.Grassen
Ir.G.E.vanDijk
H.J.Bleijenberg
G.D.Winkelhorst
J.H.L.Jansen
G.v.d.Weerd

wetenschappelijk ambtenaar 1ekl.
hoofdassistentA
assistent
rijksambtenaarD
rijksambtenaarD

b.Klavers
Ir.J.Dijkstra
B.Lekkerlcerker
Mej.¥.vanEiden

wetenschappelijk ambtenaar 1ekl.
assistent
adjunct-laborante

c.Stopgelknollen
Dr.F.Wit
M.v.d.Y/eg
A.M.P.Janssen

wetenschappelijk hoofdambtenaar
hoofdassistent
assistent

d.Peulvruchten
R.J.Heringa
H.Xlasselink
B.Dirksen

technisch ambtenaar 1ekl.
assistent
assistent

e.BijzondereproblemenDr.F.Wit

wetenschappelijkhoofdambtenaar

7« Cytologie,chemie enmutatieonderzoek
Dr.H.Lamberts

hoofd -wetenscha/ppelijkhoofdambtenaarA

a. Cytogenetica
Ir.W.Lange

wetenschappelijk ambtenaar

b. Cytologie
G.J. Speckmann
R.Vijn
Mej. J.M. v.d.Krogt

technisch ambtenaar1ekl.
assistent (TNO)
laborante

c.Chemie
J.Post

laborantA

d.Mutatieonderzoek
Dr.H.Lamberts
Dr.F.Wit
Vacature
R,J.Heringa
G.J. Speckmann
B.Dirksen

wetenschappelijkhoofdambtenaarA
wetenschappelijk hoofdambtenaar
wetenschappelijk ambtenaar
technischambtenaar 1ekl.
technisch ambtenaar 1ekl.
assistent

-8-

Mej. J.M. v.d,Krogt
H.Masselink
R.Vijn
Drievacatures

laborante
assistent
assistent (ïïïO)
assistent

8.Proefbedrijf Wageningen
J.Holman

bedrijfsleider

a.Proefveldyerzorging
G.L.vanDam
A.J.vanGaaien
A.v.Steenbergen
J.C.H,vanBrakel

TÏÏO-ambtenaarD
rijksambtenaarE
rijksambtenaar E
rijksambtenaar E

b.Machinale bewerking
G.vanAggelen
T.A.
T.G. Legemaat

ïïagtho

rijksambtenaarC
rijksambtenaarD
rijksambtenaar E

c.Proefyeld_Elst(ïï)
J.vanEk
A.P.Pluijgers

TNO -ambtenaarC
rijksambtenaar E (AUE)

9.ProefbedrijfMarknesse (l.O.P.)
A.J.Glerum
5 C.A.O.-arbeiders

bedrijfsleiderA

10.Algemene Zaken
M.H.Agelink

hoofd -administratiefhoofdambtenaarA

a.Administratie
J.C.Lauwerijssens
A.T.Heij
P.A. Steenhuisen
T.Vierbergen

administratief ambtenaarA2 kl.
G
administratief ambtenaar B1 kl.
e
administratief ambtenaarC2 kl.
e
administratief ambtenaarC2 kl.
(I.V.P.)

b.Correspondentie,documentatie,telefoon^bibliotheek
Mej.W.A.deJonge
Mej. A.M.v.d.Plasse
Mej. N.Gretmann

administratief ambtenaarC1 kl.
administratief ambtenaarC3 kl.
schrijver

c.Technische dienst
G.Post
G.J.v.d.Goot

technicusC
rijksambtenaarD

d.Huishoudelijke dienst
Mej. E.M.P.deKrom
Mej. C.Pastoors
Mej. G.J.A.H.Vos

rijksambtenaarF
werkster
werkster
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11.DienstverleningI.V.P.
H,Bouter

hoofdassistent

Publicaties
Dr.P.E.Hijdam

Aardappelveredelingsonderzoek.
Mededelingen vandeK.A.X.,no.1,1962;p.5«
Eeninternationaalverdragtotbeschermingvan
kweekprodueten.
MededelingenvandeN.A.K.,no.2en3,1962: p.20
en22.
Plattelandspost no.20,1962.
Samenwerking tussenoverheidsinstellingen enparticulierebedrijven inzake de plantenveredeling
inNederland.
Zaadbelangenno.13? 1962;p.227.

Ir,H.T.V/ierserna

Resistentie tegenhetY-virus.
MededelingenvandeN.A.K.,no.1,1962;p.6-8.

Dr.G.A.Huijsman

Aarâappelmoeheidsresistentie enconsumptiekwaliteit.
MededelingenvandeN.A.K.,no.4> 1962;p.43-44«
Physiological racesinthepotato-root eelworm.
EuropeanPotato Journal 5*2,1962s p.186.

Ir.N.J.van Suchtelen

Resistentie tegenPhytophthora.
Mededelingen vandeN.A.K.no.4,1962;p.42

Ir.G.A.îhijn

Rassenvernieuwingbijaardappelen.
Plattelandspost no.19,1962.
Delaatsteronde.
MededelingenvandeN.A.K.,no.8,1962c p.94en95«

Dr,H.J. Toxopeus

Wilde enprimitieve soorten.
MededelingenvandeN.A.K.no.5? 1962;p.48-53»

Dr.G.Dantuma

Someaspects ofbreeding onrustresistance,
Techn.bericht vandeStichtingNederlandsGraancentrum,Wageningen,no.5? 1962sp.31-34«
VerslagvaneenreisnaarArgentinië,Chilien
Beltsville (U.S.A.).
Stencil S.V.P.,juli 1962, 12pp.
Zaadbelangenno.19 en20,1962;p.411 en434.
Zevende Jaarboekjevan de StichtingNederlands
Graancentrum,1962;p.32-44«

Dr.P.Wit

Thecytological background tofertility disturbances
intetraploid clover.
Proceedings oftheSymposium onFertility inTetraploid Clover,Eucarpia,Section"Poddercrops",1961.

Ir.G-.E.vanDijk

Grassenveredeling,mogelijkheden enmoeilijkheden.
Zaadbelangenno.9en11,1962: p.147en187.
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R.J.Heringa

Erwtenveredelingsondersoek.
lieerjarenplanvoorOnderzoekAkkertouwpeulvruchten;
Verslag overhetvierde jaar,1961sp.7-10

Mej. A.Veenbaas (p.A.ïï.)Overervingconsumptiekwaliteit "bijdrooggeoogste
enR.J.Heringa
erwten.
P.A.W.-mededelingno.7'1?nov. 1962; 34PP»

Aanschaffingen
Voor iedervande"bedrijven,(dattoWageningen endat indeE".O.P.)werd een
Fiatverzorgingstrekker aangeschaft.Mogelijkheid totmechanisatie inde
N.O.P.werd verderuitgebreid door de aanschaffingvan eenViconbietenrooimachine.
Detenbehoevevanhet bedrijf teWageningenin 1955aangeschafteWilly's
Jeepwerdvervangen door eenAustinGipsy.
Tenslotte werduitmiddelenvandeStichtingNederlands Graancentrumde
laboratoriumapparatuurt.b.v.het kwaliteitsonderzoek bijtarweuitgebreid,
o.a.door deaanschaffingvan eenBrabender quadrumatmolen.
Buitenlandse studiereizen
Dr.P.E.Nijdam

Evian (Frankrijk).
Lezing ophetF.I.S.congres over de samenwerking
tussendeoverheidsinstellingen endeparticuliere
kwekers inNederland.

Dr. H. Lamberts

Eutin.
Züchtertreffen.
Parijs.
Algemenevergadering enbijeenkomst sectieMutaties
vanEucarpia,tezamenmetDr,F.Wit.
Duitsland.
Bezoek aan eenaantalveredelingsinstituten inde
Bondsrepubliek teroriëntering omtrent degangvan
zakenbijhetmutatie-enveredelingsonderzoek aan
erwten enbonen (Euratom-ITA!sub.contract)tezamen
met Dr.F.Wit,R.J.Heringa enG.J. Speckmann.
Lemberge.
RijksstationvoorPlantenveredeling. Bespreking
stoppelknollenveredeling,inhetbijzonder selectie
opknolvoetresistentie,tezamenmetDr.F,Wit en
M.v.d.Weg.

I r . H.

1.

Wie rserne.

Köln-Vogelsang.
Bezoek aanhetMax-Planck-Institut,tezamenmet
Prof.Thompson enIr.vanSuchtelen.
Cambridge.

Bijeenkomst van de European A s s i c i a t i o n for Potato
"Research.
Bezoek aanJohnInnesInstitutemetProf.Thompson
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Dr. C A . Huijsmart

Edinburg.
VergaderingvandeWerkgroepPathologie vande
EuropeanAssociationforPotatoResearch.
Eenvoordracht werd gehouden getitelde Physiological races inthepotato-root eelworm.

Dr. G.Dantuma

Chili/Beltsville (U.S.A.)
Oriënteringomtrent demogelijkhedentothetopkwekenophet z.halfrond vaneenextrageneratie
vantarweinonzewinterperiode.
Aansluitend hieropwerd Beltsville indeU.S.A.
bezocht.
Weihenstenhan.
^
e
Bijvronenvande4-verg.vandeSectie Graangewassen
vanEucarpia,tezamenmet Ir.J.Mesdag.
DeheerMesdaghield eenvoordracht,getiteld;
EinigeErfahrungenmit derAnwendung des Sedimentationswertes (nachZeleny)alsKriterium fürdie
Selektion.
Cambridge enBraunschweig.
Overervingsonderzoek geleroest resistentie bij
tarwe engerst.
Duisburg.
BezichtigingBrabender-fabriekeni.v.m.apparatuur
kwaliteitsonderzoek, tezamenmet Ir.J.Mesdag

Ir.J.Mesdag

Dr.2.vanRoon

Zweden.
Oriëntering omtrent bakkwaliteitsonderzoek inSvalöi
enLandskrona.
Parijs.
Oriëntering omtrentveredelingsproblemenbijo.a.
winterkoolzaad enblauwmaanzaad.BesprekingmetMr.
Morice teVersailles.

Ir.G.Cley

Engeland.
Bestuderingvande standvan zakenbijhetbietenveredelingsonderzoek inEngeland.Bezochtwerd o.a.
het Plant BreedingInstitute teCambridge.

Ir.D.Xloen

ZwedenenDenemarken.
Hetbestuderenvandestandvanhetveredelingsonderzoekaanvoeder-ensuikerbieten.

Ir.G.E.vanDijk en
Ir.J.D.Dijkstra

Engeland enWales.
Hetbestuderenvandewerkmethoden inhetveredeling:
onderzoek aangrassen enklavers.

R.J.Heringa

Engeland.
Bijeenkomst vandeSectie "HorticulturalCrops"
vanEucarpia.

G.J. Speckmann

Göttingen.
Cursusmicrofotografie.
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Afgiftekweekniateriaal
Evenalsinvoorgaande jarenwerden ookin19^2deNederlandse aardappelkwekersdoor deS.V.P.voorzienvan zadenenklonenenvaneenaantalbij
het pcpulatieonderzoek m^ar vorengekomen tweedejaars zaailingen.
Degraanafdeling stelde zomertarwe-enhaverpopulaties,alsmede enkele
3e-jaars-haverselectiesbeschikbaar.
Deafdeling bietenstelde wederom zaad,dateen zekeretolerantie tegen
vergelingsziekte heeft,beschikbaar.
Bezoekbuitenlandse onderzoejœjrsenlctreker_s_.
Hetbezoekvanbuitenlandse onderzoekersenkwekerswasdit jaarwatmindergroot daninvoorgaande jaren.
BezoekaanNederlandse kweekbedrijvenensamenwerkingmet andereinstellingen.
Hetbezoek aanNederlandse kweekbedrijvenwerd onverminderdvoortgezet.
Het isvanbelang dat deonderzoekers kennisnemenvan deomvangvanhet
werkcpdekweekbedrijven,van devrijzevanwerkenenvan demoeilijkheden,waarmeementekampenheeft.
Erwasregelmatig contact en samenwerkingmet deStichting Nederlands
Graancentrum, de Stichting Oliehoudende Zaden, deV.O.B.A.,het I.T.A.L.,
deP.S.C.,dePlantenzioktenlcundigeDienst,deN.A.K.,het I.V.R.O.,het
I.P.O.,het P.A.ÏÏ.>hetProefstationvoorAardappelverwerking, het
Laboratorium voor Bloembollencultuur enandere laboratoriavan deLandbouwhogeschool, deNederlandse Kwekersbond.
Samenwonend met hetI.v.P.iseralsgoede buren samengewerktmet deze
zusterinstelling zoveelen zovaak,aisdaartoe dewenselijkheid zichheeft
voorgedaan.

Nieuwbouw.
In1962isinprincipe besloten, datdeS.V.P,inWageningen debeschikking
zalkrijgen over eendrietal complexengrond endat ophetgrootste complex
nieuwe gebouwenenkassent.b.v.deS.V.P. zullenwordengesticht.
Bovendienisbesloten, dathetbedrijfvande S.V.P. indeNoordoostpolder
zalwordenverwisseld voor eenbedrijfvandubbele oppervlakte indenieuwe
polder Oostelijk Flevoland.
Onder dithoofd '''Nieuwbouw"zullen devorderingent.a.v.de nieuwbouwplannen
jaarlijkswordenbesproken.
Thanskaninditverband wordenvermeld, dat deeerste hagrondvoorde
S.V.P. teWageningenin1962aanhaaringebruik isgegeven. De programma's
vaneisenvoornieuwbouw teWageningenenin0.Flevolandwerdenbijde
DirectieAkker-enWeidebouw ingediend.
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Ejyianciën.
Evenalsinvoorgetandejarenkanindit verslag geenmededelingwordengedaanomtrent definanciële positie aanhet eindevanhetverslagjaar.
Devolgende gegevenshebbenbetrekking op1961.
De rijkssubsidie bedroeg rond f, 612.200,—.Debijdragevande Stichting
Oliehoudende Zaden indekostenvanhet koolzaad- enblauwmaanzaadveredelingsonderzoek bedroegrond f.9-000,--.Voorhet erwtenveredelingsonderzoekwerd wederom f. 10.000,— doordePeulvruchten Studie Combinatie bijgedragen.Indekostenvanhet aardappelveredelingsonderzoekwerd doorhet
Bintjefondsmetf. 121.000,—?door deW.O.B.A.met f.8.000,— bijgedragen.
Het restantvandebeschikbareM.S.A.-geldentenbehoevevanhet onderzoek
tolerantie tegenvargelingsziektebijbietenbedroegper 1januari1961
rond f. 155*300,—.Verminderd methet saldovandeuitgaven enontvangsten
in 1961 adf.29.200,--was dit fonds,dat door dekationaleRaad voorLandbouwkundig Onderzoek ï.N.0.wordt beheerd,per 3'idecember 1961 noggroot
f. 126.100,—.
Debalansvanhet Bintjefonds slootna afboekingvanhetnadelig saldo over
1961 adrondf. 132.600,--met eenkapitaalvanrond f.701.200,--^gespecificeerd alsvolgt,
1.Boekwaarderoerende enonroerende goederen
2. Geldlening u/g
3.Effecten
4»Kas,bank,giro
5«Prof.Broekemahoeve,bedrijfskapitaal

f.
II
II
II
tl

f.
6. Saldo schuldenminusvorderingen

66,. 7 0 0 , 300,. 0 0 0 , - 168 . 8 0 0 , —
154.' 3 0 0 , - x
•300.,--"
786.100,--

II

f.

_7_oi_.l 2 0 0 J L = =

f.

21. , 7 0 0 , —
50. • 9 0 0 , - 22. , 1 3 0 , —

x Specificatie bedrijfskapitaalProf.Broekemahoeve.
1.Boekwaarde roerende enonroerende goederen
2. Voorraad Produkten
3.Kas enbank
4. Saldovorderingenminus schulden

II
II
II

f.

96. ,300^—

-14-

door
H.ï.Wiersema

Bijde aardappelkunneninhet selectieproces tweephasen onderscheiden
worden,n.1.
1.dekeuzevandetegebruikenkruisingsouders en
2. deselectievandegewenste zaailingen (rassen)uit deverkregenkruisingspopulaties.
Dezetweephasenlevereneennatuurlijkewerkverdeling inhet samenspel
tussen deNederlandse aardappelkwekers ende S.V.P.
Detweede phase,de selectievanrassenuit dedoor deS.V.P.,hetzijin
devormvan zaad,hetzij indevormvankloontjes,verstrektekruisingspopulaties isbijdit samenspelde taakvandeparticulierekwekers.
De eerste phase,het opsporen enkwekenvangéniteurs,d.w.z.kruisingsouders dieinsterkemate gewenste eigenschappen ophun nakomelingschap
overdragen zodat dekans ophetwinnenvan eengoed ras zogrootmogelijk
is, isdetaakvandeafdeling aardappelonderzoek van de S.V.P,
Samenvattend kangesteld worden:dekwekerkweekt rassen ende S.V.P.
kweekt géniteurs.
Nuisniet elkgoedrasookeengoede géniteur.Alsgéniteurworden
vaak zaailingengebruikt diehetniet totrashebbenkunnenbrengen,
maarbepaalde eigenschappen zeergoedovererven.
Intermenvandefokkerijgesprokengaathetbij eenrasomdegebruikswaarde enbijeengéniteuromdefokwaarde.Alleen doorbeoordelingvan
hetnakomelingschap ks,neenindrukvandefokwaardeverkregenworden.
Vandaar datwe elkjaarvan eengroot aantalkruisingen een100-200
zaailingenopkweken endeze enkele jarenopverschillende eigenschappen
beoordelen.Debijditpopulatieonderzoek,bijdezepopulatieanalyse,
gunstignaarvorenkomendekruisingenwordendanopgrotere schaalopnieuw gemaaktvoor deafgiftevan zaad ofkloontjesaandekwekers.
Op dezewijzewordt getrachtveredelingsraateriaal teverstrekkendat
eenzogrootmogelijkekansbiedt ophetwinnenvannieuwerassen.
Bijhetkwekenvangéniteurswordenuit deV7ageningseAardappelCollectie,bestaandeuitwilde enprimitievekultuursoorten,belangrijke elementenontleend terintroductievaneigenschappen,dieinonzekuituurrassenniet ofinonvoldoend sterkematevoorkomen.
Deze collectie,diedusdegenenbronvormtvoorvelebelangrijke eigenschappen,moetwordenin stand gehoudenenvoortdurend aangevuld.Het
materiaalmoetwordengedetermineerd, onderzocht ophetvoorkomenvan
gewenste eigenschappen entoegankelijkgemaaktvoordeveredeling.Dit
laatste isniet altijd eenvoudig,want sommige soorten latenzichniet
of zeermoeilijkmet degewone aardappelkruisen.Doormiddelvanverdubbelingvanhet aantal chromosomenmetbehulpvan colchicine ofdoor
gebruik temakenvan eenandere soort alsbrug,waarmede eerstwordtgekruist endaarnadeverkregenbastaard met degewone aardappel,wordt
dangetracht dit doel tebereiken.Isditgelukt dankandoorherhaalde
terugkruisingmet rassen engéniteursvan degewone aardappelhetveredelingsmateriaalgeschikt gemaaktwordenvoordeafgifte aandekwekers.
Bijhet zoekennaardeeigenschappendieindeHidden-en Zuid-Amerikaanse
wilde enkultuur-soorten schuilen gaathet omresistentie tegenPhytophthora,aardappelmoeheid,virusziekten, schurft,nachtvorst,etc.enkwali-
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teit.Het isdusnoodzakelijk datbijhet onderzoekhierop gebruikgemaaktwordtvandebijzondere specialistische kennisvanallemedewerkers.
Eengevolgvande specialisatie,vandeindelingderwerkzaamhedenin
verschillende projecten,isdat in eenverslagwaarin deprojecten stuk
voor stukworden"behandeld,hetkwekenvangéniteursmet gecombineerde
resistentie tegenverschillende ziekten enmetkwaliteit,waaraaninde
laatste jarenveel aandacht geschonkenwordt,nietvoldoende totuiting
komt.
De toenemendewelvaart heeft eenverschuiving der eetgewoontes eneen
groterevraagnaarkwaliteitsprodukten doenontstaan.Inverband daarmedeneemtbijonsveredelingswerk hetkwaliteitsonderzoek indelaatste jareneensteedsbelangrijker plaatsin.Helaasblijkt kwaliteit
eenmoeilijk tebepalen,zeermodificeerbare eningewikkeld overervende
eigenschap tezijn,zodatvoorhetverkrijgenvanresultaten eenbrede
aanpaknoodzakelijkis.
Het feit datdeaardappel,watde erfelijkheid betreft,zichalseen
autotetraploid gedraagt,vormt zowelvoorhet erfelijkheidsonderzoek
alsvoor deveredeling eengrotehandicap.De splitsings-verhoudingen
zijnbij eenautotetraploid n.1.veelongunstiger danbij eendiploid.
Vandaar datvoorhetwinnenvan eennieuv/ras zulke enorme aantallen
zaailingenopgekweektmoetenworden.Doorvandebelangrijkstekruisingsoudershaploiden tekweken zaldaarom nagegaanwordenof eenveredeling
opdiploidniveauuitvoerbaar is.Hetkwekenvangéniteurs,dievoorde
belangrijkste eigenschappenhomozygoot zijn,zaldan,althansintheorie,
veel eenvoudiger zijn.
EenAmerikaanse aardappelkweker,Prof.Dr.N.R,ThompsonvandeMichigan
StateUniversity,East Lansing,Mich.,wasvan21 april tot eind september eenzeergewaardeerde gastmedewerker oponze afdeling.Naast deuitwisselingvanideeën enervaringen leidde ditbezoek tot eenbelangrijke
uitwisselingvanveredelingsmateriaal.
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door
Ir.H.T.Wiersema

Resistentie tegendemozalekvirussenA, X_jm_Y_

S^'SPAëJpJ'^sJ^Jj

À.Extreme resistentie tegenhetA- enY-virus.
Deze tweevirussen zijnzeernauwverwant,wat o.a.ookblijktuit
hetfeitdatalhetveredelingsmateriaal dat extreem resistent is
tegenhetY-virus,ook tegenhetA-virus extreme resistentievertoont. Zeervermoedelijk geefthetzelfde ßen resistentie tegenbeideviren.
DaarhetY-virus veelhanteerbaarder isdanhet A-viruswordttot
dusverrevoor detoetsingopresistentie alleenhetY-virusgebruikt.
Aangenomenwordt,dat de extremeresistentie geldtvoor allestammenvanhetvirus,ookvoornieuw optredende.Sommigekwekerskunnendit,geziende teleurstellende resultatenbijdeveredeling op
overgevoeligheidsresistentie (R-genen)tegenPhytophthora,waarbij
voordienonvatbare rassen aangetastwerden doornieuw optredende
physio
te,
maarmoeilijk geloven.Mendenktn.1.dat dit eenalgemene
regel is.Eris echtergeenregel zonderuitzonderingen enuithet
feit datvoorhetA- onvoorhet A-!- X-virus overgevoeligerassen
inWest-Europa enïfoord-Amerikareedsmeer dan100jaarnaastbesmettewordenverbouwd zonder dat deresistentiehierbij tot dusverrewerd doorbrokenblijkt,datwebijdeze aardappelvirussen
met zulk eenuitzondering temakenhebben.Verwacht kanworden,
datwatvoorovergevoeligheidsresistentie opgaat,innog sterkere
mate geldtvoor extremeresistentie,daarditimmers als eenextremevormva,novergevoeligheidsresistentie beschouwd kanworden.
Tot dusverbleek het extreem resistente veredelingsmateriaal
-voornamelijk opgebouwd opdewilde soort Sol, stoloniferumonvatbaar tezijnvoor allestammenvanhetY- enA-virus,waarop
het inverschillende landenwerd getoetst.Ookvoor devele stammengoisoleerduit deinMidden enZuid-Amerikaverzameldewilde
enprimitieve aardappelsoorten.Dezevormvanresistentie isdus
blijkbaarpermanent.
Eenvoorlopige selectie opresistentie geschiedt doordejonge zaailingpl:ntjesreedsinhetkiembladstadiummet eenverfspuit tebespuitenmetY-virue--houdend tabaksap.Opdezewijze ishetmogelijk
omreedshetgrootste gedeeltevandevatbare zaailingenvóórhet
oppottenteverwijderen.Dedefinitieve toetsingvandetweedeen
ouderejaars zaailingengeschiedt door entingopY-zieketomatenonderstammen.
Bijditveredelingsprojeetwordt getracht onvatbaarheid voorhet
A- enY-virus tecombinerenmet anderegewenste eigenschappen,als
kwaliteit,vroegrijpheid enresistentie tegendebelangrijksteaardappelziekten, alsPhytophthora, aardappelmoeheid,X-virus,bladrol
enschurft.Eetverst gevorderde materiaal isopgebouwd opeenDuitsegéniteur.DaarnaastwordenEngelsegéniteursenenkelewildesoortenalsbronvanresistentiegebruikt.
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1.Duitsuitgangsmateriaal.
Mot oenuitDuitsland ontvangenkloonmet extremeresistentie
tegenhetA- enY-virus (afkomstiguit So_l.__stoj-0_nijferurn)en
togenlietX-virus (afkomstiguitj^I.^jacaule)werdenin1957
envolgende jarenkruisingen enterug-kruisingenverricht.
Hiervanwerdenvoorbeoordelingmeth^tdoolom de"besteals
kruisingsoudertegebruiken,4jaargangen,n.1.de zaailingen
opgekweekt indejaren1958t/m 1961,opeenproefveld opde
Prof.Brockemahooveindeïï.O.P.uitgeplant.De 3oudstejaargangenverden zowelvroeg alsrijpgerooid.Gehooptwerd een
strenge selectie tekunnenuitvoeren omdat ditin19S1 vanwege
denachtvorstschade nietmogelijkwas.Door deuitzonderlijke
weersomstandigheden,waardoor erbijna geen K^jrfc^pjj^jioraoptrad,zodat deplantonzeerlangdoorgroeiden enbonkigeknollenvormden (ookdestandaardrassen)was ooknueensterkeinperkingvanhetmateriaalnietverantwoord.Eengroot gedeelte
van dezaailingen zaldaarom in1963opnieuw beoordeeld moeten
'.•.orden.
Inhet algemeenligthotniveauvandezezaailingen zekerniet
lagerdandatvangewonekruisingen.Inverband daarmedewerd
ditvoredelingsprogrammainWageningennietverdervoortgezet,
wel echterindeE.O.P.
Vanderijpgerooide plantenwerdenmonsters genomenvoor debepalingvanhet onderwatergewicht,dekookkwaliteit onvoorhet
wratziekteonderzoek. Hetonderwatergewicht laggemiddeldveel
hogerdanin 196I;deverkleuringnahetkokenwasgeringerdan
in 1961.Vandejaargang 1958werden27nummers aangehouden,
waarvan 17tevens extreem resistent tegenhetX-virus zijn.6
vandeze zaailingenvertoondengeenof2eei"weinig verkleuring
nakoken,in1961waren dit erslechts2.
Vande 13zaailingenvan1959werden er11gekookt,waarvaner
ééngeenverkleuring vertoonde.Vande5?-0uitgeplante zaailingenvan i960werden 186gekookt,waarvan er35geenverkleuringte ziengaven.
Van dezaailingen opgekweekt in1961 werden 3groepen inde
ÏÏ.O.P.uitgeplant,n.1. a;566zaailingenvan terugkruisingen
metgewonegéniteurs enrassenv/aaronderhetvoorhotS-virus
onvatbare rasSaco,waarvan er79"werdenaangehouden!b:744
zaailingenvanterugkruisingenmetbladrolgeniteurs,waarvan
102worden aangehouden,enc;3834doordeheer Thijnopgetrokkenkloontjos,waarvan 271werden aangehouden.
Indelaatste jarenwerdenmoorklonenmet extreme resistentie
tegenhetA- enY-virusuitDuitsland ontvangen.Vankruisingen
met dekloon"Gracilia",dietevensresistent istegenbladrol
en
ZkZi^E^JLQZi1-?v/ordennabespuitingmetY-virus vande4450
plantjes 1853 opgepot.Hiervanwerden er823ophetveld uitgeplantwaarvan 119werden aangehouden,terwijl derestals
bakkloontjeswerd geoogst,waarbij419werdenaangehouden.
2,Engelsuitgangsmateriaal.
UitEngeland werdenin1961 eenzestalklonenvande4 en5
terugkruising vanSol_.^stgljpnjyTerummet gewone rassenontvangen.
•Vanditmateriaal,datintegenstelling tothetDuitse eenzeer
goedepollenfertiliteitbezit,werdenin1>61 grotehoeveelheden
kruisingszadengeproduceerd.Vanditmateriaalwerden30.520
jonge zaailingplantjesbehorende tot 63verschillende kruisingen
met Y-virus bespoten,waarvan9^39werdenopgepot.

Inverband mot dereedsinhotvorig jaarverslag genoemde doelstellingvanhetkwekenvanvroegrijpe pollenfertielogéniteurs,
werdendezaailingen bijhot oppottennaar delengte derstolonongesorteerd in3klassen,n.1. A- langer dan3cm,B.tot
3 cm enD;noggeenstolonen.Volgens eeninOost-Duitslandverricht onderzoek bevat deeerstegroep eenhoog percentagevroegrijpende zaailingen endegroepDoverwegend laat rijpende.Dit
isdus eenanderemethode dan dievanDr.Maris,waarbijdeplantenindepottenopgrootte gegroepeerd worden.De resultaten
vanbeide selectiemethoden stemdengoedmet elkaar overeen.De
groepÂbevatteoverwegend kleineplantjes.
Op22 en23meiwerden dezaailingen,intotaal 8~i26,ophet
veld uitgeplant.Indedaaropvolgende dagenwashetweerzo
schraal enkoud dat,hoewel deplanten juistnogniet afvroren,
erveleafstierven,vooral dekleinevroege plantjes diereeds
knolletjesindepotgevormd hadden.Op9juliwerdendezaailingenvan 20kruisingenmetvroegerassen engéniteursgerooid.
Hierbijwerdenvo.n1162zaailingen alleknollen aangehouden en
van 1577éénknol.Voordeoverige kruisingen die eind juliv/erdengerooid zijndezeaantallenrespectievelijk866en783«
3.Eigenuitgangsmateriaal.
Dit omvatkruisingen enterugkruisingenmet dewilde soorten
Sol,stoloniferum,_Sol.chacoense enSol,artificiale.Degebezigde Solj,_sto_lon_iferurn enSo_l.__artifJu^ialeherkomstenwaren
tevensresistent tegenPhytophthora.HetS_ol»chacoense"materiaal
is daarentegenhiervoor zeervatbaar.
Ophetveldwerden 359zaailingen,voornamelijk van rechtstreekse
kruisingen,uitgeplant.Voorverdere beoordeling enterugkruising
werdenhiervan 84aangehouden.Van95verschillende kruisingscombinaties,hoofdzakelijk eerste terugkruisingen,werden8757 zaailingplantjesmet Y-virus bespoten.Hiervanwerden 3533plantjes
opgepotwaarvannaverdere selectie opaantasting 2820overbleven.
Bijhetrooienwerdenhiervan646nummers aangehouden.
4.AfgifteY-virus inoculum.
Dankzijdedooronsgemaakte propagandawerd hetbespuitenvan
de jonge zaailingplantjesmet Y-virusreeds door eenzestalkweekbedrijventoegepast enhet entenopY-zieke tomaat door eentweetal,ïïiethiervoor benodigde inoculumwerd door onsverstrekt.
Om het inoculum als eengemakkelijk verzendbaar instant produkt
aandekwekers tekunnenverstrekkenwerd insamenwerkingmet
Ir.D.H.M,vanSlogterenophet Laboratorium voorBloembollenonderzoek teLisse sapvanY-viruszieke tabaksplantengevriesdroogd.Voorhet onderzoek ophoudbaarheid wordenvanditgedroogde inoculummonsters bewaard bij-17? +4en+20C.

B.Infectieresistentie tegenhetY-virus.
1.'Toetsingvan.zaailingen,rassen engéniteurs.
Dit is eengraduele resistentie diegeenvolledige bescherming
tegenziekwordengeeft.Binnenonsrassensortimentvallengrote
verschillen inresistentie teconstateren.Hetvatbaarst isDoré,
hetmeest resistent zijnBurmania enSurprise.
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De toetsinggeschiedt door perras of zaailing 10à15gezonde
plantenteverbouwen tussenrijenmethetnieuwe Y-virusbesmetteRecord-planten.Deplantenwordenrijpgerooid,waarbij
perplant 5knollenwordenaangehouden.Dezewordenhetvolgende
jaarophetnateeltproefveld uitgeplant.Ket percentage zieke
plantenindenateelt vormt dan eenmaatvoor deresistentie.
Volgens dezemethodewerd denateelt 'beoordeeldvan;95ouderejaars zaailingengekweekt indeF.O.P.,22géniteurs,40rassen,
24PhytophthoraresistenteRR-nummers,54zaailingenvande
kwekersmet3intje-bloed die alskruisingsouders bijhet"ConcentratieBintjebloed" project gebruiktworden en5zaailingenvan
Eigenheimerkruisingen.Totaal 216nummers.Van 17zaailingen,
v/aarvandeheerThijninverband methetkruisingsprogramma de
graadvanresistentievroegtijdigwensteteweten,werdeninde
winteï nacontroleplantjes indekas opgekweekt.Hiervanvertoonden4s zoalsnauitwrijven opAg bleek,eengoederesistentie.
Het lagindebedoeling om aldeplantenva.nhetnateeltsproefveld,ruim 15.000stuks,doormiddelvan deuitwrijftoetsop.Ag,
opY-virusbesaetting teonderzoeken,haeenpaarwekenbleek
echterdat ditgezienhetgrote aantalnietuitvoerbaarwas.In
devolgendewekenwerdendaarom alleendenateeltvandienummers
uitgewreven diebijdebeoordeling ophetooggeenofweinigbonteplantenbevatten.Daarhetbijdevisuele beoordeling der
plantenvaaknietmogelijk is omuit temakenofdebontheid te
v/ijtenisaangroeiomstandigheden (groeibont)ofaanhetA-,X-,
Y-,S-,M- ofaucuba-virus ofeencombinatievan twee ofmeer
van dezevirussen,geeftdezev/ekwijzegeenzuivereindrukvan
deresistentie tegenhetY-virus.Dit is echter geen grootbezwaar,het doelvan dit onderzoek isimmershet opsporenvan
resistente géniteurs.Rassen of zaailingen diewel eengoede
resistentie tegenhetY-virus bezittenmsartevatbaar zijnvoor
deoverigevirussen zijnalsgéniteurmindergewild.
Overeenkomstig dezegewijzigdewerkwijzewerd denateelt van79
nummers,intotaal4825plannten,opAguitgewreven.
Vande95indeÎT.0.P.gekweekte enreeds als tweedejaars aan
dekwekersverkochte zaailingenvertoonden devolgende 11 een
goede resistentie
Zaaili ng
S.V.P.
1!
1!
11
II
II

M
II
II
II
II

Kruising
55.44
55-45
55.89

55.127
57.2
57.9
57.64
57.157
57.158
57.180
M56.4

50.2017
H

x19268
11

Pimpernel xS15
5O.2-117
x19268
Ambassadeurx5:-.2625
Amyla
xMaritta
Climax
xX 96-56
51.203
xMaritta
51.494
x5O.2625
49.103
xMaritta
44-IOO4/5 xM 1 3 - 4

Dat dit ernietmeer dan11opde95zijn,isverklaarbaar,want
aldeze zaailingenwerden opgekweekt vóór 19595 dusvoordathet
Y-virus eenprobleemwerd.Bijhetmakenderkruisingenwerd toen
niet specia.algelet,opdeY-virusresistentie dergebruikteouders.
Gelukkigwarendaarbij enkelemet eengoederesistentie,zoals
19268,Pimpernel,X 96-56,Maritta en44-IOO4/5.
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Vande40onderzochte rassenvertoonden devolgende 17eengoede
resistenties

Apta
Aquila
Burmania
Datura

Désirée
iLrato

Erdmanna
Hessenkrone

Xer -Pondy
Koh -I -Ilohr
Lori
Maritta

Mirka
Surprise
Wigro
Heise
Z.P.C.45/2

Het doelvanditonderzoekwasnaasthet opsporenvanresistente
kruisingsouders vooralhetvergelijkenvanderesistentievan
enkeleNederlandse rasseneneigenS.V.P.-zaailingenmet datvan
eenaantalresistente buitenlandserassen.
Vande 22onderzochte géniteurskwamen devolgende 6met eengoederesistentie naarvorens

BI 54-44
BI 54.121
B 862-9

G 869
Loman 53-123
X 96 - 56

Van de24RR-zaailingens
RE54-21-36
RR 57-15-9

RR 57-20-2
RR57-23-9

Vande34zaailingenvandekwekersmetBintjebloed vertoonden
slechts 2nummers eenzekereresistentie.Een aantaldatgezien
devatbaarheid vanBintjeookwelindelijnderverwachtingen
lag.Ditwaren denummers;

Coers 56.34; kr.. (Bintjex 354)xLibertas en
Kuipers-Hulder53.16;kr.s BintjexLibertas
De drieonderzochte zaailingenmetEigenheimerbloed waren zeer
vatbaar.
Ophet dit jaaraangelegdebesmettingsproeiveldwerdenintotaal
252nummersuitgeplant,n.1. 24RR-zaailingen,9zaailingenmet
Sol,goniocalyx'bloed,19metSol,polytriçhonbloed,18zaailingen
uit deII.O.P.vandsjaargang 1958en131vandejaargang1959»
4 ouderejaarszaailingenen47 zaailingenvan dekwekersmetBintjebloed.Vanaldeze zaailingenwerdenmonsters gekookt,waarbijer
58geenofzeerweinigverkleuring nahetkokenvertoonden.
2.Internationale toetsingopY-virus enbladrolresistentie.
Vande 14onderzochte rassen enzaailingenvertoonden devolgende
4 degrootsteresistenties
Gracilia,Rheinhort,Z.P.C.45/2enM.P.I.53-3111-622.
HiervanisGracilia,zoalsreeds eerderwerd vermeld, extreem
resistent tegenhet A- enY-virus.
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Toetsing opextreme resistentie tegenhetX-virus.
Le"belangrijkstebronvoor extremeresistentie tegenhet X-virus
inhetNederlandse veredelingsmateriaalisdevoorhetkwekenop
aardappelmoeheidsresistentieveelgebruiktegéniteurSol_._^uhero^
sum ssp.andigena C.P.C. 1673•Daardezegéniteur toevalligook
"onvatbaar-voorhetX-virus bleektezijnhebbenwe sinds 1957elk
jaar deouderejaars A.M.-zaailingenvandekwekers oponvatbaarheid onderzocht.Dit opdat dekwekers bijhetverder terugkruisen
hiermede rekening zoudenkunnenhouden.Ditonderzoek geschiedt
inoverlegmethetI.V.R.O.,dathet hiervoor benodigde pootgoed,
à 2knollenperzaailing,levert.
Voorhet toetsenwordendezaailingen opX-zieke tomatengeënt en
later serologischonderzocht.
Was indevoorgaande jarensteeds ongeveer dehelft deronderzochte zaailingen onvatbaar,dit jaarwas dit slechts eenkwart,n.1.
7vando 2J, Dit lagepercentagevormt eenredendekwekers ernog
eensoptewijzenombijdekeuzevanhunA.M.resistentekruisingsouders tevens telettenoponvatbaarheid voorhetX-virus.Inmiddels
zijnde eerstevoorhetX-virus onvatbare rasseninderassenlijst
opgenomen.De twee aardappolmoeheidresistenterassenHettema54-20-46
enSngolumI2749 zijnn.1.beideonvatbaar.
Verderwerdenonderzocht 34ouderejaars Y-virus onvatbare zaailingen
(zie subA1)waarvan er17onvatbaarwaren.Bijditmateriaal isde
onvatbaarheid afkomstiguit£k>1.__acaule.
Vande4voorDr.Toxopeusonderzochte So_l.__ac.auleherkomstenwaren
ertweeonvatbaar.
Als derdebronvan extremeresistentie isdeAmerikaanse zaailing
U.S.D.A.41956gebruikt.Vande 12hiervan afstammendeouderejaarszaailingen diereeds eerderwaren onderzocht,blekenernogtweevatbaartezijn.
Bladrolresistentie (Project1-1.2)
Tegenhetbladrolvirus kantot dusveralleenopinfectieresistentie
gekweektworden.De toetsinggeschiedt opdezelfdewijze alsvoor
deinfectieresistentie tegenhetY-virus.
Tot dusverrewerd door onsbijdeveredeling op bladrolresistentie
devolgende selectie-methodegevolgd Deindebakopgepotte zaailingenwerdenbijeengroottevan ongeveer 15cmmetbladrol geinoculeerd
door ervirusdragende bladluizen opteplaatsen.Bijhet rooien werd
alleen eenknolvandogezcndlijkenüe plantenaangehouden.Dezewerdeninhetvolgende jaarophetbltdrolproefvold tussenrijenbladrolziokeBevelanders uitgeplant.Vandegezondlijkonde zaailingen
werden inhetderde jaar5 ^ indevolgende jaren 3herhalingenvan
5 plantentussen besmettersuitgeplant.Naeenaantal jarentoetsen
zijn ermaar enkele zaailingenmeerover.
Het bezwaarvandezemethode isdatmenna jarennieteenzeer sterke
besmetting, zoalsb.v. 1959eni960, toenookdo zeerresistente rassenAquila enAptapraktischvolledigbesmet werden,bijnageengezondmateriaal overhoudt.Tervoorkomingvandit bezwaar enomdathot
resistentie-niveau bijhetveredelingsmateriaal zolangzamerhand een
traphogerligt alstoenmet dit project werd begonnen,wordennude
zaailingen inde eerste jarennietmeer aaneensterkebesmetting
blootgesteld,maar eerst strenger geselecteerd op.anderebelangrijke
eigenschappen alsknolvorm, zetting,looftype,resistentie tegen
£ËiSLt£L2îîiliS£â,iie «d.Kavermeerdering eninstandhoudingwordeninhet
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vierde enindevolgende jarenper zaailing 3 - 5 herhalingenà
tweeknollenophetbesmettingsproefvelcluitgeplant.Voor debepalingvandegraad vanresistentie worden,metmeer herhalingen
vantwee planten,tevens eenaantal standaardrassenmet bekende
graad vanresistentie n.1.Aquila,Burmania,Schwalbe en49-540/2
uitgeplant.
Voorhetnateeltonderzoek wordenvan elkeplant 5knollenaangehouden.Deresterende knollenwordengebruiktvoor debepalingvan
het onderwatergewicht,hetkooktype,deverkleuringnahetkoken
envoorhetwratziekteonderzoek.
Omdat bijdezenieuwemethode integenstelling tot deoudegeen
goedeindrukvandegeniteurswaardevoor bladrolresistentie kan
wordenverkregen,wordt bijhet rooienvandebakkloontjeper
kruisingvan een100-tal zaailingen eentweedeknolaangehouden.
Dezewordeninhetvolgende jaartussenrijenbesmette Bevelanders
uitgeplant.Voorhetnateeltonderzoek inhet daaropvolgende jaar
wordt danperrijpgerooide zaailing éénknol aangehouden.Het
percentage ziekeplantenperkruisinggeeft daneenindrukvande
geniteurswaarde vandegebezigdeouders.
Inde laatste jarenisvooral getracht ombladrolresistentie te
combinerenmet onvatbaarheid voorhetA- enY-virus.
In1962werden8320gekiemde zadenvankruisingenvanbladrolresistente géniteursmetA- enY-virus onvatbare géniteursuitgelegd.IIabespuitingmet Y-virus werdenhiervan 3200opgepot,
waarvanbijhet rooien 1226voorverderebeoordelingwerdenaangehouden en709voordepopulatieanalyse.
Vangewonekruisingenmet bladrolgeniteurswerden 6456 zaailingen
opgekweekt,waarvan deaanhoudingscijfersrespectievelijkzijns
3286 en2499.
Devolgende tabelgeeft eenoverzicht vandein1962uitgeplante
enaangehouden zaailingen.Detussenhaakjesvermelde aantallen
zaailingenzijnvankruisingenmetvoorhetA- enY-virus onvatbaregéniteurs;

Jaargang

uitgeplant

1962
1961
I960
1958
ouder

5266 JO95:
187 (56)
62
(3)

3
8

aangehouden
786
143
34
3
5

162)

49)
(2)

Naasthet eigenmateriaalverdenvoorhet opsporenvannieuwe
géniteurs37rassen enzaailingenvandekwekers opbladrolresistentie.getoetst.Vandeze 37nummers blekenC.I.V.53-1167»
Lindenhof2576-50» V/.P.50-1544e n Schwalbe debeste te zijn.
•i-'^jjLl'J.?ePJLS."kgl1j^-e (projectJ.-1_.J5)
Tot dusver geschiedt detoetsing opschürftresistentie indekas
door dezaailingen optepotten inkunstmatig m e t schurft
(Streptomyces scabies) besmette gestoomde potgrond. I nde laatste
jaren leverde deze methode, zoals uitdevariërende aantasting
v a n detussen dezaailingen uitgeplante standaardrassen bleek,
niet voldoende betrouwbare resultaten.
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Dematevanaantasting is enerzijds afhankelijkvanderesistentiegraad vandezaailingen enrassen onanderzijdsvandeuitwendige
omstandigheden.Vooral deinvloed vandeuitwendige omstandigheden
is zeergroot.Als zodanig schijnt degrond i water ;lucht -verhouding zeer"belangrijktezijn.Sj^rejybomj£e_s_^sc_a_M_e_s_isn.1.
aëroob,heeft dusveel luchtnodig.Hiermedein overeenstemming
isdepraktijkervaring,datindroge jarendeschürftaantasting
gewoonlijkveel sterker isdaninnatte jaren.Daarvoordebeoordelingvanderesistentie dograad van aantasting alsmaatstaf
wordt genomen,moetvoorhetverkrijgenvanbetrouwbare gegevens
degrond t water t lucht -verhouding zogelijkmatigmogelijkgehoudenworden.Bijpotgrond isdit,zoals onsisgebleken,zeer
moeilijk.Inde enepot isdepakking dergronddeeltjesdichter,
degrond dusvochtiger endaardoorminder gunstigvoordeschurftaantasting danindeandere.
Omdat grond nu eenmaalnooit constant is,werden oriënterende
proevenopgezetmet eenkunstgrond,n.1.met perlite.Hiervanzijn
de 1-3mmgrotedeeltjes poreus,houden dushetwatervast,
In degrote poriën tussendedeeltjes,kandelucht gemakkelijk
binnendringen.Bovendien looptnahet gietenhet overtolligewater
snel onderuit depotten zodat degrond i water i lucht-verhouding
gemakkelijk constant gehoudenkanworden.Het gietengeschiedtmet
eenvoedirgsoplossing.
Naast eenaa.nta!_stando.ardrassenwerd eenserie ouderejaarszaailingenvandekwekers diedoorhet I.V.B..0. peendrietal schurftproefvelden inons landwerden getoetst,zowel inkunstmatigbesmettegrond alsinbesmetteperliteuitgeplant.Bijhet rooien
bleek dat deaantasting perzaailing ofrasindebesmette grond
nogalvarieerde.Deaantasting indebesmetteperlitev/asveel
constanter envertoonde bovendien eenzeergoede overeenstemming
met dieopdeI.V.R.O.proefvelden.Geziendezegunstige resultaten
zullen deproevenmet perlite inhetvolgend jaaropgrotere schaal
wordenopgezet.
Van 10kruisingen enzelfbestuivingenvanAmerikaanse géniteurs,
waarvanhet zaad ons doorDr.Thompson,East-Lansing,Mich,v/erd
verstrekt,werden 1652zaailingen inbesmette grond opgekweekt.
Vanditnogal ingeteeldemateriaal,hetwelk zichonderscheidde
door eengoedeknol
vorm engoede resistentie,werden '1317zaailingenaangehouden.Van eenviertal So!_._chacoenseterugkruisingen
werden 354zaailingenge-toetst,waarvan 133werdenaangehouden.
Devolgende tabelgeeft eenoverzicht van douitgeplante enaangehoudenzaailingen:

Jaargang
Sol. chacoensebloed
Sol. tuberosum bloed

1961
i960
1961
I960
1959
1958

uitgeplant

aangehouden

47

4

175
289
120
18

52
135
10

3

0

4
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Aardappelmoeheid (project1-2.1)
Gedurende het jaar1'".-62werdveelhinder ondervondenvanpersoneelsgebrek.Aanhet eindevanhet jaarkwamhierinechterverbetering.
Toestemmingwerd verkregenvoordeaanlegvanverwarming enverlichtingindekasophet terreinvandePlantenziektenkundige Dienst.
Mfitdeuitvoering vandeze aanleg"begonmenpas aanhet eindevan
het jaar.Dezeverbeteringvandeuitrustingmaakt hetmogelijkom
het onderzoek gedurendehetwinterseizoenvoort tezetten.
Het iswel devermeldingwaard,dat dit jaartweeaardappelzaailingenmet resistentie tegenaardappelmoeheid indeRassenlijst zijn
opgenomen.Zezijngeselecteerd uit kweekmateriaal,dat in1954door
deS.V.P.werd aangeboden.
Veredeling
Solanumkurjzd^anum-programma:Van scherpgeselecteerde enresistente
KTT-zaailingenwerden inhetvoorjaar entenoptomaat gemaaktvoor
kruisingsdoeleinden.liethiermeeuitgevoerde kruisingswerkresulteerde invele duizenden zadenvande2e-terugkruising (ivTTï).De
knollenvandegebruikte resistente ouderplantenwerdenlaterop
kookeigenschappenbeoordeeld.Enkelemaakten een zeergunstigeindruk.
S.-verneI-programma;Op dezelfdewijze alshierboven ismedegedeeld
konden dit jaarvele zadenwordenverkregenvande2 e -en3e-terugkruisingsgeneratievanS^verneï.De basisvanditveredelingsprogrammabestaatuitverneï-bastaarden,verkregenvanDr.Rothacker (GrossLüsewitz).EenSj,jverne_l-herkomst,gekregenvanhetMax-Planck-Institut
(Keulen)bleek eenandergen.voorresistentie tebezitten alsdeOostduitseS_^yerne_i.Met deselectie indeF.1vandezeverneï-herkomst
isdit jaarbegonnen.
Eendeelvenhet zaadvandeverneï-enkurtzianum-bastaardenis
aande aa.rdap"oelkwehersaangeboden.
Onderzoek
Het zoekennaarnieuwe resistente vormenisookhet afgelopen jaar
voortgezet.Eengroot aantalMexicaanseherkomsten werd opresistentie getoetst,helaas zandergunstigresultaat.
Enkele andigenum-nummers uit de¥/AC,dievorig jaarbijdetoetsing
vrijvancystenwarenbevonden,blekenbijnauwkeuriger hertoetsing
resistent tezijn.Alle resistente andigenum-herkomsten,dieopresistentie tegenhet physio Bzijngetoetst,zijnvoor dit physio vatbaar.Dehoopomooitnog eens eenandigenum tevindenmetresistentie tegenhetphysio B,is echterniet opgegeven enhet zoekenhierna
zalook indetoekomstwordenvoortgezet.
De stand vanzaken,wat betreft enkelewilde soorten,dieverleden
jaar3.1sresistent werden opgegevenisalsvolgt:
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^iuA'Rg-ÇJ.fiJ?Jrl-e.% ^leekbijhertoetsingvatbaar tezijn (detoetsing
werd nuverrichtnet eendertigtal zaailing
en,
S.__verjruc_qSUEI_;deze,net S.demissuuverwante soort isdie,welke
eerderwerd aangeduid met donaamS_v_g.tol_onjif_erum_»Kennelijkis
eenfout indeadministratievande7/ACoorzaakvandezenaamsverwisseling.Grote aantallen zaailingenwerdengetoetst.Deherkomst "bleekinderdaad resistent tezijn.Overhetmechanismevan
deovererving zijnnogonvoldoende inlichtingenverkregenomhier
iets overte zeggen; eris echterveel zaad verkregenvankruisingen tussenverschillende resistente plantenonderling envan
kruisingen tussenresistente planten endiploidevatbare planten
(o.a.methaploidenvanS_^tube_ro_sum).
Sj^g^r^ense_s isookresistj;vt,doch degraadvanresistentie isniet
hoog.
S._l_Sj3-k°.P!1X<3s,°isresistent tegen,dephysio'sA en3;deresistentie
wordt geïnduceerd door eenkleinaantalgenen.
JL»_^BPJs^P-^?}^°' hiervoor geldthetzelfde alsvoor S.leptophyes.
Het spreektvanzelf,datnogveel onderzoekmoetwordenverricht
vóór dewaardevandeze soorten voorde praktischeveredelingvaststaat.
Veelaandachtwerd besteed aanhet onderzoek naardeverhouding tussenresistenteS^jfamatin,a_ebastaarden engevaarlijke cysten-herkomsten.Deuitslagenvan deproevenlatennoggeen duidelijke conclusies
toe.Welkanwordengezegd,dathet resistentie-gen inS^famatinae
geenvolledige bescherminggeeft tegenallephysio'svan.hetaardappelcystenaaltje.
In samenwerkingmetDr.Ross (Keulen)enDr.Dunnett (Edinburg )werden
weer eenaantalwilde soortenopresistentie tegenverschillende physio's
getoetst.
Kwaliteit (project1-2.2)
a)Zetmeelkwaliteit;
Setveredelingsprogrammamet als doelhetverkrijgenvangéniteurs
met eengunstige overerving daarvan,werdvoortgezet.Vande3000
voor dit doeluitgezaaide zadenkwamen slechts ongeveer 700op.
Het betrofhier zadenvankruisingen tussenbepaaldeRR-nummersen
derassenMentor,MarittaenLibertés.Van eenaantal aangehouden
tweede- enderdejaarsza-ailiingenwerd eenzetmeelmonstergemaakt
terbepalingvpndekwaliteit hiervan.Cijfers zijnnognietbeschikbaar,rietzoekennaar anderuitgangsmateriaal werdvoortgezet.
Het kruisingsprogrammaleverde dit jaar zaad opvan eenaantalgunstige combinaties5eendeelvan dit zaad isbeschikbaar gesteld voor
deNederlandse a,ardappelkwekers,eenanderdeel zalophetbedrijf
inde/»''.O.P.in 1963totkloontjeswordenopgekweekt.
b)Consumptie-kwaliteitÓ
Gedurende dewintermaanden zijnweergroteaantallenmonstersvan
kweekprodukten van deS.V.P.-onderzoekers op consumptie-kwaliteit
onderzocht.Dit jaarwarenhet erongeveer 2000; door eenkleine
uitbreidingvandekookinstallatie konden zevlotverwerktworden.
Vergelijkingvandeuitkomstenvandebeoordelingvan dit jaarmet
dievanhetvorig jaarheeftgeleerd, dat demilieufactorenklimaat
engrondsoort eengroteinvloed uitoefenen opdo dooronsbepaalde
kwaliteitseigenschappen. Daarommagaandewaardevandebeoordeling
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geenaltegrootgewicht"«ordentoegekend.Het"beoordelenvaneen
zaailingaanenkeleknollen,zoalsdatinhetbeginvan eenveredelingsprogrammanueenmaalnoodzakelijk is,is eenhachlijke
zaak.Dekookeigenschappen van eenzaailing zullenpasna jaren
observatie enigermate nauwkeurigvastgesteld kunnenworden.
Overdeinvloed vandemilieu-factorennoghetvolgende.
Met behulpvan eenaantal standaardrassen is,speciaalvoorde
verkleuringnakoken,nagegaan,welke invloed degrondsoortvan
deverschillende proefveldenvandeS.V.P.heeft.Indevolgende
volgordewerd deverkleuring sterker;Dorskamp+Eng,Wolfheze,
Born,Nude+I.O.P.,Klinkenberg,
Van eendrietalrassenwerdenvan20plantenvaneenproefveld
deknollen afzonderlijkverzameld,gekookt enbeoordeeld.Hetis
gebleken,datdevariatieindekookeigenschappenvanplanttot
plant zeergrootis enzichuitstrekt overdegehelebeoordelingsschaal.Ditisnietverwonderlijk,daarvele kwaliteitskenmerken
samenhangenmethetOWG enookdezegrootheid sterkvarieertvan
plant totplant (var.coëff.57°).
Teneinde tochvooruitgang tekunnenboekenbijdeveredelingop
kwaliteit,ligthetvoor dehand omteproberenkruisingspopulatiesopkwaliteitseigenschappen teonderzoeken.Deverkleuring
nakokenkanindepopulaties,welkewordenopgekweektuitde
kaskloontjes vandeIf.O.P.,zeergoed wordenbepaald.Dit jaar
werden 85populaties inhet onderzoek betrokken,Deopgedaneervaringenkunnenalsvolgtwordensamengevat:
1)Door deonnauwkeurigheid vandebepalingheefthetgeenzin
kleine populaties (50zaailingen)teonderzoeken.Eenpopulatieomvangvan IOO-I50isbeslistnoodzakelijk.
2)Degevondenverschillentussendepopulatieswarengering.
Debestekruisingenwarendiemethetbladrolnummer BL5444)
inhetbijzonderEigenheimerxEL5444» Dat zoweinigverschillenwerdengevondenisvermoedelijkveroorzaakt doorhetfeit,
datvanverrewegdemeestekruisingscombinaties departners
maar zeermatigwaren,wathunverkleuringbetreft.
Eengroot aantal andigena-nummersvandeWAC isopkookeigenschappenonderzocht.Deverkleuring nakokenwaspraktischvanalle
nummers zeerslecht.
Met hetI.B.S.werd contact opgenomen omtekomen tot eentoets
voor debepalingvandeverkleuringvanderauweknol.
Hetnietverkleurenvanderauweknol isvoor enkele industrieën
eenbelangrijke eigenschap,maarbovendienzouditniet verkleuren
kunnen samenhangenmet resistentie tegen stootblauw.De eerste
resultaten zijnbemoedigend.
Nu enige jarenervaringisopgedaanmethetonderzoekvandekookkwaliteit,komenwe tot devolgende conclusies:
1)De eigenschappen stukkoken,consistentie,droogheid enkooktype
zijnzeerafhankelijk vangrondsoort enklimaat.Hunbepaling
isdoorhet ontbrekenvanobjectievemethoden,zeermoeilijk.
Dewaarderingvandeconsumentvandeze eigenschappen isnogonvoldoende bekend.Devariatievandeze eigenschappen invele
kruisingen is zeergroot,zodat dekwekerin staat isdegewenste
combinatievan eigenschappen door selectie terealiseren.
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2)De eigenschappenverkleuringvanderauwe envandegekookte
knolworden dooralle gebruikers opdezelfdemaniergewaardeerd.
Ookdeze eigenschappen zijnonderhevig aandemodificeerbare
invloedenvanklimaat engrondsoort,dochhunbepalingis
doorvisuele beoordeling toch zeergoedmogelijk.Inhetbeschikbarekweekmateriaalkomt eengeringeverkleuring slechts
sporadischvoor.
Inhet lichtvanhetbovenstaande lijkthetgewenst hetkwaliteitsonderzoekvooral teconcentreren opdeverkleuringseigenschappen.
Het zal echternoodzakelijk zijnhiervoor eenapartveredelingsprogrammaoptezettenom indetoekomst tekomentotgoedegéniteursvoor deze eigenschappen.De ervaringheeft immers geleerd,
dat inhetmerendeelvanhetthansopdeS.V.P.aanvrezigemateriaalnietveelperspectieven zitten.Meerinhetbijzonder zalde
aandacht gerichtworden opvan So1anum_ äepiissum enS.goniocalyx
afstammendekweekprodukten.
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AARDAPPEhEK
door
Ir.1T,J.vanSuchtelen

rietverkrijgenvangéniteursmet eenhoge graad vanveldr^ejjjLstejiti^e
tegenPhytophthorainfestans,gecombineerd nietR-genen enzomoger
jAjJ^-JP.gJ'-JLo
eghei
d.Jjoroje_ct_Jj-3.
jj

De opbouw van géniteurs met een hoge veldresistentie tegen Phytophthora gecombineerd met vroegheid werd in 1961 gebaseerd op 9 rassen
welke van Dr. ïliederhauseruit Mexico waren ontvangen en kruisingen
tussen S. demissum en S_._tuhergsum inWageningen zelf gemaakt.
Dit uitgangsmateriaal zou resistentie tegen Fhyjbophthora bezitten.
In dit jaar kon de eerste toetsing uitgevoerd v/ordenvan de planten
welke verkregen zijn uit de in 1961 gemaakte kruisingen. Het betreft
dus de nakomelingschap van deMexicaanse rassen en de Demissumafstammelingen. Voorlopig worden beide groepen gescheiden gehouden.
Voor de toetsing op R-genen werden regelmatig de benodigde physio's
v a n
S2X^9J*J^QJ:l§uÀ^e^iâSâ,v a n ^et I.P-O. betrokken. Voor de aanleg
van een veld als najaarsteelt werden door het Kweekbedrijf der C.I.V.
een aantal klonen beschikbaar gesteld. Een ander deelwerd betrokken
van de C.O.A.welke instelling ook enige klonen ter beschikking stelde als géniteur.
Het Mexicaanse materiaal (MT 62-zaad)
Reeds in februari werden van elk van de combinaties tussen de 9
Mexicaanse rassen met de rassen Profijt en Dr.Mac Intosh ruim 250
zaden uitgelegd. In een zeer jong stadium werden deze plantjes blootgesteld aan een infectie met de Phytophthora physio's 0 en 4« De aangetaste plc.ntjeswerden opgeruimd. Voor de rest werd door middel van
TL-lampen de daglengte op 16uur gehouden. Bij deze daglengte zouverwacht mogen worden, dat de planten met een hoge kritische daglengte,
dat wil zeggen vroege planten, reeds spoedig tot knolvorming komen.
Bij het oppotten van de ongeveer 8weken oude plantjes werden alleen
de planten waaraan duidelijk knolletjes waren gevormd aangehouden
benevens die waaraan nog geen vorming van stolonen zichtbaar was.
In 1963 zullen deze planten worden nageteeld om de juistheid van de
theorie na te gaan. Aangehouden werden 220 nummers.
De normale uitzaai vond plaats tussen 1 en 1'">maart.Van alle verkregen
combinaties werden zo mogelijk 125 zaden uitgelegd.
Het was de bedoeling in dit eerste jaar vooral op vroegheid te letten.
Ha het uitplanten in de platte bak werden daarom binnen de populaties
de planten steeds volgens grootte gerangschikt. Reeds vorig jaar was
gebleken, dat populaties verkregen uit kruisingen, waarin de Mexicaanserassen als moederplant waren gebruikt, overwegend zeer laat afrijpten. Deze eigenschap bleek sterk op do nakomelingen over te gaan.
Vroegheid kwam hoofdzakelijk voor in de kruisingen met Bertita,, Dorita
en Elenita.Hiervan werden de populaties in hun geheel in de platte bak
aangehouden. Van de plantjes werd door middel van de bladtoets de Rgenen resistentie tegen Phytophthora bepaald. Op 5 juli werd geoogst.
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Vanalle toenafgestorvenplantenwerdendeknolletjesaangehouden.
Niet afgestorven plantenwerdenopgeruimd.Aangehoudenwerden zo5^0
nummers,verdeeld over24populaties.Vande zaaiselswaarinzich
geenvroegheid deedvermoedenwerdenzomogelijk 100planteninhet
veld uitgezet terverdere observatie,Intotaalbevatte ditveld 5300
plantenvan 56populaties.Dat deze zaaisels laatwarenkwamhier
duidelijk totuiting.Eind septemberwaren pas enkele plantenafgestorven enbijdeoogst op10oktober stondennog enige plantenin
bloei.Het geheelwas telaatrijpomvanenigev/aardetezijn.De
late oogstbetekende bovendien eengrotekans opvirusinfectie;van
dezeplanten zijnerdaarom geenaangehouden.Om eenindrukvande
combinatie-waarde vandeouders tekrijgenwerdenbijdeoogstvan
elkeplantgegevens opgenomenoverschilkleur,vleesklour,knolvorm
endieptevandeogen.De opbrengstvan elke populatiewerd gewogen.
De combinatiesmetDr.Mac Intoshleverden steeds dehoogste opbrengsten,gemiddeld 1,03 kgperplant.Devleeskleurwas overwegendwit
tot lichtgeel,knolvorm enoogdieptewarenvrijwel steedsgunstig.
Veel plantenwaren tamelijkv/ildmetvele,langestolonen.Inditveld
trad pas laat eengeringe aantasting doorPh^tjDjghtiioraop.
Demissum a_f_stamme_l_ingen__(D1T_Jj2-jz_aad).
Uit degrotehoeveelheid zaadwelke in1961 verkregenwasvande
eerste terugkruising opdeDT-nummers (=DemissumxTuberosum)werd
eenkeuze gedaanwaarbijzoveelmogelijk getrachtwerd rekeningte
houdenmet deuitMexico ontvangenbeoordelingsgegevensoverdeaantasting doorPhytophthora.Daarnaastwerd rekening gehoudenmetde
vroegheid vandeandere ouder endekeuze zodaniggenomen,datdeverschillendemoederplanten (Dï)indezelfdevader-combinaties vergeleken
kondenworden.
Bijhet oppottenwerd getracht eenscheiding temakeningroepennaar
ontv/ikkelingvandestolonen.Daarreeds spoedigbleek,dat degroepen
inwildheid ofvroegheid geen duidelijkeverschillen teziengaven,
zijnzijbijverderebewerkingennietmeer afzonderlijk gehouden.Het
selecterenopvroegheid doormiddelvan stoloonlengtcofgroottevan
de plantenheeftvermoedelijk alleenzinalsindepopulatie deeigenschapvroegheid inbehoorlijkemate aanwezig is.Deze zaaiselswaren
tehomogeenlaat.
Inde plattebakwerdenvandeze planten enkelemalen de afwijkende
enduidelijk wilde opgeruimd.Vanvele planter,werdmet debladtoets
hetR-genbepaald.Op5juliwerd gerooid.Aangehoudenwerdendeknollenvanalle planten die toenafgestorvenwaren.Daarnaast?/erdenplantenaangehouden,die ergoeduitzagen.Dezewerden alspotplanbovergebracht naarhet zogenaamdePhytophthorakastjeendr,arinhungeheel
blootgesteld aaneeninfectiemet Phytopïithoraphysio 1234» De zwaarst
aa.ngeta.steplantenwerdenverwijderd,van derest zijndeknollenaangehouden.
Terugkruisingen opdeinMexico zeer goed resistent bevondenhybridenmet derassenProfijt enDr.Mac Intosh enenkele andererassenwerden
inkleineproefzaaiseltjesnaderonderzocht.Intotaalbetrof dit17
populatiesmet 1040 zaden.Dekiemplantjeswerdenbespotenmethet
Phj'rtophthora,physio 0 endaarnamethetphysio 1234« Vandemeeste
populaties blekenveleplantenresistent tegendit laatstephysio.
Deze plantenwerdenaangehouden engevoegd bijdevorige groep.Om
uit teplanten in1963werden zo490eerste terugkruisingenopdemissum
aangehouden,ditis Mtfovanhetaantal zaailingen.
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Kruisingsprogramma 1962.
ianonzeLemissum-îuberosum
Waarnemingengedaan indeTolucavallei
hybriden,t;ondenaan,dat enkelehiervan eengrotematevanresistent
tietegenPhjtojghthqra"bezaten.Ditkonzijnzowel indevormvaneen
nog onbekendR-genofindevormvan eenhogeveldresistentie.Voorzovervandezenummers noggezonde plantonaanwezigv/aren,werdendeze
gebruikt alskruisingsouders.DezeDïplantenhebben geen vanalle
fertiel stuifmeel enkunnen dus slechts alsmoedergebruiktworden.
Alsvaderwerdenvroege rassen ofgéniteurs gekozen onenigegéniteurs
metresistentie tegenY-virus.Hetkruisingsprogramma wasdusvrijbeperkt.DeDT-plantenbloeiden overvloedigmaar stuifmeelwerd vande
andere,optomaatgeënte partners somsinonvoldoendemateverkregen;
vooral devroegegéniteursbloeidennauwelijks.Deoogst bestondtenslotteuit 900 zadenindevolgende combinaties.(Zie tabel1)

Indenajaarsteeltbleken enkelerassen goed inbloei tekomen.
Door dezebloemeninflessenmetwater te zetter,kondenhieropnogbestuivingenv/ordenuitgevoerd. Alspartnerwerdengebruikt enkeleplantenvanS_._jJejni_s_suinwelkenogindekasinbloei stonden enwaar enig
stuifmeelvankonwordenverzameld.Opdezewijzewerd zaad verkregen
ve,ns
B r ü c h e r 26-4- -1 X S. dem.
6 J zad en
G . I . V . 51-119
27
zaden
x S. dem.
Panman 55-31
x S. dem.
21 zaden
R1 R2
x S. dem.
70 zaden
Realta
x S. dem.
12 zaden
TABEL 1
G e s l a a g d e DTT k r u i s i n g e n
AC
AC
AC
AD
H
H
H
H
H
K
K
K

56-91-4
56-91-7
56-117-15
56-9-4
57-28-6
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57-11-2
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Hiermede- is dus du reciproke kruising van DT ter beschikking gekomen.
Bij deze nakomelingen zal speciaal gelet v/orden op de fertiliteit van
het stuifmeel; deze v/asbij de DT nihil.
ïïj^jie^sjbe_elt_.als_jaeth_od_e_J;er_be;p_aJ._i_ng_van de veldresistentie tegen
Pli^toj^hthojra.
In jaren waarin Phytophthora te velde laat optreedt, is het moeilijk
een goede indruk te verkrijgen over de aantasting van vroege rassen.
Deze kunnen tegen die tijd reeds vrijwel afgerijpt zijn. Rassen met
R-genen kunnen pas aangetast worden als het passende physio van de
Schimmel in voldoende mate in het veld gevormd is.Riet ieder physio
komt echter op dezelfde tijd. Onder deze omstandigheden kunnen dus
vele rassen aan de infectie ontsnappen en is eenveldbeoordeling van
weinig waarde. Later in het seizoen komen vrijwel alle physio's wel
in het veld voor. Om op dit tijdstip een aanplant aan een natuurlijke
infectie bloot te stellen, moeten de te onderzoeken rassen later gepoot v/orden dan normaal, de ontwikkeling verplaatst zich dan naar het
najaar. Riet alle rassen reageren op een dergelijke verschuiving van
het groeiseizoen op dezelfde wijze. Om na te gaan of dit verschil in
pootdatum van invloed is op de aantasting door Kijt^^hthora werd een
dertigtal rassen met R-genen (RI, R3? R1R3) en enkele zonder R-genen
als gewone en als najaarsteelt verbouwd. Beide velden waren in opzet
gelijk namelijk een gewarde blokkenproef met 3herhalingen. Elke herhaling omvatte 5 planten van elk ras.Het voorjaarsveld lag aan de
Rude, het najaarsveld aan de Bornsesteeg. Dit laatste werd gepoot op
1 augustus. In het voorjaarsveld werd de eerste aantasting gevonden
op 15 augustus in het ras Dalco(geen R-gen). Deze aantasting ging
snel verder. Rassen met R-genen werden ruim 3weken later aangetast
namelijk omstreeks 13 september. Er waren toen echter reeds verscheidene rassen afgestorven waaraan dus geen waarnemingen konden worden
gedaan. In de najaarsaanplant werd de eerste aantasting eveneens gevonden in Dalco en andere-rassen zonder R-gen. Deze aantastingha,d
vrijwel direct na opkomst plaats waardoor deze rassen zich nauwelijks
konden handhaven. Ra half september werden ook de rassen met R-genen
aangetast. Op 1óoktober werd de laatste waarneming gedaan. Vrijwel
alle rassen waren toen in zekere mate aangetast. De aantasting was
zwaarder dan op het veld aan de Nude op het einde was gevonden. Verschillen in veldresistentie waren tussen de rassen in het algemeen
goed te zien, zeker tussen die met hoge en lage veldresistentie. Ouderdom zal bij deze planten nog haast geen rol gespeeld hebben. Op het
hoogtepunt van de aantasting stonden de planten nog volop in fris groen
blad. Op 1november trad een flinke nachtvorst op. De toen juist 3 maanden oude planten werden daarna gerooid. De opbrengst aan knollen v/asgering. Van de rassen welke zowel in voorjaars- als in najaarsteelt door
de ziekte aangetast werden bleek de mate van aantasting zeer redelijk
vergelijkbaar. Het mag dus wel aangenomen worden, dat de aantasting in
de najaarsteelt ook een goede aanwijzing geeft voor de resistentie van
die rassen welke in de gewone teelt reeds afgestorven waren toen de infectie op het veld kwam. Het lijkt dus, dat de methode van de najaarsteelt eenmogelijkheid biedt om de veldresistentie tegenPJhvJ;j3£hJ^ora_
in het loof van vroege rassen te bepalen.
Bladderenvan planten uit de najaarsteelt werden in het laboratorium
bespoten met een suspensie van sporen van het physio 1234» De aantasting werd na 5 dagen bepaald. Deze aantasting dekte niet geheel de veldwaarnemingen; erwereenveel bladeren in het laboratorium niet aangetast waarvan de plannen in het veld wel, zij het doorgaans geringe, aantasting vertoonden.
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M_ver_s_eri
1.Van enkeleDTplantenwerd doordeheer opeckmarmhet aantalchromosomen alsvolr,'tbepaald:
K57-39-2
K57-11-2
K57-4-11
DTT62-12

60chrom.
60chrom.
60chrom.
43chrom. (afwijkende plant)

2.Eenaantal zaailingenvanDTT 62-29werd bespotenmet Y-virusinoculum.Na enige tijdmanifesteerde zichdeaantastingdochenkele
plantenblevenvrijvan symptomen.Deze zijnaangehouden.
3.De collectie zadenvanSolanum demissum stamtmerendeels uitde
jaren 1953-'55« Van alleaanwezige nummerswerdenenige plantenopgekweekt omknollen tekunnenoogsten.Via,dezeknollen zalin1963
weernieuw ~,aadverkregenwordenomde collectie in stand tehouden.
Enkelenummersvandeoude collectie blekenhunkiemkrachtreeds
verloren tehebben.
4« Gedurende het seizoenwerden enkelemalen determinaties verricht
van opverschillende plaatsen gevondenPhytoj^hjhoraschimmel.
Plaats
Bornsesteeg
Nude
Berg
Veenkoloniën
Ottersum
Zeerijp
Nude

Datum

Physio

23-7-1962
8-8-1962
8-8-1962
21-8-1962
7-9-1962
12-9-1962
28-9-1962

0
4
0
3.4
1.4;2.4;2.3.4
1.3.4
1.2.3.4

Deze laatste physiowerd doorDr. s'JacobvanhetI.P.O.gedetermineerd.Het isvoor deomgevingvanWageningen de eerstemaal,dat
dit physio spontaan inhetveld optredend gevondenwerd.Zouditin
de toekomst meergebeuren,danwordt de overgevoeligheidsresistentie
vanrassenmetveelE-genen spoedigbedreigd.
5.OphetvoorkomenvanR-genenwerden doormiddelvandeblaadjestoets
ruim 12.000blaadjes gecontroleerd. Onderzochtwerdenvrijwelalle
eigen zaailingen endaarnaast eenaantal rassenvandiverseproefvelden.Ookvande collectievanDr.Toxopeuswerden eenaantal
klonen enzaailingengetoetst.
Erwerduitsluitend met dephysio's t/m 1.2.3-4gewerkt.
Vooral inhetmateriaal vanDr.Toxopeus bleefnogwelhet eenen
andervrijvanaantasting.
Onderzoek naarhetvoorkomen end_e_nw^e_l_ijldie_dejitothetverkrijgen en
ggbjruikvanhaploide aardappelen. Tproject1-3.2)
Haploide aardappelen (2n=2x=48)openen alsuitgangsmateriaal vooreen
eenvoudigveredelingsschemanieuwemogelijkheden.Zuiverwetenschappelijkkunnen zeeenbeter inzicht gevenindegeneticavandeaardappel.
Practisch zijnsoortskruisingen opdiploid niveau opdezewijzebeter
realiseerbaar.Hetwerkenniethaploiden iskort geledeninhetbuitenland aangevangen.Hetverkeert daarweliswaarnogin eenbegin stadium

maar de eersteresultaten zijn zekerbemoedigend» Dit onderzoekwerd
danookindeloopvanhet jaaraanhetwerkprogrammavande S.V.P.
toegevoegd.VanDr.II.Thompsonwelke alsgastmedewerker enigemaandenaanhetaardappelprogramma verbondenwas,werd bijde opzetvan
dit onderzoekveel steunondervonden.Uit zijncollectiewerdenons
knollenvandevolgendeklonenafgestaan«
MD 1003-2 en23;MD I O O D - 2 4 , 2 6 , 3 2 , 3 6 en37;MD 1009-2,12 en17
MD 1011-1,2,4 en65MD 1012-2,4,7,12,13,24,26,28en30;
MD IOI7-285MD 1018-22,23,31 en41;MD 1023-33 en45;
MD 1025-14,17,19,21,25,27 en33;MD 1^26-3,9,10en 61;MS 111.2;
PH1-40,45,46en50
(MD=MichiganDiploid;PH=PossibleHaploid)
Dit zijn echtergeen zuivere tuberosum haploidenmaarterugkruisingen
met Solanum phureja.Defertiliteit vanhet stuifmeel zouhiervan
goed zijn.
Dezeklonenwerdenindekasvermeerderd, enkeleblekenreedsmet
virusbesmet.
ZadenwerdenontvangenvanMD 1014;MD 1015$MD 1027;MD 1029 enMD
MD 1031» Hetwas echtertelaaiinhei seizoenom dezenoguitte
kunnenzaaien.
Om eenbegin temakenmetde opbouwvan eeneigencollectie haploiden
werd getracht bijeenzogrootmogelijk aantalvanonzegewone rassen
engéniteursdezehaploidenoptewekken.Voor dit doelveerdendezonodig gecastreerde bloemenbestovenmet stuifmeelvan dediploidewildeSolanum phureja.Eenklein percentage vandegevormde zadenmag
verwachtwordenhaploid iezijn.Bijdeze zadenisdangeenbevruchtingopgetreden.Eendeelvandebestuivingen konuitgevoerd worden
opplantenwelkevoor anderedoeleinden reeds optomaat geënt waren
enindekaswerden opgekweekt.Om eengroot aantal rassen opdeze
wijze bijhet onderzoek tebetrekkenwas echternietmeermogelijk.
Daarom werd eenanderewerkwijze toegepast.Uithetrassenproefveld
aandeHudewerd vandegewenste rassen eenaantalbloeiwijzenverzameld waaraan juist de eerste bloem openwas.Deze bloeiwijzenwerden
ineenroomflesjemetwatergeplaatst in eenkoelkasjo».Deopenbloem
werd verwijderd endeoudste4-5 knoppengecastreerd.Dezebloemenwerdendevolgende dagen,bestovenmet phurejastuifmeel.Het geluktezo
eengroot aantalbessentotrijpheid tekrijgen.Op enten enflessen
tezamenwerden470'"!zadenverkregen.Hieruit zullenin 1963dehaploiden
gezochtmoeienworden.Devolgende tabelgeeft eenoverzichtvande
verkregenresultaten.

• 3hTABEL 2
R e s u l t a t e n jahjrrjya b e s t u i v i n g e n
a.openten

Ras

Zaden

Poet
Ober.fruhe
Earlaine
Dr.Macintosh
Eersteling
Dorita
AC 56-91-4
H 57-42-5
H 57-49-2
K 57-6-3

225
85
5
700
250
4
30
9
36
22

10
5
5
26
25
4
3
3
5
4

b.opbloeiwi;

zenin

flessen

Ackersegen
Alpha
Avenir
Atleet
Bintje
Bevelander
civ51.119
CB52-109.9
Dekama
Dijkhuis
Dalco
Eersteling
Extase
Fennema55-31
Kathadin
Karna54-36
Karna 54-420

5
10
16
1
3
15
6
26
12
17
26
2
8
135
40
7
13

Zaden
perbes

o,5
0,6
3
1
0,5
15
1
2,6
6
8
4
2
0,5
27
2
1
0,6

Ras

Zaden

Zaden
perbes

Y 43
Y2014
Y 6026II
Y 603074
Y 603236
Bl49-540-2
BI5O-I4O-5

50
4
372
78
18
175
40

25
1
21
6
4
17
13

Libertas
Luctor
Mentor
Maritta
MulderD5
MinkesF21
Old.54223
Plat 52-9
Realta
Rad.54-103
Remona
Sirtema
Schilt 5B44
Saskia
Urgenta
UptoDate
Zingstra
51-676

11
8
109
39
135
39
100
108
12
198
80
149
61
28
165
5
H

1
2
11
39
5
39
13
8
12
12
10
16
H
4
12
1
1

AARDAF_P_ELEN
door
IrG.A.Thi.in

Weersomstandigheden
Volgens deregenmeter "bijdekassenwarendeneerslaghoeveelheden als
volgt ("normaalNoordoostpolder" gemiddeld 1945-1962,tussenhaakjes
vermeld):
januari
februari
maart
april
mei
juni

84.7mm (65)
38.1
(49
33-6
;39)
77.1
46"
47.1
49
19.8
,55)

juli
augustus
september
oktober
november
december

5O.7mm (86
67.5
72.9
48.28.5
69.7

Januaribegon eneindigdemetwatvorst enbrachtnaeenzeernatte
december rijkelijk regen.Februariwas droog;vrijwel alleneerslag
viel indeeerstehelftvandemaand,aansluitend bijdenattejanuari.
Midden februari zette eenlangeperiodeinmetweinigneerslag (uitgezonderd april)enveelkou.Maartwasbijzonderkoud,april zeersomber enkil,evenalsmei.Zijbrachteneenvoorjaarmetvrijwelgeen
voorjaarsdagen.De zomerv/asnauwelijks beter.Juni enjuliwaren
zeerkoud endroog,waardoor allegewassen zichzeertraagontwikkelden.Septemberwasde zevendeopeenvolgende koudemaand.Oktoberbracht,
evenals in1961 fraaiherfstweer;november eentweetalperiodenmet
lichtevorst,a.h.w. aankondigers vaneenlange zeerkoudewinter,die
evenvoor deKerstdagen inzette.-Almet alwas1962eendroog enzeer
koud jaar-.Hetvoorjaar endezomerv/arenzelfskouder dansedert1845
het zoberuchtePhytophthora-jaar,het gevalwasgeweest.
A« Opkweekvankag-__eja_jgakklojnen.(project1-4.1)
Terverkrijgingvanklonenvoor eigenonderzoek envoor afgifte aan
Yifageningsecollega's enaandekwekers,werdenrond 25O.OOO zaden
uitgezaaid vanbeginfebruari tothalf juli.Hieruitwerdenruim
I25.OOOklonenopgekweekt,eengroter aantal danooitwerdbereikt.
De zaaisels zullenwijalsvolgtindelen:
1)"Gewone zaaisels"met teverwachtenresistenties tegenPhytophthora,viren,schurft,e.d. endiversekwaliteits-enkwantiteitseigenschappen,maar zonderdemeerspecialeresistenties eneigenschappen,dienagestreefd wordenbijdevolgende groepen.Hetleeuwendeelvandeze eerste groepklonenisbestemd voor dekwekers.
Voorpopulatie-onderzoek,indeN.O.P. enin
eningen,werd een
deelvanditmateriaal gereserveerd.
2)DeA.M.-zaaisels leverdenruim29.000klonenmetmogelijkeresistentietegenaardappelmoeheid, demeeste opbasisvandenualweer
oude andigena-1673-, maarookruim 1100opverneï-basis.Delaatste,
wellicht de totnutoebestebasis,waaropdezeresistentieveredelingistegrondvesten,zalhetvoornaamste fundament zijnvoor
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verdereveredeling.Deruim duizend klonen zullendanookopde
Prof.Broekema-Eoevewordenuitgezet teropsporingvanverbeterd
geniteursmateriaal; enkelenureeds aanwezige resistente kruisingsoudersj lijkenover zeerbehoorlijke kwaliteiten tebeschikken,
3)Van eengroot aantalmogelijk extreem__Y-_y_irus-resistentezaaisels,
zijnna inoculatie bijna 10.000klonenopgekweekt,de enehelft
opbasisvanDuits resistentmateriaal,deandereopEngelsebasis.
Een flinkkwantumisaandekwekers aangeboden,"uiteraard isde
belangstelling ervoorgroot.Voor eigengeniteursopbouw zaleen
behoorlijkaantalindeK.O.P.wordenuitgepoot.
4)Mogelijknachtvorst-resistentklonen-materiaal werd uit eenachttalzaaiselsverkregen.Dezeklonen zullentengetalevanbijna
700opdeProf.Broekema-Hoevewordenuitgezet.Hetmateriaalis
wat diversekwaliteiten betreft,maarvooralwat dematevanresistentie aangaat,minder geschikt omaandekwekers aftegeven,
5)VoorWageningsecollega's envoor eigengeniteursopbouw werdennog
enkeleduizendenklonenopgekweektmetmogelijk aanwezigebijzonderePhytophthora-resistentie. (Brücher-materiaal),mogelijkbruikbareuitgangspopulaties vooronderzoek opPhytophthora-resistentie enzetmeelkwaliteit enmogelijk bijzondere consumptiekwaliteiten
(gonipcalyc-nakome1ingen).
Deopkweekvanaldezeklonenverliepnaarwens.Hetkoeleweer,vooralook 'snachts,zaldeknolgroei gestimuleerd hebben,terwijlPhytophthora,dieinmeernormale jarenindenazomer-ookindekassensomsvrijhevigkanoptreden,nuvrijwel geen hinderveroorzaakte.
Bij eenaantalzaaisels,metminstens éé*nvroegeouder,diemidden
maart warengezaaid eneenmaand lateronderplat glaswarenopgepot,
werd halfmeigetracht eenschiftingnaar stengellengteuit tevoeren.
Een dergelijke schifting,meteen eenselectienaarvroegrijpheid,
bleek echterverrevan eenvoudiguitvoerbaar te zijn.Zijword slechts
bijeentweetalkruisingenvolbracht.Veel eenvoudiger lijktvoorshands
een schiftingbijofietsvoorhetrooienvandenietvolledigafgerijptepotzaailingen.WijkomenhieroponderBterug.
Ookwerd bijeenlater zaaiselreedsbijhet oppotten eenselectieop
vroegrijpheid toegepast dooral naarde stoloonontwikkeling deplantjes in3groepen tescheiden? zonder stolonen,met stolonen enstolonen
metkleineknolkraaltjes.Opgrond vanvroegere eigenervaringenen
vooral ookvanOost-Duitse onderzoekingen zoudeeerste groephet laatst
rijpen,delaatstehetvroegst.De opgroei indepottenweesreeds duidelijk indeverwachte richting.
•B•Toetsingvaneerstejaars_-populatje_s_o
_phetveld, (project1-4.2)
Koud weerenregenswarenoorzaak,datde aardappelenpas laatkonden
wordengepoot.Derond 24.000knollenwerden27april als gewoonlijk
intweebanenuitgezet,opdegebruikelijke afstand van 67bij37 c^»
Het zeerkoudeweervertraagdeuiteraard degroei inhogemate,maar
ookdevermeerderingvanbladluizen enhunverspreidings-animo.Zokon
tot eind juli"wordengewachtmetrooien enbeoordelingvanhetgewas.
Voordienwasperpopulatiehetpercentage"vroegetypen"vastgelegd,dat
uiteraard zeeraanzienlijkuiteenliep.Vaneen5-talpopulatieswaren
deklonenvorig jaarbijhetrooienin dekasintweegroepengeoogst:
vroegenlaatrij_perid_e,waarbijnatuurlijk geen scherpegrenswaste
trekken.Dezetweegroepen stondennuinveldjesnaast elkaaruitgepoot.
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De voornaamste r e s u l t a t e n z i j n in het volgend«
aantal
zaailingen

P r e f e c t x 654
RR 5 4 - 8 a - 6 . x A v e n i r
Barima x M55174
Climax x KA.55-22
Lori
x M55172

85
100
102
95
96

vroeg gerijpt
aanhoud
vroege
typen

50
30
80
70
60

23
14
12

H
11

eindoordeel

v r i j goed
matig
slecht
redelijk
vrij goed

sta.atje af te l e z e n :
laat gerijpt
aanhoud
aantal
zaaivroege
lingen typen

112
100
91
IO6
101

10
5
5
10
1

15
12
13
3.5
6

eindoordeel

milder
zeer matig
slecht
slecht
slecht

Uit deze gegevens blijkt wel zeer duidelijk, dat in geschikt rijpingsstadium in eenkas eengoede scheiding is te maken tussen vroeger en
later rijpende zaailingen. Ditis trouwens al eenoude ervaring. De v e r schillen in aanhoudingspercentages zouden velen wellicht groter verwacht
h e b b e n . Het is zo? dat de vroege serie weinig "wilden" oplevert, maar
door b.v.te groot aantal knollen, slechte modellen, veel schurft,e n z .
sneuvelen ook steeds veel vroege typen reeds als eerstejaars ophet veld.
Het m a gdanwaar zijn, dat sommige kruisingen m e t veel vroeg "bloed"
een hoog percentage goed lijkende typen opleveren, vroeg of laat v e r dwijnen ookvrijwel alle vroegelingen v a nhet toneel, door talv a n oorzaken, die hier niet nader genoemd behoeven te w o r d e n . M e n hoede zich
voor de gedachte, dat alle heil vanvroege zaailingen is te verwachten,
m a a r w e l ishet zo -m e nvergelijke de eindoordelen
dat de doorsnee
waardering v a nde "vroege veldjes" aanmerkelijk beter is dandieder
l a t e . De vroegere zijn gewoonlijk "tammer", hebben korter loof en stolon e n , veelal vlakkere ogen m a a r zijn in doorsnee veel vatbaarder v o o r
Phytophthora. Dit laatste blijkt in sommige jaren reeds overduidelijk in
de eerstejaarszaailingen. De vroege zullen, groeiend uit klonen bij
vroege beoordeling zeiden v/orden weggeselecteerd- afgezien van Phytophthora- en schurftaantasting - door eenkweker met kennis van zaken.
In dikte van knollen, fraai uiterlijk en stoloonlengte munten zij veelal
uit.
In dit verslagjaar werd de eerste aantasting vanPhytophthora in onze
v e l d e n pas kort n a midden-augustus gesignaleerd. Het koude weer remde de
groei en verspreiding v a nde schimmel in hoge m a t e . Selectie op resistentie tegen deze ziekte, was dusbij deze eerstejaars populaties niet m o g e lijk. Ookde gewone selectie werd bemoeilijkt door do wel zeer extreme
weersomstandigheden waaronder het gewas opgroeide. Eenvoortdurende v e r gelijking met standaardrassen was echter al steeds eenbelangrijk h u l p middel.
De toetspopulaties laten zich als volgt groeperen:
1) " G e w o n e " , te vergelijken met A - 1 . Ruim 100 v a n deze groep populatiesmet
totaal bijna 18.000 zaailingen stonden te v e l d e . Ruim J\J?o werd aangehouden.

2)A.M.populaties,tengetalevan 31 entezamenruim 3800zaailingenomvattend metmogelijkeresistentie tegenaardappelmoeheid opandigena
1673-hasis,warenuitgezet.Het aanhoudingspercentage bedroeghier
ruim 10.Onzeindruk is,dat inverschillende opzichten dedoorsneekwaliteit vandeA.M.-populatiesnog steedsminderisdan dievande
gewone.
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3)Een 15-talkruisingspopuiaties,omvattend 1400 ongeinoculeerde
zaailingen,metmogelijkeext|re|mjg__re£[istentj._e_JL^An_Xl^L-JSiJL
maakten eenredelijke indruk.Het lijktmogelijkhieruit goed
bruikbare géniteurs teselecteren.
4)Mogelijke nachtvorstresistentie werdverwacht aanwezig tezijn
in een8-talpopulatiesmet totaalruim 500zaailingen,gegroeid
uit zaad,datontvangenwasuitNoorwegen.Ergroeide echtereen
dermate slecht gewasuit op,datde enkelenoguitgeselecteerde
zaailingenvan zeertwijfelachtigewaarde lijkente zijn.Wij
krijgen sterkde indruk,dathetNoorsemateriaalwatbeteris,
wat deresistentie betreft,maarveel slechter danhet eigen
materiaal,wat deoverige eigenschappenaangaat.
Hetkwekenopnachtvorstresistentie werdweerin samenwerking
metDr.Toxopeusuitgevoerd.
Overzienwijvoorgaande populatiegroepen danlijktuitbreiding
vanA.M.-resistentmateriaal,vooral opbasisvanSol.Verneï
urgent,terwijlvooral ookopdeY-virus-resistentieveredeling
onzevolle aandacht dient teblijvengericht.
Slechts eenvernieuwd rassensortimentmetveel betereresistentiesdanonszwakkehuidigekanonsopdenduurgeruststellen,
mitsopvelekwaliteitsfactoren devolle aandacht blijft gevestigd.
V» Beoordelingjvanjkw_eed_ejaajrs-_erx_jrud_er_ezaailingen. (project 1-4.3)
Dit materiaal werd 25/26 april gepoot.
1)Dej^{e_^dejaars_,rond 2500, stonden weer oprijtjes van7planten.
Door dereeds vermelde groeiomstandigheden, diede virusziekten
wel duidelijk lieten onderscheiden, eenvoortdurende selectieerop toelieten endeluizenontwikkeling sterk remden, werdpas
laat, 23/24 juli loofgetrokken. Hetrooien, alssteeds nade
eerstejaars, vond plaats van28augustus tot14 september.
De niet loofgetrokken planten bleven lang doorgroeien enPhytophthora -pashalf augustus inhetgew ? s verschenen - speeldeeen
veel minder belangrijke roldangewoonlijk. Debeoordeling onder
dergelijke abnormale omstandigheden was uiteraard ergmoeilijk.
De groeiomstandigheden invoorjaar, zomer ennazomer v/arenwel
zó, dathoge knolopbrengsten werden verkregen.
Van eendrietal A.M.-lvurtzianum-terugkruisingsmateriaal werd één
nummer voor varder kruisingswerk aangehouden. Hetis onvatbaar
voor wratziekte enlijkt goed indekook.Vaneeneven groot aantal A.M.-YeTnel_ terugkruisingsnummers werd eentweetal alsgoed
bruikbaar lijkende géniteurs opgeborgen, ééndirecte Dr.Mc.Intoshnakorneling enéénjonge Profijt. Beide lijken matig indekook,
maar zijnwelonvatbaar tegen wratziekte.Metdeze nieuwe A.M,.^
géniteurs zijn almet succes diverse kruisingen verricht.
Van 92 extreem_ Y-r_e_sigt_ente nummers,diegedeeltelijk ookalin
het kruisingswerk waren ingeschakeld, Y/erden11nummers aangehouden alsmogelijk bruikbare géniteurs. 5"blijkenvatbaarte
zijn voor wratziekte,vandemeeste lijken de consumptiekwaliteiten zeer behoorlijk. Almetal lijken ookhier geen bruikbare
nieuwe géniteurs beschikbaar te zijn gekomen voor kruisingswerk.
Een interessante groep tweedejaars werd gevormd door 62Gonipcalyxterugkruisingsnakomelingen, afkomstig van8populaties.Dit zeer
variërende materiaal,nogverre vanideaalvanhabitus liettoe
ongeveer dehelft mogelijk alsgéniteurmeest bruikbare nummers
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uit te selecteren.Van alle aangehouden nummers zijnkookmonsters
inY/ageningenonderzocht enmonsters opgezondenvooronderzoekop
wratziekte.Dekookmonsters blekenvrijwel allevanD-typetezijn
(enkele 0), zeerstukkokend enlos,zeerdroog,met licht-totdonkergeelvlees (soms oranje)eneenopvallend geringeverkleuringna
hetkoken.
2)Deouderejaars stondenmeest ookbijdekwekers.DoorhetingelasteY-virus-resistentieonderzoekwerdenvoorhet eerst reedsvan
de3e-jaars10-15knollennaarY/ageningengezonden.Daarditwel
erghinderlijk blijkt te zijnvoorhet eigenonderzoekware demogelijkheid teoverwegenhet gemelde aantalknollenwat teverlagenof
het onderzoek een jaaropteschorten.Het overgrote deelvanhet
materiaalwordt tochomandereredenennaeen ja.aropgeruimd.
Diverse ouderejaars warenookbijI.V.R.0.ofC.O.A.inbeproeving.
Vele werden alsgéniteurgebezigd.Eenvanonze oudste zaailingen,
het nummer 51755? reedsvoor enkele jareningeschakeld bijhet
kruisingswerk enbijde eersteverloting inhetvoorjaarvan1958
afgegeven,werd indeEassenlijst 1963opgenomen.
D.Kruisingmet géniteurs enzaadwinning, (projectI-A.4)
Hierbijwerduiteraard weer inhogematerekeninggehoudenmet opgedane
ervaringenuitvorige jaren.Velegoed bevondenkruisingenwerdenherhaald om dekwekers geschikt uitgangsmateriaal teverschaffen,maar
natuurlijkwerden ooktalvannieuwekruisingscombinaties met zowel
oudealsnieuwegéniteurs enrassengevormd.Hierbijwerd steedsop
talvan eigenschappen gelet,zoalsknolgrootte enkwaliteiten,rijpingstijden,resistenties tegentalvan ziekten enz.Datveredelingop
resistentie tegenYn-virusenaardappelmoeheid (metinschakelingvan
Kurfeianum-,maarvooralvanVernei_-nakomelingen)mede opdevoorgrond
stonden, spreektwelvan zelf.Eenzeergevarieerde collectie zadenkon,
mededoormateriaalvanTfageningsecollega's,aandekwekersworden
aangeboden.Dezehaddenbijzonder grote interessevoorhetVernel-en
extreem Yresistenteuitgangsmateriaal.
Getrachtwerd weerde collectie géniteursgezond instandtehouden.Zij
werd aangevuldmet eenaantalnummersuitWageningen.
Zoals inhetvorig jaarverslagwerd vermeld isdoorverdwijningvande
oudemutantencolloctie een stukje poëzieverdwenen.Inmiddelswerd in
een"verloren"hoekje Furore oponskweekveld eenzeer interessante
nieuwemutatie gevonden; eengedeeltelijk zeeropvallend geelbloeiende
plantvangenoemd ras.Van deze afwijkende stengelswerdenzadenen
knollenverzameld.Deknollen zullen,uitgepootmet potersvan eenserie
bovengronds sterkafwijkende zaailingtypenuit heteerstejaarsveld,hopelijkeenbrokjenieuwe poëzie kunnen opleveren.Methet zaad, spontaan
verkregenwordtverdergeëxperimenteerd.
E» Afgiftevankweekmateriaal.
Hetvolgende staatje geeft eenoverzichtvan deaantallen zadenen
klonen,dieindeloopderjaren aandekwekers werden afgegeven:
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voorjaar '195I
ti
I952
ii
1953
ii
1954
M
1955
M
I956
H
1957
H
1958
n
1959
H
1960
n
1961
II
1962
II
1963

zaden

klonen

75.000
85.000
300.000
350.000
36O.OOO
500.000
510.000
525.OOO
500.000
550.000
550.000
600.000
600.000

I3.OOO
30.000
40.000
40.000
50.000
61.000
74.000
71.000
69.OOO
69.OOO
57.000
68.000
88.000

Bijzonder groot blijktdevraag*naarzadente zijnmet eengrotere
graad vanA.M.resistentie dandenakomelingenvanandigena 1673blijken
tebezitten.DevraagnaarKurtzianurn-envooralnaarVernel-zadenovertrofhet aanbod velemalen.Gelukkig beschikkenwijover enkelegoed
bruikbaar lijkendegéniteurs diemetinschakelingvan delaatste soorten
y/erdenopgebouwd.
De distributievanzaden enklonenverliepvlot.V/elis eenwatvroegere
verzendingvan deklonen omverschillende redenengewenst.
Inhetvoorjaarvandixverslagjaarwerdenvoordevijfdemaaldeop
eigenbedrijf aangehouden tweedejaarszaailingen verloot.Erbleekook
nuweer eengrotebelangstellingvankwekerszijdevoor tebestaan.
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MRDAPPELEM
door

Instancnouden en__a_anyTj.ilenvandeWagenin_gg_e__AardappelCollectieY/.A.C»
{project1-5.TJ.
Collectie geteeld materiaal
Tan deoude serie (1-925,1955)zijnin1962275-dit jaar elkmet2
knollen -inhetnieuwewarenhuisuitgeplant,terwijldaarvan194°P
het I.B.V.L. bij2°Coverzomerden.Vandenieuwe serie (1100-1576)
overzomerden ophetI.B.V.L. 343nummers,daarvan zijnerdit jaargeen
uitgeplant.
CollectiehaploidenvanS.tuberosum
DecollectievanLr.Hougaswelke ini960isontvangenwerd instandgehouden,daarvanwerdenvoorkruisingsdoeleinden elktwee entenoptomaat
aangemaakt,die zichuitstekend ontwikkelden.Merkwaardigerwijzevertoondenvande kloonUSW42deknollenplanten pollenfertielebloemen,
terwijlhetzelfde nummerals ent sterkbloeidemaarvolkomenpollensteri-1was.VanDr.Thompsonwerdenlaat inhet seizoennog 22haploiden
ontvangen; die echteralledoorkruisingvan deoorspronkelijke tuberosum
haploidenmetj^»J2hu_r_ej_awarenverkregen.
Bjastud_erjLn_g_van_de_W_.A_._C.(project1-5-2)
Eeterodera rostochiensis
Op enkelenummers nazijnnualleW.A.C,cultivars opresistentie tegen
physioAonderzocht.Met zekerheid isderesistentievandevolgende
achtvastgesteld,allebehorende tot deS.tuberosum subsp.andigena.
W.A. C.
n
11

H

n
ii

M

n

99
405
720
756
1323"
1324
155'!
1560

omgevingTilcara,N.Argentinië
Beien,Titicacameer,K.Bolivia
HaciendaPalarani,Prov.Ingavi,h.Bolivia
Ullacsanta,Prov.Camacho.N.Bolivia
Poscaya,CerrosdeVictoria,Jujuy,N. Argentinië
LasCuevasMiyuyocProv.Jujuy,N,Argentinië
Valle Colanzuli,CondoriProv.Jujuy,I. Argentinië

De inhe t verslag 1961vermelde resistentievanS_!l___sj_oL_m_^^r__jm,H1458
konwordenbevestigd.Bijnader onderzoek bleek,dat desoortsnaamonjuist isopgegeven;H 1458is eenlijnvanS_.__verrucosum,eendiploide
wilde soort,behorende totdeL_e_mis_s_a.BijS.tarijensebleekwelis
waar resistentie aanwezig,maar degraadvrijlaagtezijn,zodatonder
de zaailingenveelovergangsstadiavoorkwamen.Deresistentievan_3«
spectabilekonnietwordenbevestigd.
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Devolgende zaadmonsterswerdenDr.Huijsmanbeschikbaargesteld.
Nergenswerd resistentie gevonden.
serie enspecies

aantalherkomsten

serie enspecies

Cardionhylla

aantalherkomsten

Acaulia
2

S.ehrenbergii
S.sambucinum

S.acaule

3

Longipedicellata

Pinnatisecta
S.jamesii

3

S.pinnatisectum

2

S.fendleri
S.hjertingii
S.papita
S.polytrichon
S. stoloniferum
S.tlaxcalense

Polyadenia
S.polyadenium

3

Commersoniana
S. commersonii

2

13

7
2
2
6
5
1

Virus
Dit jaarwerdenvandeoude collectie 22J klonentelisse serologisch
onderzocht opaanwezigheid vandevirenX,S,M enY, (in1961 229
andere klonenvandezelfde collectie).Inonderstaande tabel zijnde
resultatenvan1961 en1962met elkaarvergeleken.
fonummersnogvrijgeblevenvanvirus

_£L
1961 1962

53

68

24

Y

J/L.

1961 1962
46

1962

1961

100

o,5

_
1962
32

Uit ditoverzicht blijkt,dathetgedeelte,datditjaarwerdgetoetst,
aanmerkelijkminder sterk door devirenSenvooralYisaangetast dan
het deel,datin1961werd onderzocht.Deaantasting doorK verschilt
niet enhetverschil inX-aantastingisvrijgering.
Aanhet sterkeverschil inY-aantasting zalhet feitnietvreemd zijn,
dat dein1961 getoetste portie inhetberuchteluizenjaar 1959inde
kassengroeide,terwijlde portievandit jaarindekoelceloversomerde.
W.A.C.916werd dit jaar zowel serologisch alsdoorafwrijvenopA 6getoetst enweervrijvanYbevonden.Toetsingdoor entenopzieke tomaat
mislukte,doordat dezekloonsterkmet bladrol isbesmet.Uitknollenopgekweekte plantenontwikkeldenzichzeerforsenhet gelukte enkelekruisingentemaken,zodat toetsingvaneennakomelingschap indetoekomst
mogelijk zalzijn.
Ini960werdenkleine zaadmonsters van+_330nummers aanDr.Rothacker
(institutfürPflanzenzüchtung, GroszLüsewitz)terbeschikkinggesteld.
Berichtwerd ontvangen,datgeenvandezaaisels immune plantenheeftopgeleverd,hetgeenwelovereenstemtmetonze ervaring,datin1959vande
totaal 229klonenerslechts één (W.A'.C.916)vanvirusYvrijisgebleven.
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Slijmziekte,Pseudomonas solanacearum
Visser,TeaResearch Station,
Het onderzoek in samenwerkingmetDr.
Ceylonmoest helaaswegensvertrekvandezeonderzoekernaarNederland
wordenbeëindigd.Mogelijk kanhetnog eenjaarwordenvoortgezet door
Dr.Knud Caesar,diezijnmateriaal heeft overgenomen.
Voor toetsingwerdennaarProf.Drummond (Brazilië)onder codenummer8
variëteitenelkmet 15knollengezonden.Daaronder komenerdrievoordie
inde laatste jaren inCeylon zeerresistent zijngebleken.
Eennieuw contactwerd gelegdmetMr.R.A.Robinson,verbonden aande
Scott Agricultural Laboratories telairobi,Kenya.Onderdebevolkingis
grote"belangstellingvoorhet zo stabielevoedingsgewas aardappelen.De
cultuurmogelijkhedenworden daar,zoalsinvele tropische gebieden,sterk
beperkt doorPseudomojnas.
MetMr.Robinsonwerd tijdenshet "International Symposium on seedpotatoes"
in juni1961 overleggepleegd over eenonderzoeknaarhetvoorkomenvan
resistentie inhet "an_di£ena'!materiaal vandeW.A.C.Afgesprokenwerddat,
zodrahijdenodigevoorbereidingen tothet opkwekenvan zaailingen opbesmet terrein zouhebbengetroffen,wijhem eenmengmonster zaad zouden
zenden.
Indecember j.1.zijnhem opzijnverzoek omstreeks 10.000zadengezonden,
eenmengselvan spontaan zaadvan546 klonen.Bovendienheeft hij250knollenontvangen,geoogst van zaailingenvan ongeveer 100"ajidijyejaa''1herkomsten,
terwijlvoorts tertoetsingknollen zijngezondenvan enkelerassen enzaailingen,diedoorDr.Visser inCeylonresistentwerdenbevonden.
Phytophthora_infestans
Van 80W.A.C, ."lonen,v/elkenogniet eerderwarengetoetst werdenkleine
zaaisels opgekweekt.ïTaherhaalde inoculatie blevenvandrienummers samen
vier plantjes over,dienaderophunresistentie zullenmoetenwordengetoetst.
Toegankelijkmaken_?an_bijzondermateriaal uit deW.A.C, (project1-5•3)
A.doorverdubbelingvanhet aantalchromosomen.
Devolgende objectenwerdendaarvoormet0.2^>colchicinebehandelds
1.P-]materiaal vanverschillende kruisingenvanS.polytrichonrassen
onderling.Verschillende verdubbelde zaailingenwerdenverkregen,die
echter inveelminderemate danbijS.stoloniferumhetvoordeelvan
verdubbelingvertoonden (zieookverslag 19^1? P«35)«
Overzichtvan deresultatenvankrusingswerk verricht aan"verdubbelde",
"onverdubbelde" en"dubieuze" zaailingenvanS.polytrichon alsmoeder en
aardappelrassen alsvader.
aantal
moederplanten
bestuivingen
bessen
zaden
zadenperbestuiving
zaden perbes

verdubbelde
zaailingen

5
439
268(61%)
1708
3.9
7.0

onverdubbelde
zaailingen

4
270
194(72%)
0
0
0

dubieuze
zaailingen

17
1053
757(72%)
245
0.23
0.32
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Dedubieuze zaailingenlijkenwathungedragbetreft bijdeonverdubbelde zaailingen thuistehoren,misschien dat daarinkleineverdubbeldeweefselcomplexenvoorkomen.
2* S.polyadenium spontaanzaad.Uitbehandelde zadengroeidengeen
planten op,diemorphologisch duidelijk als"verdubbeld" konden
wordenaangewezen,welkondenkleineverschillen inaantal chloroplasteninde stomatawordenv/aargenomen.Het gelukteniet slagingmet
S.tuberosum teverkrijgen,hetgeenvolgens deliteratuurmettetraploidenmogelijk zoumoetenzijn.
3* S.verrucosum spontaan zaad.Verschillende zaailingenvandezetot
^ e Demissabehorende diploide soortvertoonden zeergoede,andere
zeer slechte zaadzettingnakruisingmet tuberosumrassen.
Dit feit zoukunnenwijzen opdeaanwezigheid van"verdubbelde"en
"onverdubbelde" planten.Duidelijkeverschillen inaantalchloroplastenwerdenniet gevonden.Ookkonden aandebladeigenschappen geen
criteriawordenontleend.
4»S.tarij_en_se_»Dezetot deCommersonianabehorende soortbevat
resistentie tegenaardappelmoeheid.Een aantalbehandelde zaailingen
werd Dr.Huijsmanvoorkruisingsdoeleinden geleverd.Baastplanten,
die slechtmettuberosumrassenkruisen,kwamen erdaarondervelevoor
die flinkehoeveelhedenF-|zaad leverden,zodat debehandelingwel
geslaagdis.
B.Doorgebruik temakenvandihaploidenvanS.tuberosum.
Doorbehandelingvanhet zaadmet colchicinewerd dit jaar eenF-|zaaiselvandekruising S.ajanhuirixUSV/4-2(dihaploid vanHougas)verkregen,waarinmorphologisch zeer duidelijk"verdubbelde" plantenwaren
te onderkennen,dieookveelmeerchloroplastenvertoonden.
Kruisingenvandedihaploiden slaagdengemakkelijkmet deallotetraploide soortenS.acaule enS.polytrichonenmet dediploide species
S.canasense,yer_rucj^sujnent-ari,i_ense_.Kruisingmet autotetraploiden
gaf slechtsweinig zaad.
C.Door overbruggende soortskruisingen.
Reeds enkele jarenlangworden pogingengedaan devoorPhytophthora
zeerresistenteMexicaansewilde soort S.bulbocastanum inhetwerkte
betrekken.Dezesoortkruist gemakkelijkmet eenaantalnaverwantewildespecies,maarnietmet andere soorten (Euphytica 9, i960 -gag, 51)•
Op eenaanwijzing indeliteratuur (Dionne:Am.Pot.J.1961 ;73—77)i s
dit jaarS•bulbocas k n m alsvaderplant metS.acaulegekruist.Daarbij
is eengering aantal zadenverkregen,waarbij erzijn,die zoalsDionne
aangeeft,onvolledigontwikkelde enbryonenbevatten,die echterweltot
plantenzouden zijnoptekweken,'x'ijdenseenkort bezoek aanEngeland
werdenmijdoorMr.Dionne zijn_a_cauLl_gj-_bu1b
oca
stanumhybridengetoond en
eveneens dievandekruisingscombinaties_acaule_x_ehrenj^eiy_ii.Deze
laatstehybridenblekenmet S.phurejatekruisentezijn.
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Re_sistentietegenPhyto_p_hthorainfestans (preject 1-3•1)
(zieookverslagIr.vanSuchtelen)
1.Resistentie inmateriaal afgeleid vanSo_l.___d>\mi_s_sum(RRhybriden).
Hetkruisingsmateriaal vande jaargangen 1951 t/m 1958 (RR)werd op
deBerguitgeplant.Debodemomstandighedenbevorderdenhier insterke
mate devorming van eenonregelmatige knolvorm, zodat dit jaar scherp
opmooieknolvorm konworden geselecteerd.
De omstandighedenvoorhet optredenvanPhytophthorawaren ongunstig
enhet gelukteniet eenkunstmatige epidemievanhetphysio1.2,3»4»
teverwekken.Gegevens over develdresistenüiekwamen danookniet
beschikbaar.
Evenals in1961 werdweerpootgoed naarMexico gezondenvoor toetsing
indeTolucavallei.Daarvoorwerden 34nummers gekozen,dienogniet
in1961waren aangeboden ofwaarvanindatjaardetoetsingwasmislukt.Voorts werd eencollectievan43kwekersnummersmetR-genenopgezonden.
Hierondervolgt eenoverzichtvandeRR-klonen,diezichgunstighebbenonderscheiden.Hunafstammingistevens opgegeven.Daaruitmagblijken,datveelvanditmateriaal terugvoert opde zeerresistente géniteur19268,waarvan ookonze géniteurDoritaafstamt.
1)
RR-materiaaldat enigeveldresistentie ' inMexicovertoont.
nummer

i

resis-bentie,\
1962^
1961

•2)

genealogie

stamtaf

van
19268

56-5-2
57-6-5
-3-1
-3
-12-4
-13-1

-3
-15-16

-17
-16-2
-17-5
58-20-15
-22-4
-25-12

?:

£
k3
+

3

+
+

h

+

3 (4)

m

4+
4

îO

3++(4)

3

2 + (3)
2 (2*)

3+

4

2+

3

51-153-7xRR 54-10-6
54-21-5xTedria
54-21-36x Ambassadeur
X

"
"

xTedria
xVoran
X

54-21-44xMaritta
"
x
"
54-21-57xEigenheimer
54-29-13xTedria
Ph 112-26-13xGineke
"
xOb.Frühe
Black 1521 xMaritta

1)
0 =niet aangetast,5=aanhet eindvandewaarnemingsperiode geheel
afgestorven.Doritavertoont deaantasting2.
2)
51-153-7=Ph112xLibertasPh 65 = zelfb.19268
54-21
=Ph65xPh112
Ph80 = "
"
54-29
=PantherxPh 112 Ph112 = "
Black 1257xPurore
3)
waardering 23juli,tussenhaakjes toenemingna23juli.

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
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Vankruisingscombinaties tussenvroegR.fLR,materiaalonderling en
metvroegeYresistente rassen (Bea,Saskia^entussenditmateriaal
enSR zaailingenmet eenhogeveldresistentie (DoritaenElenita)
werden 34zaaisels opgekweekt.Daarvankondenop5juli omstreeks
1000volle kloontjeswordenaangehoudenvoorverder onderzoek.
Zoveelmogelijk zijnhierbinnende zaaisels dekleine,mogelijk
dusvroege,planten apart gehouden.Het percentage "kleineplantjes" liepperkruisinguiteenvan5tot90.Demogelijkheid indit
materiaal eencombinatievroegmet overgevoeligheids- enveldresistentie tevinden lijkt duswel aanwezig tezijn.
2.Resistentie inSolanum tuberosum subsp.andigena.
Evenmin alsvorig jaarkonuitsluitselwordenverkregen overde
aardvanderesistentievanhetini960ontdektemateriaal.Nu
konden eengroot aantalF1hybridenvankruisingenmetrasseninhet
onderzoekwordenbetrokken.Deresultatenvanblaadjestoetsing,van
inoculatievan jonge zaaisels envanvrijforsepotplanten vertoonden
wel deaanwezigheid vanresistentie tegenéénofmeervandephysio's
2.3.4, 1.3.4» 1.2.4. en1.2.3.4«maar erv/asgeenzodanigeordein
de gegevens teonderkennen,datde tot aanwezigheid van eenbepaald
R-genkonwordenbesloten.
3.Resistentie indeserieLongipedicellata.
Solanumpo_ly^triçhonendaarvanafgeleidmateriaal.
Het zuivere polytrichonmateriaalvertoonde dit jaarvoor eengedeelte resistentie tegenalle physio's.Het in1961 gebruikte,uit Canada
afkomstige physio 1.2.3.4-5- wasmoeilijk incultuur tehouden,de
betekenis vandetoetsingsresultaten daarmee isgering.Enkelenieuwe
polytrichon lijnenwerdendoorverschillende physio's aangetast.
Het afgeleidemateriaal toondegrotevariatie.Onder de zaailingen
vande eerste terugkruising vandeamphidiploid polytrichonxchacoensemet tuberosum werdenverschillende klonen aangetroffen,die
resistentie tegenallephysio's combineerdenmet extreme immuniteit
tegenvirusY.Daarmee kondetweede terugkruisingmet tuberosumrassen
wordengemaakt.
Klonenvandeeerste terugkruising konden indeTolucavalleiworden
getoetst endaarbijbleek,dat zeerveelvanditmateriaal zwaarwerd
aangetast,maar enkelenummersvertoonden toch eenhoge graadvan
resistentie.Hetmaakt deindruk,alsof inditmateriaal eenR-gen
(5of6)deplantenhier telande tegenPhytophthora aantastingbeschermt endathet daarnaast tochgenenherbergt,dieindejuiste
combinatie aantasting inMexicoverhinderen.
4.Resistentie inandermateriaal.
S.verrucosum.Van deze diploide tot deDjarni^ssabehorendewildeMexicaanse soort zijnkleine zaaiselsvanvierherkomstenmet deblaadjes
methode opresistentie tegendegebruikelijkevierphysio'sgetoetst.
Intweevandezeherkomstenwerden enkeleplantengevonden,diedoor
geenvandephysio'swerdenaangetast.
S.polyadenium.Vandeze diploid (3^oJL^ao\ejiija,),dieookinMexicovoorkomt zijneveneens zaailingenvenviorherkomsten onderzocht.Vande
totaal 34zaailingenbleven allevrijvanaantasting doordephysio's
2.3.4. enI.2.4,slechts driewerden zwakaangetast door1.3-4en
slechts ééndoor1.2.3.4'
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liy ekeri^ crp_vorstresistentie (project 1-5.4)
In samenwerking met Ir.Lars Roer zijn in het beginvan juni 261 hybriden van de eerste terugkruising van S_._cnirjiiojpummettubj3jrj3_sum
rassen in doorwegen elk met 5knollen uitgeplant.Het terrein was
gelegen op 700m zeehoogte ten Noorden van Oslo en daar bevond zich
tevens het materiaal van Ir.Roer zelf. Dit laatste bevatte, door inteelt van de curtilobum-^tuberoswnhybriden, meer curtilobum "bloed"
dan het onze. Bovendien kwam in zijnmateriell een groep hybriden
voor, afgeleid van kruisingen van de amnhidiploid _S_._a_caul_exS_«_„.simp_licif_o_l_iummet rassen.
Op 29 juli trad de eerste nachtvorst op, die alle rassen tot op de
grond deed afsterven. Ons terugkruisingsmateriaal vertoonde weinig
resistentie, maar was toch duidelijk beter dan de rassen. Enkele
klonen uit bepaalde kruisingsfamilies waren iets beter dan de rest.
In een schaal 0 volkomen afgestorven tot 5volkomen gaaf, kwam een
enkele drie voor. In lietmeer aan S_,_curtijLobum verwante materiaal
van Ir.Roer kwamen enkele zeer resistente vormen voor, die echter zeer
lange stolonen bezaten.
De resultaten van deze toetsing demonstreren wel zeer duidelijk, dat
de vorstresistentie snel afneemt naarmate meer met tu^erosuni rassen
is gekruist.
Ook met behulp van enkele aanwinsten van S_._ ajanhuijrikonden geen
kruisingszaden van deze soort worden verkregen. Enkele "verdubbelde"
Fi zaailingen werden verkregen van de kruising van deze soort met de
haploid USW 4 2 van het ras Chippewa.
Het veredelen op gunstig_e__consump_tiejcwali_tei_t (project 1-5«5)
Concentratie "Bintje bloed".
Het Bintje inteeltprogramma kwam in een volgend stadium n.1. in dat
van kruising van deuitgeselecteerde F1 Bintje x Bintjehybriden (in
het vervolg B_nummer^sgenoemd)met Bintje zelf.Deze B nummers zelf
kunnen gemakkelijk op grote schaal met géniteurs worden gekruist, omdat ze in tegenstelling tot Bintje zowel mannelijk als vrouwelijk
fertiel zijn. (zie onder 5 en 6 ) .De kwaliteit van de B-nummers moet
geleidelijk aan door selectie nog verder worden opgevoerd.
De aangemaakte kruisingszaden behoorden voornamelijk tot de volgende
groepen:
a^antal__zaden
1. Bintje x B-nummers
294-5
2. Bintje x Bintje hybriden
4662
3. Bintje x rassen met bijzondere eigenschappen
1222
4. Bintje x géniteurs voor virus en Phytopïithora
^2_2_8_2
totaal rechtstreekse Bintje kruisingen
11109
5- B nummers onderling
636OO
6. B nummers enBintjehybricen x virusgeniteurs
__9.871
totaal Bintje inteelt
_§45§0
Het slagingspercentage van de Bintje bessen was dit jaar zeer hoog,
het aantal zaden per bes echter betrekkelijk laag, zoals het onderstaande overzicht over de laatste drie jaren toont.
percentage slaging bessen

aantal zaden per bes

I960

1961

1962

i960

1961

1962

3.6

9.3

24.7

5.1

IO.4

7-2
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Dit jaar werd zaad uitgelaaid van 20 combinaties van Bintje x Bintjehybriden en 8 combinaties van Bintje x Y 226 hybriden, in totaal 2844
zaden. Van de zaailingen werden 1515 volle potkloontjes aangehouden,
de planten werden voor het rooien in de bak naar grootte gerangschikt.
Van de zaaisels 1j6_lwerden er 954 kloontjes uitgeplant, zoveel mogelijk
met 3knollen per nummer. Een plant van elk werd vroeg gerooid, terv/jl
bij rijp rooien een selectie op knolvorm, stoloonlengte etc.werd toegepast. Uiteindelijk werden 298 klonen aangehouden voor kookproeven.
Van de zaaisels 1J)t>0,werden 87 klonen voor de tweede keer op het veld
gezet met 5 planten elk. Deze werden uit 420 klonen uitgekozen op grond
van kook-, knol- en habituseigenschappen.
De resultaten van de kookproeven van 1962 zijn hieronder met de gegevens
van 1961 vergeleken.
Correlatie tussen verkleuring in 1961 en 1962van de geselecteerde
Bintje zaailingen i960
n a 24 u u r

na 1 uur
1961
1~9~6T

1

2

1
2

16
26

8
12

3

4

H

4

3

1

3

1961

4

19"62 1

1
2

3
4

1

2

3

4

7
16
13

6
11

1
1

1

2

8

4
6

2

9

Hieruit blijktwelduidelijk,datmen opgegevensvan éénjaarnogniet
afmaggaan.
Devolgende resultaten (in °/o) werdenbijhetkokenvande298zaailingenvan 1961verkregen;
Kooktype
A B C D
7 34 46 13

^erl^euróng

Droogheid
1_1
21

4 3 1 + 2
41 41
18

i_2
16

2-2
23

hoger
40

Doorklimatologische omstandigheden ligthotkooktype sterknaarde
meligekant (ü)verschoven, zodat evenals in1961 eenhoog percentage
vasteklonenisteconstateren.Dedroogheid vanhetmateriaalis
gunstig.Deverkleuring ligtgemiddeld ophetzelfde niveau alsdatvan
deopditpuntniet geselecteerdeBintje-hybridenvandokwekers.Uit
de27kruisingscombinaties van 1961 komen ereenviertalnaarvoren,
diemet eentotaalvan86nummers inpercentages devolgendeirelaentieverdelingnaarverkleuringgeven.
Verkleuringvandevierbeste kruisingscombinaties
1-1
40

1-2
17

2-2
20

hoger
23

Tenopzichtevanhetgemiddelde betekent deze selectie eenbelangrijke
verbetering.Hetbetrefthierdevolgendekruisingscombinaties;;
BintjexRademaker 54-103
"
xv.d. Schaaf 54-26-2
"
xS.V.P. 57-30
"
xFransen

Bi.x 19268)
Bi.xlicIntosh)
Bi.x Profijt)
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Speciaalverdient het aanbeveling dekruising BintjexRademaker 54-103
eensinhetgroot aantemaken,omdat degéniteur1$!268gunstigeresistentie eigenschappen overerft entrouwens dehybride zelfook eenredelijkeresistentietegenvirusY entegenHiyjjDplrchojrabezit.
Goniocalyxkruisingen
Selecties opknolvorm enproduktieuitlietmateriaal,datverleden jaar
uit potkloontjes werd opgekweekt,konctennuiirijenvan8plantenworden
uitgeplant,zodatmeer enbeterknollenmateriaalvoor onderzoek ophet
I.B.S.werdverkregen.
Evenals bijvergelijkbaarmateriaal,dat indeK.O.P.was opgekweekt
werd dekookkwaliteit bijzonder gunstigbevonden.Vooralhethogepercentage klonenmet eenbijzonder zuiverekleurviel op.Het zieter
naaruit,datgoniocalyx-tuberosurnhybriden alsgéniteursvoor deverbeteringvandekookcigenscliappenkunnenwordengebruikt.
OpdeProf.Broekernahoevewerd eenaantalF-]zaaisels opgekweektvan
kruisingen tusseneenaantalnieuwegoriio_caljxklonen enverschillende
witvlezige rassenmetresistentie tegen^Ph^copjrthora,envirus.
Diversen
1.Dihaploiden
Van 13kruisingen tussenrassen enS_.__joj^ure_,j_awerdengezamenlijk 1350
zaailingen indeplattebak tot rijpheid opgekweekt.Bijhet verspenen
werdendeplantjes naar anthocyaanvormingingroepen ingedeeld.
Inmei isvan alle zaailingenhet aantalcliloroplastenindewaardcellenva dehuidmondjes geteld..Daarbij bleek,datdeplantenmet
eengering aantal (devermoedelijkehaploiden)insterkematewaren
geconcentreerd indegroepwaarvande jonge plantjes geen ofslechts
weiniganthocyaanvertoonden.
Uiteindelijk werd eenkeuzevan+_r]">plantengedaanvoorverderonderzoek.Dezewerdenvoor zovermogelijk optomaat geënt,terwijl daarvan
vroegtijdigknollenwerdengeoogst.
Voor eensystematische studievanhetaantal chromosomenwas indebeginperiodevan dit onderzoek geentijd,welkonaanhet eindvanhet
jaaruitgebreid onderzoek door decytologische afdelingwordenverricht
aanworteltoppenvanuitlopendeknollen.
Uiteindelijk zijn ertotnutoe8haploiden gevonden,alle indegroep
metweinig ofgeenanthocyaan enmetweinig cliloroplasten.Indeze
groepwerdenvoorts zowelplantenmet 36alsmet 48chromosomenaangetroffen.Vandeoverige plantenwerden er258onderzocht,waarvaner11
triploid bleken tezijn en247tetraploid.
Onderdezegrotegroep planter bezat deovergrotemeerderheid donker
gekleurdeknollen,diebijdemeeste kruisingscombinaties niet anders
dandoorS_._jghurej_abevruchtinggeinduceerd kunnen zijn,omdat daarvan
detuberosumouders geen kleurfaktoren bezitten.Erisnoggedacht aan
demogelijkheid, dat eronderde zaailingenmet ongekleurde knollen
haploiden zoudenkunnenvoorkomen.Van aldeze planten (102)ishetaantalchromosomenop48vastgesteld.S_._j3_hu_re_j_aiskennelijkniethomozygootvoor donkereknolkleur,zoals trouwens ookalisgeblekenineen
kruisingmet dedihaploidUSW7«
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Uit deresultaten vandix onderzoekkanvoor dopraktijkvanhetselecterenvanhaploiden deconclusie-vorder,getrokken,d/tdocr selectie
opanthocyaanvorming ineen jong stadium vanontwikkeling eenbetrekkelijkkleine groepzaailingenkanwordenuitgekozen,waarinalle aanwezige
diploidenvoorkomen.Lezegroep zalvermoedelijknogkunnenwordenbeperkt
door onderzoekvanhet aantalchloroplasten.
Dit jaarvierdenaan27rassen engéniteursjohurejjikruisingenverricht.
Het aantal zaden,dat perrasgemiddeld perbeswerd gevormd, liepuiteenvan 2bijBintje tot lojbijï.'icIntosh.Dewaarnemingen aandedit
ja.aropgekweekte zaailingenv/ijzenuit,dat deinhetverslag 1961geopperdeveronderstelling, dat dehogegemiddelde aantallen zadenzouden
zijnverkregen,doordat bijdekruising foutenbijdocastratie zouden
zijngemaakt niet juist is.Erkunnenwerkelijk dergelijke groteaantallenzadendoorkruisingenvanS.tuberosummet S.phurejaontstaan.
Zeervroeg inhetbloeiseir-oenwerdenaanhetrasSaskia eengrootaantalphureja-kruisingengemaakt,zodat 7-bessenkondenwordengewonnen.
Hiervan zijndezadenperbesgeschoond endaarbijwerd eenvariatie
vanOtot 146gevonden.

door
Pili. -!?'•.•_.-Ql.?..j ) a n t u n a en I r . J . Mesdag
Algemeen
Inhetverslagjaar werdvoordeeer,:,temaai ervaring opgedaanmettussenvermeerderingvanaomertareeinChili terversnellingvanhetveredelingsprograramamet zomertarwe,gericht ophetverkrijgenvangoede
bakkwaliteit.
DoorhetinNederland geoogste zaadvanzomertarwenogdezelfdeherfst
ir:Chiliuit te-zaaienishetmogelijk geblekeninhetvolgendevoorjaaraldaar zovroegtijdig zaad tewinnen,datditindevoorjaarsuitzaaiinNederland nog ophet proefveld kanwordengebracht.Tussen-vermeerderinginChili stelt onsinstaat in6énjaarhetveredelingsprogrammatwee generatiesverder tebrengen.
Hetwintertarweproefveld teWageningenmisluktevoor eengroot deel,
tengevolgevan eenhevige aantasting door slakken.Dit ondankshet feitda"
vanaf de eersteopkomst deslakkenonophoudelijkzijnbestreden.De
overige proefveldenontwikkelden zichnormaal.
Eenbijzonderheidwashetvoor degranenwel zeergunstigeklimaat,
zonderhitte ofdroogteperioden,waardoor eenzeervertraagde afrijping
mogelijkwerd.Hetresultaatwaseenuitzonderlijkhoge opbrengst,welke
wordt gedemonstreerd doordevolgende opbrengstgegevensvanhetproefveld teEist (if),dusopdroge zandgrond.
Max. opbrengst wintergerst
Max. opbrengst rogge
Max. opbrengst wintertarwe
Max. opbrengst haver

57*8kg/are
41»1kg/are
42.6kg/are
48.1 kg/are

Deproefveld-zaaimachine,,een12-m bredegemotoriseerde Claas-zaaimachine,werd omgebouwd envan2"V-belts" voorzien.Achter elkeVsnaarwerd eenverdeelsgsteemvoor 3zaaipijpen aangebracht.Hierdoor
is eenmachine verkregen,waarmede snellerkanwordengezaaid bijeen
geringere personeelsbezetting.
Instandhouding,uitbreiding enbestudering vanrassencollectiesivan
winter- enzomertarwe (project2-1.1)
Algemeen"veredelingsonderzoek bijtarwe (project2-1.2)
Zoalshierboven reeds isaangeduid,washetwintertarweproefveld inde
Nudevoor -£gedeeltevernield door een slakkenplaag.:lendelewarendaar
alle plantenweg,tendele resteerde er eenheel dungewaswaarin geen
ofvrijwel geen selectiemogelijkwas.Hetgeenhiervanbruikbaarwas
werd geoogst,voorhet overigewerd hetzelfdemateriaal indeherfst
1962met reservezaad tentweedemaleuitgezaaid.Het-jr.-gedeeltevan
het proefveld datvoor dezerampgespaard bleef,konnormaal bewerkt
worden;hiervanwordt inhetonderstaandeverslaguitgebracht.
Hetwintertarweproefveld opdeProf.Broekemahoevewerd indenatte
herfst 1961 ondermoeilijke omstandighedengezaaid.Develeregenheeft
degrond sterkverslempt,waardoorhet gewas aanhet eindevandewintertendele eenzeermatige standhad enop enkeleplekkenvrijwel
verdwenen was,namelijk daarwaarhetwater langophetveld.hadgestaan.Eengelukwas,datophet ergst getroffengedeelte depopulaties lagen enverder datgeen enkele populatie geheelverdwenenwas.
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Delange ontwikkelingstijdheefthier tenslotte eenredelijkgewasdoen
groeien.Voor de selectievaneireninpopulaties is een-.vatdunne stand
geen'bezwaar,zodathetwerkhier ongehinderd voortgangkonvinden.
Decollectie zomertarverassenwerd uitgezaaid voor zoverhet rassenbetreftwelkealsgéniteuringebruik zijnofwelkenader onderzochtwordenopeigenschappen,diebijzondere 'belangstellinghebben,zoalsbakkwalitoitof ziekteresistentie. 566horrelmonstersvanoogst 1961van
wintertarwerassenen 177vanzomertarwerassenwerden inhet laboratorium
vandeS.V.P. onderzocht ophoeveelheid eiwit enopkwaliteit vanhet
eiwit (Zeleny-iest).Vanrespectievelijk 77en67van dezemonsterswerd
ophetInstituut voor Graan,Meel enBrood T.K.O.eenmikrobroodjegebakken.
Inwintertarwe -./erden88kruisingen gemaakt.Eenindelingnaarhet
hoofddoelisalsvolgt temaken:
1.Het combinerenvandeeigenschappenwelke debakkv/aliteitbepalen
enwelke ontleend kunnenworden aanbepaaldebuitenlandse rassen,
met eigenschappenvooroogstzekerheid enproductiviteit.Dezegroep
omvat 56kruisingen,welkenader zijntegroeperennaarhet landvan
herkomstvandekwaliteitsgeniteur.
a.15kruisingenvan eenHoordamerikaanskwaliteitsrasxeenWest-of
Hoord-West-Europeespraktijkras;totdegebruiktekwaliteitsrassen
behoren o.a. Comanche,Cheyenne enWinalta.
b.30kruisingenvanhetzelfde type,waarbijhetkwaliteitsrasvan
Oosteuropeseherkomst is;hiertoewerden o.a.gebruikt;Balajacerkov,
Berzataca,Odesskaja 16enUkrainka ^246.
c.11 kruisingenvanhetzelfde type,waarbijhetkwaliteitsras van
Skandinavische cfÏïidden-Europeseherkomst is?hiertoewerdeno.a.
gebruikt; Antti,VarmaenRekord.
2.Het kruisenvanF1-plantenuit combinaties bedoeld onder 1.metWestenHoordwesteuropeserassen (zoalsStella,C.B.26,Dippe'sTriumph,
Magdalena)terverbeteringvandeproductiviteit.Tot deze groepbehoren 21 kruisingen.
3.Het kruisenvanF1-plantenonderling, elkafkomstigvaneenkruising
alsbedoeld onder 1.Deze combinaties zijnzodaniggekozen,datde
gebruikte praktijkrassenuit debeidekruisingen elkaar zoveelmogelijk
inresistentie-eigenschappen aanvullen.Hiertoebehoren 3kruisingen.
4«Kruisingenwaarbijderesistentie tegengeleroest,v/elkegevonden
werd ineenrasofineenoudere selectie,gecombineerd wordtmet
productiviteit enkruisingenv/aarbijdezeresistentie overgebracht
wordt naarrassenwelkeveelvuldig gebruiktwordenalsgéniteurvoor
bakkv/aliteit.Totdezegroepbehoren8kruisingen.
5» Combinatiesv/elketot doelhebbendogeschiktheid voorverbouw op
zandgrond teverhogen,doorhetinkruisenvangrotere v/interhardheid
inderassenwelke indeafgelopen jarenophet zandproefveld debeste
opbrengst gaven.Hiertoebehoort 1 kruising.
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Opdewintertarweproefveldenopdekleiwaren 221 populaties uitgezaaid,
waarvan 70voor deeerstemaai.Voorafgaande aandeoogstwerdenten
behoevevanhetbakkw&.liteitsprogramma6403arenuit41 populatiesgeselecteerd. 75/^vandeze populaties isvoortgekomenuitkruisingenvan
Westeuropese rassenmet zeerwinterharde Russische enNoordamerikaanse
rassenmet goedebakkwaliteit, maarmet weinigresistentie tegengele
roest5 25fonxt combinaties vanwinterharde Westeuropese rassenmet
Noordamerikaanse zomertarwesmet goedebakkwaliteit entendelegoede
resistentie tegengeleroest.
Tenbehoevevandeziekteresistentie werden in8populaties 750arengeselecteerd.
Beoordeling optype,strostevigheid enafrijpingmaaktehetmogelijk 87
populaties teverwijderen.
Het aantal tweede jaarsselecties t.b.v.hetkwaliteitsprogramma datin
het gespaarde proefveldgedeelte opdeNude,alsmede indeN.O.P.was
uitgezaaid,bedroeg770 elk à5sub-selecties.Gedurende dev/inter ^^6^1962werd aanreservezaad debakkwaliteit bepaald.Tussendezusterselectiesvan eenoudercombinatiebestonden zeergroteverschillen instrostevigheid eninaantasting doorgeleroest,waardoor eenflinkeschiftinggemaakt konworden.
Ook de selectiesmet de slechtste aartypenwerdenverwijderd.Nadeze
schiftingenwerden 130 subselecties aangehouden.Het aantal eerste
jaarsselecties vanhet programmavoor roest-enmeeldauwbedroeg 2200.
Nadeopeenvolgende selectieswerdenhiervan 144geoogst enindeherfst
1962werdenvan elkvan deze 144nummers 5subselectiesuitgezaaid.
Het aantal tweedejaarsselecties voorroest enmeeldauw bedroeg 594> alle
uitgezaaid à5subselecties.Gedurendehetvroegevoorjaar 1962werdvan
39O selecties dekiemplantresistentie bepaald doortoetsing indekas
met eenvandebelangrijke physio'svan geleroest.Hiertoewerdenvan
iedere selectie 25kieaplantjesopgekweektuit reservezaad,welkemet
sporenvenhet betreffende physiowerden geïnfecteerd.Alnaar deafstammingwerd het inaanmerking komende physiohiertoe gekozen.Debeoordelingscijfersvandezekastoetsingvullen debeoordelingen ophet
veld aan. 6:Selecties doorstonden deopeenvolgende beoordelingen en
werdenvoorverdere bewerkinggeoogst.
Dekruisingsarenvanwintertarwewerden zospoedigmogelijkgeoogst.
Van46kruisingenwerdenkorrels totkiemen gebracht inPetrischalen.
Omdat demeestekorrels direct nadeoogst inkiemrnstverkeren,is
het percentage kiemendekorrels datverkregenwordt zeergering,wanneer
geenbijzonderemaatregelenwordengetroffen.Totnutoewaren geen gemakkelijk hanteerbare entochgoedwerkendemaatregelenbekend.Toevalligerwijze kwam onsonder ogen,datvoorboomzaden indergelijke gevallen
met goed gevolg sterkverdundwaterstofperoxydewerd toegepast.Ditbleek
ookvoor onsdoel een zeer effectiefmiddel tezijn.DeF1 korrels werden
danookverdermet5/?°waterstof
peroxyde totkiemengebracht.Demogelijkheid dezekorrels snel totkiemen tebrengen isbijwintertarwe inhet
bijzonder zobelangrijk,omdat eenvernalisatieperiode moetvolgen,alvorens deverdere opkweekkanbeginnen.Nadeopbovenbeschrevenwijze
geslaagdekiemingwerden intotaal580korrels inge.raniumpottenuitgelegd enopgekweekt tothet coleoptielstadium.
Vervolgens werdendeplantjes gedurende 5wekengevernaliseerd bij+2C.
Hiernawerdendepla,ntenindekasgebracht enondergeleidelijkopgevoerde temperatuur enbelichtingsduur opgekweekt.Opdezewijze zalhet
mogelijk zijndeÏ2korrels infebruari 1963teoogstenom zevervolgens,
nadekiemrust doorbroken tehebben,eenvernalisatieperiode telaten
doormaken;daarna,kanuitzaai ophetveld plaatsvinden.
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Inde zcmertarwewerden 131kruisingen gemaakt.Devolgende indeling
naarhoofddoel kangemaaktworden.
1.Het combinerenvan do eigenschappen welke debakkwaliteit bepalenen
welke ontleend kunnenworden aanbepaalde buitenlandse rassen,met
eigenschappen voor oogstzekerheid enproductiviteit.
Deze groepomvat 35kruisingenwelke nader zijntegroeperennaar
het landvanherkomst vandekwaliteitsgeniteurt
a.Noord- ofZuidaraerikaansrasxV/esteuropeesras:12kruisingen,
o.a.met dekwaliteitsrassen Chinook,Bahiense enGen.Roca.
b.Europeeskwaliteits rasxWesteuropees ras:23kruisingen,o.a.
met dekwaliteitsrassenTiing,KärnII enStrube4926.
2.Hetverbeterenvande productiviteit vandeselectiesuit kruisingen
vandeonder 1beschreven typen,doorkruisingmetWesteuropese rassen:44kruisingen.Dehiergebruikte selecties werden gedurende
voorgaande jarendoor indirectemethodenvan bakkwaliteitsonderzoek
uitgeselecteerd envervolgens ineenmikrobakproef beproefd.
/is
3»ïenbehoevevanhet onderzoeknaar deoverervingvan resistentie
tegengeleroest/in i960eenaanvanggemaaktmet eendiallelekruisingsserie,waarinnaast rassenmet resistentie tegen verschillende
physio'sofgroepenvanphysio's ook eenrasisopgenomenmetalgemenevatbaarheid.'Tercompleteringvangenoemde seriewerden48
kruisingen gemaakt.Hierondervallen enkelvoudigekruisingen enterugkruisingenvandereedsaanwezigeF1'smethet algemeenvatbare
ras JufyII.
4.Onderzoek naai"demogelijkheid omhet zeerkorte stro,zoalsdat
voorkomt bij enkeleMexicaanse lijnen (welkeverwant zijnaanbepaalde Japanse rassen)inzekeremate te combinerenmethot inNoordwest Europa gebruikte tarwetype.Voor dit doelwerden4kruisingen
gemaakt.
Voorvermeerdering enselectiewaren opdeProf.Broekemahoeve 120populatiesuitgezaaid,waarvan 56voor deeerstemaal.Opgrond van ernstige
tekortkomingen in strostevigheid, aartype enafrijpingwerden42populatiesverwijderd. Tenbehoevevanhetbakkwaliteitsprogrammawerden 3330
arengeselecteerduit 27populaties.Hiervanwerden2400arenuit 18populatiesnaarChiliverzonden enda,arinseptemberuitgezaaid.Deoverige
93Oaren zulleninvoorjaar 1963indeITudeuitgezaaid worden.
Tenbehoevevanhet programma,voor roest enmeeldauw werden 180arengesnedenuit tweepopulaties.
Het aantal eerstejaars-sclectiesvoorhetkwaliteitsprogramma bedroeg
2000uit 27oudercombinaties.Demeestvoorkomende oudercombinatieszijn
vanhet type (Amerikaanse kwaliteitsgeniteur xpraktijkras)ofvanhet
type (Amerikaansekwaliteitsgeniteur xFransewintertarwe).Er-werdveldselectieuitgevoerd opontwikkelingsrythme, strostevigheid, resistentie
tegengele-eninsommigegevallen tegenbruine roest.Erwerden606selecties geoogst.Hiervanwerden 247nummers uitgekozen omgedurendede
winter 1962-1963inChilivermeerderd teworden.
Van alle 606 selectieswerden indecember 1962enjanuari 1963desedimentatiewaarde enhet eiwitgehalte bepaald5 opgrond hiervanwerden 278selecties bestemd voorverderebewerking.Ditbetekent datvandeinChili
vermeerderde nummers 128 (infebruari 1963)geoogst zullenworden,terwijl deoverige 150voorverderebewerking inaanmerkingkomendeselectiesinhetvoorjaar 1963uitgezaaid zullenw7orden.
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Het aantaltweede jaars-selecties vanhet kwaliteitsprogramma bedroeg
443 elkuitgezaaid à5subselecties (5tallen).
i!ade selectie oplandbouwkundige eigenschappen bleven 190 subselecties
over,waarvan 84voornadere bsproeving inlandbouwkundig enkwaliteitsopzicht,terwijl 108eerst nogvoorverdere opzuivering inaanmerking
komen dooruitzaai in5tallen.Eentweedegroepvantweede jaars-selectieswerd gevormd door 1700subselecties welke infebruari 1962alsaren
inChiligeoogstwerden: 10subselecties uit elkvandehierondernader
tebeschrijven I70vermeerderingsveldjes.Uit ditmateriaal (vanbeproefde kwaliteit)werden opgrond van landbouwkundige toetsing 30lijnen
aangehoudenvoornadere beproeving inlandbouwkundig enkwaliteitsopzicht,
terwijl 90selectieswerden geoogst om eerstnog eennadere opzuivering
teondergaan.
De derde jaars-selectiesvanhetbakkwaliteitsprogrammawarentendele
(170nummers)afkomstigvan eentussenvermeerc1eringinChili envoorde
rest (17)uit denormaalverwerkte tweede jaars-selecties vanoogst 1961.
Deze 187nummerswarenterverkrijgingvaneeneersteindruk omtrent de
opbrengstcapaciteit uitgezaaid inveldjes van3/8 m oppervlakte;ter
vergelijkingwaren alsstandaardrassen Carpo enOrcauitgezaaid.Vandeze
187veldjes resteerden erna selectie (voornamelijkopgroeitype,uitstoeling,aartype enstevigheid)692uit46veldjeswerden aarselecties
genomenvoorverdere opzuivering,en21veldjeswerdengeheelgeoogst.
Deopbrengsten tenopzichtevandestandaardrassen zijnbemoedigend.
Eengedeeltevandeze 21 lijnen zalinbakproevengetoetst worden,terwijl bovendien 13ervanin1963ineenopbrengstproefveld beproefd zullen
worden.
Het aantal eersterespectievelijktweede jaars-selecties vanhet programma
voor roest enmeeldauw bedroeg270resp.100.Hieruitwerden73selecties
aangehoudenvoornadere opzuivering in5-tallen,terwijl 10nummersvande
tweede jaars-selecties inveldjesuitgezaaid zullenworden.
Voor eenoriënterende opbrengstbepaling werden 52selectiesuitgezaaid in
veldjes van3^/8m ,tervergelijkingmet derassen Carpo enOrca.Uit
deze seriekwamen5selecties inaanmerking vooruitgifte aandekwekers.
Hetbetrefthier selectiesuitkruisingenmet Italiaansewintertarwes,
gemaakt inde jaren1954t/m 1956,welke tot doelhaddennategaanin
hoeverre doorkruisingenmetwintertarwe deproductiviteit vanzomertarwe
zousijnteverhogen.
OpdeProf.Broekemalioevewas eenopbrengstproefveld indrieherhalingen
aangelegd waarin drieoudere selecties en17rassenwaren opgenomen.Twee
selecties behoorde?!met destandaardrasse" Orca enCarpo tot demeest productieve nummers; dezewordenbegin 19^3uitgegeven.Beide selecties sijn
vanhetzelfde type alsde jongere selectiesweke indevorige alineabeschrevenwerden.
Tot de 17indit proefveld opgenomenrassenbehoorden,behalve driestandaardrassen,buitenlandserassen enlijnenvanverschillendeherkomst,
welkeveelvuldig door onsalsgéniteurvoorbakkwaliteit wordenbenut.
Naastbekendheid met dekwaliteitseigenschappen uitwaarnemingen gedurende
meerdere jarenishetvangroot belangomtrent deonderlinge verschillen
inopbrengstvermogen eninoogstzekerhaid betergeïnformeerd teworden.
Uit dein1962gemaaktekruisingenvan zomertarwewerden25oudercombinatiesgekozenv/elkevanhetmeeste belang zijnvoorhet kwaliteitsprogramma.
500Fi-korrelsuit deze 25kruisingenwerden bestemd voor opkweek inde
kasgedurendeherfst enwinter 1962-1963.Dankzijhet doorbrekenvande
kiemrust washetondanks delateoogstn-.gmogelijk omineeneerste
groeiperiode,buiten,redelijkuitgestoelde planten teverkrijgen,welke

-56-

vervolgens indekaswere.anopgekweekt,in februari 19^3kunnen deSparengeoogstworden,waarnauitzaai inhetvoorjaarkanvolgen.
Het onderzoeknaardeoverervingvar deresistentie tegen bepaalde
physio'svangele roestvond voortgang.Inhetvoorjaar 1962werd een
groot aantal toetsingenverricht.Hiervoorbestaat eennauwe samenwerkingrietdeBiologische Bundesanstalt fürLand-und Forstwirtschaftte
Braunschweig.Het betrofhierdet-,etsingvanE-]-plantenvan20kruisingscombinaties,welkenet enigephysio'svangeleroest werdengeïnfecteerd,
alsmede detoetsingvan E-,-plant-nakomelingschappenuit 20kruisingscombinaties.
Eenonderzoeknaar schotresistentie werd uitgevoerd aan41wintertarwe-,
46zomertarwerassenen8zomerta^weselecties.NaastverschillendeNederlandse praktijkrassenwerden devoornaamste géniteursonderzocht?;elke
inhet programmavoorverbeterinövandebakkwaliteitwordengebruikt.
Erwerd gebruik gemaaktvandemethodiek diei,_. uitgewerkt doorDr.B.
BelderokvanhetInstituut voor Graan,>:eelenBrood T.II.0.nierbijwordt
dekiemvertraging bepaald opverschillende tijdstippenwelke,mettussenpozenvan5dagen,gekozenv/ordengedurende deperiodevankortvoorde
oogstrijpheid tot enigetijd daarna.Op eendergelijk tijdstipwordt een
monstervan50korrels ineenpetrischaal opfiltreerpapieruitgelegd,
waarna eengestandariseerde hoeveelheid waterwordt toegevoegd.De schalen
werdengedurende drie dagenbij 18°Cweggezet,waarnahet percentagegekiemdekorrels bepaald werd.Uithetverloopvandepercentages gekiemde
korrels gedurende deze periodewordt eenindrukverkregenvandematevan
kiemrustwaarin dekorrelsverkeren.Dit gegevenwordt gebruikt alseen
maatvoor deschotresistentie vanhet ras ofdeselectie,het opnemenvan
eenaantal standaardrassen ineen serie teonderzoekenmonstersmaaktinterpretatie vandeuitkomstenmogelijk.Het onderzoek aa/ndezelfde rassen
zalgedurende enkele jarenherhaald moetenworden,omeenmeerbetrouwbare informatie tekrijgenenookomtussenrassendieverschillente
lerenkennenwelkeniet ieder jaartotuitingkomen.
Aanhet eind vanditverslag overhet tarweurogrammawo.dt eenoverzicht
gegevenmet enkelewaarnemingenvanwinter- enzomertarwerassen.Hierbij
wordt ookdebeoordeling gegevenvandeschotresistentie zoalsdezebij
oogstrijpheidwerdbepaald.Erwordt daar eenbeoordeling indriecategorieëngegeven,omdat verdere onderverdeling opgrondvan eenjarigeervaringmet dezemethode nietverantwoord wordtgeacht.
Het onderzoek naardebakkwaliteit bijwintertarwe gedurende dewinter
1961-1962had devolgende omvang.DeZedeny-testwerduitgevoerd aan366
rassenmonsters enaan1910monste:.svan selecties.Aan348resp.1290van
dezemonsterswerd eenkjeldahlbepaling,induplo,gedaan.Elderswerd
bovendien aan83monstersvandezerassendePelshenkewaardcbcgaald en
erwarden202broodjes gebakkenvolgens demikro-bakproef.
Bijzomertarwahadhetkwaliteitsonderzoek indeze periode devolgende
omvang.DeZeieny-bepaling wordverricht aanmonsterevan 177rassenen
van 1342selecties.DeKjeldahlbepaling,induplo,werd aandezelfde rassenenaan920vandoselecties gedaan, van28monsterswerd dePelshenkewaarde bepaald envan 67rassen %-•147 selectieswerd eenmikrobroodje
gebakken.
Indetabeldie aanhet eindvan ditverslag isopgenomen zijnvoor een
aantalwinter- enzomertarwerassen o.a. devoluminavandemikrobroodjes
vermeid,welkegebakkenwerdenvanmonsterswelke indevermelde jarenop
hetproefveld indeNude zijngeoogst.
Bijbeschouwingvand.. broodvoluminavaltvoor dewintertarwerassen een
grootverschil optussendoresultatenvan 196""endievan 1961.Bijde
zomertarwerassenbestaandergelijkeverschillen slechts incidenteel.Ook
uit deliteratuur ishetbekend datgroteverschilleninbakwaarde tussen
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verschillende jarenvoorkomen.Inhet algemeen"blijftdorangorde tussenderassenwolgehandhaafd.Overhet bestaanvanuitzonderingen in
dit opzicht kannietsvermeld worden;gegevens overmeerdere j-..renzullenookhiervoornodig zijn.Behalvehetklimaat spelenindezenook
factcren als legering,aantasting door ziekten ofhet'optredenvanschot
een zeer'belangrijkerol.
Invorige jaarverslagenwerden ervaringenmedegedeeld welke opgedaan
werdenmet demethodev/elkedoor deS.Y.P.wordt toegepast voor eerste
selectie op"bakkwaliteit (debepalingvan de oodimentatiewaardevolgens Zeleny).Deze sedimentatiewaardewordtbepaald doorhoeveelheid
enkwaliteit vanhet eiwit inhet onderzochtemonster.Dehoeveelheid
eiwitvan eenmonsterwordt inhogematebepaald doormilieufactoren
tijdens degroei,dekwaliteit ingeringemate.Toevallige verschillen
inhetmilieukunnen danookvrijgrote afwijkingen inhet eiwitgehalte
vanmonstersveroorzaken.Bijmonstersvanzusterlijnen,welke opverschil inbakkwaliteit geselecteerd moetenworden,hebbenwe temakenmet:
verschillen in eiwitgehalte tengevolgevanmilieuinvloeden,
genetischbepaaldeverschillen in eiwitgehalte en
genetisch bepaaldeverschillen in eiwitkwaliteit.
Het zijndebeide laatsteverschillen cpgrond waarvan tussen delijnen
moet worden gekozen.Ermoetworden getracht teontkomen aaneenvertroebelingvandeselectie doordeverschillen diedoorhetmilieuwordenveroorzaakt.Debruikbaarheid van de sedimentatiewaarde alsselectiecriterium isdusinhogemate bepaald door deinvloed welke dergelijke
doorhetmilieuveroorzaakte verschillen in eiwitgehalte opdeuitkomsten
vande sedimentatiewaarde hebben.
Enig onderzoeknaar dezerelatie konwordenuitgevoerd aanmateriaalvan
oogst 1961.Omgeëigend onderzoeksmateriaal teverkrijgenwerdenin1962
twintigrassenineen stikstoftrappenproefvelduitgezaaid.Vaniederras
warenvijfveldjes aangelegd,waarop devijfrespectievelijke bemestingen
werdengegeven. Omeengrotevariatie ineiwitgehalte teverkrijgen,werd
naast normale basisbemesting, ook overbemesting tijdenshet schietenen
bijhetbeginvan debloeitoegepast.
Aan de 20x5monsters wordengedurende dewinter 1962-1963 deverschillende indirecte bepalingenvoorbakkwaliteituitgevoerdenook zalereen
semi-mikrobakproefaanwordenuitgevoerd doorhet I,G.M.B, (broodjevan
100 gram). Opdeze wijze wordthetmogelijk deuitkomstenvandeverschillende methodenmet elkaartevergelijkenenookkan deinvloed nagegaan
Y/ordenwelkevariatie inhetmilieu tijdens degroei heeft opdeuitkomsten
van debepalingen. Bovendienkunnen deuitkomstenvandezeindirectebepalingenvergelekenwordenmet debroodeigenschappen.Vergelijking binnen
elk derrassen zowelalstussenderassenisvanbelang.Het ligt inhet
voornemenindeloopvan 19^3 over dezebevindingenverslaguit tebrengen.
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mikro-1jroodvolume mi/100gia
wintertarwe
Marchai
Varma
Antti
HeineVII
Felix
Ile deFrance
Magdalena
Marne
Pilote
Moskou2453
Ükrainka02A6
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Cheyenne
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Rescue
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goed
slecht
goed
goed

-

361
342
350
352
348
367

365
432

411
393
354

-

-

353

361
339

-

393

-

389
411

-

435

-

-

matig
goed
goed
matig
goed
goed
goed

.

367

-

-

402
435
407
404

427
379
453

slecht
slecht
goed
matig
goed
matig
slecht

394
386

441

1962
' - — —

-

314

339

375

oem

Veredelingspnderzqek_bij_t_ar_we_n_aa,r_g_e_s_chiicth_eidtotverbouwop zandgrond
(project 2-1.3)~
Opgrondvanderesultatenvan eenzaaitijdenproefinhetvoorgaandejaar,
werden 18wintertarwerassen uitgekozenvooruitzaaiopvier dataophet
zandproefveld teEist (U.). Dedatawarenwederom zogekozendatdeplanten
respectievelijk verontwikkeld dewinteringingen,normaal ontwikkeld,weinigontwikkeld ofincoleoptielstadium.Hetvoordeel vanvroegeuitzaaiis,
dat deplant goed ontwikkeld dewinter ingaat,hetgeenvanvoordeel kanzijn
bijinhetvoorjaaroptredende droogteperioden.Voor eendergelijke opzet
komenuiteraard alleenrasseninaanmerkingmet eenzeergoedewinterhardheid.Deverschillen inontwikkeling enafrijping tussenderassenbijde
vier zaaitijdenwerdengevolgd.Mede omdat indewinter 1961-1962dewinterhardheid vandezerassennietbeoordeeld konworden,werdbeslotendeze
proef teherhalen.Hiertoewerdenindeherfstvan1962vijftienvandeze
rassenv/ederomopgelijkewijzeuitgezaaid, terwijl tevensviernieuv;verworvenrassenvanPoolseherkomst werden toegevoegd.

opbrengst
proefveld

IT.O.P.'62
foopbreng
t.o.v.ge.
v. (Carpo
Oreaen
Opal)
-

87
94
-

97
79
-

79
-

83
-

74
—

80
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ïïetopbrengstvermogen van eenaantalvandebovenbedoelde rassenwerd
getoetst ineenopbrengstproefmet achtwintertarwerassen +Petküser
rogge indrieherhalingenbijtweezaaitijden.De zaaitijdenwaren
vroeg ennormaal (resp.27 sept,en30 okt.). De stand vanhet gewas
washeelgoed.Doorhetuitblijvenvandroogte-enhitteperiodenheeft
degroei tijdenshetvoorjaar endezomer ononderbrokenvoortganggevonden.Deopbrengsten dieverkregenwerden zijnhierdoorbeter danhet
gemiddelde over eenaantal jaren zouzijn,maar tochmenenwijdatde
volgende cijfersvoldoende interessant zijnomhier tevermelden.In
hetbijzonder devergelijking tussendeopbrengstvantarwe enroggeis
interessant.
Opbrengsten (omgerekend inkg/are)van enigewintertarwerassen envan
Petküserroggenavroegeuitzaaiophet zandproefveld teEist(U.).
oogst1962
Merlin
Samlandweizen
Antti
Luteseens186
Cheyenne
Kharkov 22HC
Petküserrogge

landvanherkomstvanhet

ras

Duitsland
Duitsland
Finiand
Rusland
Canada
Canada

42,7
32,6

33,4
37,3
31,8
29,5
41,2

Ophet zandproefveld warenvoorts 16populatiesuitgezaaid.Uit 10,populatieswerden490arengeselecteerd.
Erwaren650eerste jaarsselectiesuitgezaaid,waarvan104voorverdere
bewerking inaanmerking kwamen;;deze zijnhiertoeindeherfst 1962in
vijftallenuitgezaaid.
In.stjndjhau.ding,uitbreiding enbestudering_vanrasjsencollectiesvanwijnter- enzomergerst (project2-2.Î)
Algemeenveredelingsonderzoek bijgerst (project2-2.2)
Rassencollecties;Deonzuiverheid optredend inrassenuit derassencollectievanwintergerst enblijkend bijdeteeltvoor deinstandhouding,maakte eenlijnenselectieinderassennoodzakelijk.Ophetproefveld inEist
werdenvaniedernummer20arenselecties inpollenuitgezaaid enonderling
vergeleken.Eenaantal rassen,die eentebontmengsel opleverdenwerden
geschrapt endezeworden,zonodig,opnieuw aangevraagd. Geziendegrote
onzuiverheid werdenopnieuwvan allerassen aarselecties genomen enuitgezaaide
/zomergerst
Uit derassencollectie/ diealszodani;nietwerduitgezaaid,werden enkele
series rassengenomenvoor onderzoek opbepaalde eigenschappen.Een55-tal
rassenwerd,metmedewerkingvangerstkwekers inhetNoorden enV/estenvan
hetland,opzevenplaatsenuitgezaaid endooronsopaantastingmet gele
roest enmeeldauwbeoordeeld.Deproefvelden teRoodeschool enHoofddorp
leverden zeerhoge aantastingswaarden voor geleroestn.1. tot100foenin
Eistvond eendergelijke aantastingvanmeeldauwplaats.Devolgende rassenwerdennietofvrijwelniet aangetast door geleroest.
c.i.1227
C l . 1237
Abyssinian C.I.1243
C.I.2376
C.I. 3208-1

c.i.4219
Japan1
Bigo
Arabische
Jet

E.P.79
Abyssinian1102
"
1128
1139
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Kruisingen;Erwerden4>'v/intergerstkruisingengemaakt,voornamelijk
combinaties vanwintergerstraosenmet roest-en/ofmeeldauwresistente
zomergerstrassen.De"bedoelingvandezekruisingen ishetkwekenvan
wintergerstgeniteurs,v/elkebeschikken overdegenenvoor ziekteresistentievan degebruikte zomervormen.
Dezomergerstkruisingen,intotaal 42,werdenhoofdzakelijkgericht op
hetmeest dringende probleem indezomergerstveredeling,n.1. devatbaarheid vanvrijwel allepraktijkrassenvoor geleroest.
Geleroest resistentie:Helaas isdekennis omtrent dephysiologische
specialisatievandegeleroest bijgerst zeerbeperkt enditheeft als
gevolg,datv/eofmoetenkruisenmetrassen,waarvanwe deresistentie
onvoldoende kennen,ofwemoetenwachtenmetkruisen tot eenbeterekennisvankruisingsouders kanwordenverkregen.Om geen tijdverlorente
latengaan,isdeeersteoplossinggekozen,diealsnadeelkanhebben,
datverschillende kruisingen laterwaardeloos kunnenblijken tezijn
voorhet doel,waarvoor zegemaakt zijn.Om ditgevaar zoveelmogelijk
tebeperkenwerden, zoalsreedsvermeld,resistentiegegevens van eenaantalrassen opverschillende proefvelden inonsland verzameld endeze
werden zomogelijkvergelekenmetbuitenlandsegegevens.
Eengroot aantalF2~plantenvandiversekruisingenmet roestresistente
rassenwerd inhetveldmet degeleroest physio's23en24ge'inoculeerd.
Perkruisingwerd het percentagevatbare plantenbepaald,doch deresultatenwarenhelaas dusdanig,datgeenconclusiekonwordengetrokkenomtrent dewijzevanoverervingvanderesistentie.Tendeleisditmisschien tewijten aanhet somsgeringe aantalF2-plantenperkruising.
Verder zalhet resultaat vertroebeld zijndoorhetfeit,datverschillende resistente géniteurs,v/aarschijnlijktengevolgevankruisbestuiving,vatbare plantenbleken aftesplitsen.
Tolerantie tegenlagep.ïïsDank zijdeinventarisatie vanderassencollectie zomergerst optolerantie tegen lagepHkunnennubetere rassen
voorkruisingenwordengebruikt,danvoordienhetgevalwas.Bovendien
zijnenkeleEthiopische rassengevonden,diedeze tolerantie'parenaan
eengoede resistentie tegenmeeldauw en/ofgeleroest.Enkelekruisingen
tussenBreunsD9SHado Streng,Volla (goedetolerantie tegenlagepïï)
engenoemdeEthiopische rassenwerdengemaakt.
Indekruising 546Vinesco xMoB 575".verden5selectiesmet eengunstige
tolerantie gevonden.Deze laatstewerdenmet enkele praktijkrassengekruist.
HaverpystenaaltjesDe zomergerstrassenMorocco C.I.3902enMarocaine
C I . 8334s de enigetotnutoegevonden rassenmetresistentie tegende
4 inNederland voorkomende biotypenvanhethavercystenaaltje,werden
elkgekruistmethet rasPajbjergDrost (resistentie tegendebiotypen
A,B enD)enmetDeltaofEmir (resistentie tegenbiotypeB ) .
Eennieuw onderwerp, sindsvorig jaarinbehandeling genomen,isdatvan
geslotenbloeibij zomergerst.Onderhetkafbevinden zichbijgerst,aan
derugkant bijdevoetvandekorrel delodiculae,tweekleine zwellichaamRjes,diedoor optezwellen,tijdens debloei debloem kunnenopenen.
Erkomentwee typenvoor,n.1.grote enkleine lodiculae endezelaatste
zijnniet in staat door opzwellingdebloem teopenen.Rassenmetkleine
lodiculae bloeienvolkomen gesloten,zijndus zuivere zelfbevruchters en
wordenhierdoor tevensbeschermd tegenhet binnendringenvan stuifbrandsporen.Door dit laatstewordt eenvormvanresistentie verkregen,die
alsvoordeelheeft,dat dezenietbeperkt is totbepaaldephysio's.
Vrijwel alleWest-Europese practijkrassenzijnopenblceiend.Plumage
Archerb.v., eenoudEngels ras,bloeit echtergesloten enbezit dus
kleine lodiculae,eeneigenschap dievolgens Bergal opeen enkelvoudige
recessieve factorberust.In 1961 en1962zijn enkelekruisingengemaakt,
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raetde bedoeling de eigenschap gesloten "bloei te introduceren in vormen die aantrekkelijk zijn voor gerstkwekers om als kruisingsouder te
gebruiken.
Veredelingsonderzoek_bij_.g_ejLs-JLIi&&¥_jïesch±^he±ji_
(project 2-2.5)

tot yerbouw_op zandgrond•

Wintergerst; Van enkele winter- x zomergerstkruisingen v/interde een aantal selecties uit5verder kwam geen winterschade van "betekenisvoor.IIa
de "wintervolgden dusdanig gunstige groeiomstandigheden, dat een exceptioneel productief gewas ontstond, hetgeen wel "blijktuit de opbrengst
van demeest productieve selectie inhet opbrengstproefveld t.w. 57?8
kg/are.
Het aantal populaties kon wederom sterk worden verminderd n.1. van 135
tot 72 enwel op grond van onvoldoende landbouwkundige eigenschappen en/
of vatbaarheid voor ziekten, voornamelijk meeldauw enithynchosporium.
Van 'beide genoemde ziekten bleef de maximale aantastingsgraad echter
gering. 17^2 populaties -werden toegevoegd, zodat in het najaar 89 populaties werden uitgezaaid. 1e--Jaarsselecties van kruisingen, waarin een
zomervorm met volledige meeldauwresistentie voorkomt, o.a. de kruising
Jumbo x (l60 x Vinesco), gaven een zeer gunstige indruk. Een grote fout
van deze selecties is echter nu nog de vatbaarheid voor gele roest (zie
project 2-2.1).
De zomergerst werd, in tegenstelling tot de wintergerst, zeer 3waar door
meeldauw aangetast. Aantastingsgraden van 30 à lOO/okwamen voor, zodat
ideale mogelijkheden voor selectie werden verkregen en-waardevollegegevens voor de rassencollectie konden worden verzameld.
Voor het eerst werden een aantal selecties van kruisingen met het ras
Sanalta op opbrengst beproefd. Deze kruisingen zijn gemaakt ter wille
van het lange en stevige stro van Sanalta, een ras dat een grote droogtetolerantie vertoont en ook in droge jaren niet te kort wordt, zoals
zoveel gerstrassen. De opbrengst van deze selecties viel echter tegen
en alle vertoonden de fout van Sanalta, n.1. de te geringe uitstoeling.
Het onderzoek in de zomergerstrassencollectie naar tolerantie tegen lage
pïïwerd afgesloten en de resultaten hiervan worden in 1965 in Euphytica
gepubliceerd. Van de +_670 onderzochte rassen bleken 61 over een goede
tot zeer goede tolerantie te beschikken. Een gelukkige omstandigheid
is verder, dat enkele van deze 61 rassen over veel gunstiger landbouwkundige eigenschappen beschikken dan rassen als Amrigschwander, Vega
en Stella, dus dan de tolerante rassen,waarmede tot 1962 werd gewerkt.
Enkele selecties uit Halliko'kruisingen zijn inmiddels reeds op een bevredigend landbouwkundig niveau gekomen.
Nu demoeilijkheden met de kastoetsingen op tolerantie tegen lage pH
nagenoeg zijn overwonnen, is het zinvol geworden om de overerving van
deze eigenschap in studie te nemen. Tot nu toe v/asdit onmogelijk, omdat veldproeven zichhiertoe niet lenen wegens te grote pH verschillen
in de grond, die zelfs op geringe afstanden van elkaar optreden.

hayer (project 2-2.4').
Algemeen veredelingsonderzoek bij__hayer (project 2-2.5)'
Van de collectie winterhaverrassen, uitgezaaid op zandgrond in de herfst
1961 verdwenen, ophet Amerikaanse ras C.I. 5364 na, alle rassen gedurende de winter. In deze collectie waren de belangrijkste winterhaverrassen
uit Frankrijk, Engeland, Joegoslavië en de Ver. Staten opgenomen. Hieruit
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blijkt dathetwinterhardheidsniveau vanwinterhaver dusdaniglaag
ligt,dathetvoorlopig geenzinheefthiervorder aandacht aante
schenken.Tervergelijkingnet dewinterhardheid vanv/intergerst kan
hiernogvermeld v/orden,datmatigï/interharderassenalsHautersen
Deavoor 4_80%overwinterden!ditpercentage bedroegvoorhetbovengenoemdewinterhavorras+_43%» Dooverige rassenvandehavercollcctie
werden in1962nietuitgezaaid.
Erwerdengeenhaverkruisingengemaakt.In 1961 bleek alleenAvena
Sterilis resistent tezijntegenallebiotypenvanhethavercystenaaltjeendit laatsteprojectverkeerde niet ineenstadium dathetverrichtenvanverderekruisingenvoor dehand lag.Set onderzoeknaar
droogtetolerantie verkeerds evenmin ineenstadiumvoorverdere kruisingen,daar eerstresultatenvaneenopbrengstbeproevingmoestenv/ordenafgewacht (zieproject 2-2.6).Pletselectiewerk inWageningenomvattevoornamelijk type-beoordeling inkruisingenmet Avena sterilis
enhet afzonderlijk oogstenvan demoest gunstigepluimenindezekruisingen.Verdere selectievond plaats enkruisingenmetMarokko 238en
Avenarouge d'Algérie,welkmateriaalverder opdroge zandgrond zal
wordenonderzocht.
Veredelingsonderzoek bijhavernaargesciijUtthoidtotverbouw opzand£Tond (project2-2.6)
Ineengemeenschappelijk onderzoekmet deAfd. Landbouwplantenteelt
van deL.H.S.werd nagegaanofdewortelontwikkeling vaneenhaverras
eenindicatie zoukunnengevenvoor dedroogte-tolerantie.Hiertoewerd
dewortelontwikkelingvan 6rassen (ZwartePresident,Marokko2J.8,
Dippe'svroegewitte,Zandster,Condor enMarino)bestudeerd op Agrondsoorten n.1.kleigrond,vochtige,droge en zeerdroge zandgrond.Het
wortelbeeld injongegroeistadiadeedvermoeden,datderassenmet
grotere droogtetolerantie eensnellerewortelontwikkeling vertoonden
dandeminder droogte-tolerante rassen.In eenwat later groeistadium
bleek,dathet spoelenvandewortelmonsters dusdanigbewerkelijker
werd, dathet opgestelde schemavoorwortelboringen en -uitspoelingen
niet inzijngeheelkonworden gehandhaafd.Deverkregenresultaten zijn
onduidelijk endienennogopbetronbaarheid tev/ordengecontroleerd.
Eenherhaling vandeproeven opbeperkter schaalis-wenselijk.
Voorde eerstekeer sinds deingebruiknemingvanhet proefveld teEist
ishet dit jaarnietmogelijk geweest opdroogtotolerantieteselecteren.Het gevolgvandezebeperkte seleetiemogelijkheid isgeweest,
dat eenrelatiefgroot aantal selectiesvoorverderebeproeving isaangehouden.
Vande870 eerste jaarsselectieswerden er253aangehouden;vande196
tv/eedejaarsselectios 145« forverkrijgingvaneenindruk aangaandehet
productievermogen werden20derde jaarsselecties aangehouden vooruitzaaiin een opbrengstproefveld.
Eveneensuit kruisingennet droogtetolerante rassenwerden 16oudere
selecties ineenopbrengstproefvelduitgezaaid.Hoewel deweersomstandighedeneendroogtetolerantie niet totuitdrukking lietenkomen,werd,
zijhet onder zeergroeizameomstandigheden, eenindrukverkregenvan
het productiviteitsniveau vandeze selecties.Ditniveau lag,geziende
kruisingen,verrassend hoog.Van8selecties lagdeopbrengsthogerdan
dievanCivena enZandster.Deze selectieswordenbegin 1963aandeerkendehaverkwekers terbeschikking gesteld.
Het aantal aangehouden populatiesvoorverderebewerkingbedraagt 31l
het aantaluitkruisingenmet droogtetolerante rassen geselecteerde
pluimen 190O.
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2P-âê?^£ek_j^ajr_^
zom_erg_er_st(project2-2.7)
Evenalshetvorige jaar,werdmetde4inNederland gevondenfysiologische rassenvanhethavercystenaa.ltje gewerkt.Ophettoetssortirrientwerdenditmaaldevolgende resultatenverkregen (ingemiddeld
aantalnieuw gevormde cystenperdrainbuis).
toetsrassen:physio'ss
ZonneII
Avenasterilis
GerstNo.191
PajbjergDrost
Zomerrogge

A

17

B
0
0

G
10
0
0

0
0
6
0
0
46
7 17 10 34

D
0
0
0
0

Uit deresultatenY/elkeindejaren1959t/m 1961werdenverkregen,
"bleekdat alleonderzochtehaverrassen,"behoudens enkeleherkomsten
vanAvena sterilis,,voerdephysio'sA enGvatbaar zijn.Inhetin
1961verschenenproefschriftvanDr.Andersen teKopenhagenwerd een
lijstvanhaverrassen gepubliceerd,welke inDenemarken resistent zijn
tegenHeterodera avenae.Hierinwerden25rassengenoemd,namelijk3
herkomstenvanAvena,sterilis,Avena strigosa,hetFranse rasG-risede
Houdan en20 C I . enP.I.-nummersuit de"World Collection ofSmall
Grains".Deze laatst genoemde 2'nummerswerdendit jaarinonzeproeven opgenomen.Een6-talbleekvatbaar tezijnvoor onzephysio'sA
en/of C5doch 14blekenresistent te zijntegendephysio's A,B,C
enD.Daar,zoals ineenvorigverslagreedsismedegedeeld,hetras
Grise deHoudaninonslandvatbaar is,kwamvoorresistentieveredelingalleenAvena sterilis inaanmerking.De 14genoemderassenvormendanookeenwaardevolleuitbreidingvandehavercollectie.Het
zijnallekorte,vroegrijpe,weinig productieve rassen,voornamelijk
afkomstiguit India.Dit jaarwerdenvoorhet eerstgerstrassenonderzocht opresistentie tegenallevierphysio's.57Gerstrassenwerdenindit onderzoekbetrokken enwelvoornamelijk dierassen diein
dejaren1959t/m 1961 resistentblekente zijntegen eenofmeerdere
vandephysio'sA,B enC.
Hetvolgende resultaatwerdverkregen:
Resistentie tegendephysio'sA,B,CenD
Marocco C I . 3902
Marocaine 079 C.I.8334.
Resistentie tegendephysio'sA,B enC
c i . 3515
Resistentie tegendephysio'sA,B enD
FajbjergDrost
Alfa
Eero
Kron
Criewener403
Rex
Resistentie tegendephysio'sA,CenD
No. 191

HannaExport
Goldfoil C I . 923
C I . 4226
Ogalitsee C I . 7152
P.I.253826
I.B.D.E. '61Ho.131

• 6k-

Resistentie tegendephysio's AenB
Ariana C.I.2524
Osiris C.I.1622
C I . 3725
I.B.D.N. '61No.149
Resistentie tegen dephysio's AenC
Quinn C I . 1'24
Alleonresistent tegenB zijnvelebekende practijkrassen als"b.v.
Delta,Carlsberg,Voila,Proctor,Herta,Balder enIngrid.
Voorhet eerstwerden,inoverlegmet deheerXortvan deP.D. een
6-talzomertarwerossen indezeproeven opgenomen,t.w.Peko,Carpo,
Orca,JufyI,Opal,KopaII.Alle 6rassenblekenvatbaar tezijnvoor
dephysio's A,CenD.Opal enKogaIIwaren tevens lichtvatbaarvoor
physio B.
Eenartikel,waarin deresultatenvandejaren 1959"t/m19^2uitvoerigerwordenbesproken,isinvoorbereiding enzalverschijnen inhet
Tijdschrift voorPlantenziekten.
Onderzoek^naar_factorendiedeklimaatsresistentie bij tarweT gerst en
haverbehe_ersen (project2-3«7)
Dewerkzaamhedenbetreffendeditprojectbeperkten zichtot bepalingen
vankouderesistentie vanselectiesuit eigenmateriaal envandiewelkeingezondenwerden dooi"kwekers.Daarvrijwelhet gehele jaareen
vacaturevoor eenassistent openbleef enhet overige personeel inbeslagwerd genomenindeandere projecten,werd geenverder onderzoek
ondernomen.
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VEREDELINGSONJDERZOEK HANDELSGEWASSEN
door
.pr.lr.E.van Roon

Vezelvlas (project J-1.1)
Vlasbrandproef
veld Uithuizermede:n
In 1961 is op een perceel van de cms reeds jarenlang"bc-kende
proefveldhouder een ernstige vlasbrandaantasting waargenomen. Op dit
perceel,is in 1962 met groot succes ons proefveld aangelegd. De schimmel bleek gelijkmatig over het veld verdeeld; van de 39Wiera veldjes
kregen er 36 een cijfer 4 en 3 een cijfer 5 (10 = geen aantasting). In
311 oudere jaars-selecties en in 56 kruisingspopulaties is bijzonder
scherp geselecteerd. In de proef waren op verzoek van Ir. Priederich
(P.A.W.)behalve Wiera een 17 tal rassen opgenomen. Fibra en twee nummers van Luidenburg bleken vrij van brand te blijven.
Proefveld N.0.Polder (Prof. Broekemahoeve)
Het proefveld, groot 38,5 are, slaagde uitstekend. In de loopvan het
groeiseizoen zijn de volgende waarnemingen verrichtsontwikkeling,
lengte harrels, stevigheid,bloeidatum, lengte van de vertakking, regelmaat van de harrels en de rijptijd.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de uitgezaaide en cangohouden
families en lijnen.
uitgezaaid aangehouden
7de jaars op roest geselecteerde families en selecties
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II
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It

"
tl

II

"
II

11

11
11
32
106
33

8
3
19
58
17

4
12
32
262

3
10
16
159

Roestproefyeld Bornsesteeg
Tengevolge van het koude v/eerin 1962 had deverspreiding van de roest
vanuit de besmettingsbanen over de te selecteren populaties onvoldoende
plaats. In de 586 uitgezaaide kruisingspopulaties kon dan ook maar met
mate worden geselecteerd.
Proefveld Nude
Dit proefveld, groot ruim 20 are,was geen groot succes.Door regen tijdens
het zaaien moest een deel later en onder ongunstige omstandigheden worden
aangelegd. De vergelijkbaarheid heeft hieronder geleden. Bovendien heeft
het proefveld schade ondervonden van een ernstige nachtvorst,van slakken
en van veronkruiding.

-66.

478rassen (instandhouding),585kruisingspopulaties,560 eerstejaars
op roestgeselecteerde selecties (aangehouden172)en719 eerstejaars
opbrand geselecteerde selecties (aangehouden423)vonden ereenplaats.
De zaadopbrengstenv/arengelukkig bevredigend,zodathet proefveld aan
het doelbeantwoordde.
Kruisingen (kas)
Inhetvoorjaar zijnopnieuw 33verschillende kruisingenverricht.
rasResistentabracht
Gezaaid isop29januari,geoogst op25juni.
weer grotehoeveelhedenroestsporen op,zodat er£roestproefveld opde
Bornbesmettingsmateriaal inovervloed was,
/Voorhet
De S.V.P.heeft opverzoekvanvijfvlaskwekers (Cebeco,Luidenburg,P„J.
Hylkema,Wiersum enWierserna)onze roestresistentegéniteurs (27verschillendedonors)gekruistmet door dezekwekersgeleverd kweekmateriaal.Erzijn 143kruisingenverricht.Rond dejaarwisseling ishet zaad
verzonden.
Olievlas
Zoalsgebruikelijkvond hetolievlasproefveld eenplaats opdeFudeklei.
Acht overgebleven selectieswerdenopveldjesvan20m ?n3herhalingen
vergelekenmet de standaardrassenDaehrieldt enLila.Pestelwordtniet
meer inhetvergelijk betrokken omdathetrastevatbaar isvoordode
harrei.
Onderstaande tabelgeeft deresultaten over delaatstevier jarenweer.
Lijnen

OïVbrrvngst kg:/ha
1959 I960 " 1961 i 1962
Repetitie
1897 2008 1720 1675
la Prévision
1928 1733 1760 2133
1897 1833 1800 2058
1932 1796 1840 2033
1850 2026 1880 1683
1883 2120 1800 1691
Lino Benvenutr 1875
1913 I960 1933
"
1J30JL 1891 .JML. 1666
1700 1859
gemu 1850 i 1850

Kruising

1 k r . 4 9 . 3 6 - 2 3 - 1 1 Daehnfe I d t
2
5 0 . 3 2 - 5-12 B 5128
3
5-20
4
5-21
5
11-11
6
11-12
7 k r . 50.38-12-17
8
12-20

x
x
X
X
X
X

x
x

1

i

Standaarden:
Daehnfeldt
Lila

i
168/.

1823 ; 1640
1
1

2000
1883

Winterkoo1zaad (project3-1.2)
Regenofdroogteverhinderden enkele jarendeuitzaaivan eenkoolzaadproefveld opdemoeilijkbewerkbare Nudeklei.Indeherfstvan1961
slaagde deuitzaaiuitstekend enin1962groeide ereenk
'achtig,ze°r
joed opbrengend gew;
laid ulantselectiesuit
Op dit proefveld,groot 30are,warenuitgcv.
1959,inhullingen enkruisingenuit 1958en1959eneengroot aantal
rassen.
In 1962zijnondergunstigeomstandigheden 2S0inhul]àrgenen2AkruiFr
singenverricht.Vandeze250inhullingen ziiner69afkomstiguit
kruisingspopulaties van 1959 0 x zelfbestoven),19uit selectiesverricht in1959 (1x zelfbestoven),162uit inhullingen,verricht in1959
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waarvan89uitF^-kruisingspopulatiesvan1958(2xzelfbestoven)en
73uitinhullingsraateriaalvan1958 (3xzelfbestoven).De24kruisingenhebbendesamenstelling (koolzaad xraapzaad)xkoolzaad.Bijde
rechtstreeksekruisingenkoolzaadxraapzaad blijktdelengtevanhet
koolzaad teoverheersen,maarwatdegroottevandehauwenbetreft,
hetraapzaad.Eennadeelvandezekruisingisdezeerlangvoortdurendebloei.
Tenslotte zijn200enkel-plantselectiesverricht.
Bijdeveredelingvankoolzaad isditjaarbijzondere aandacht gegeven
aandewintervastheid,dewijzevanvertakking,deregelmatigheid,de
stevigheid enderijptijd.Opbrengstgegevens ontbrekennog.Debeoordelingisdusinhoofdzaakvisueelgeweest.
Blauwmaanzaad (project3-1.3)
Inditverslagjaarheeft alhetveredelingsonderzoek zichgeconcentreerd opdeProf.Broekemahoeve teMarknesse indeNoordoostpolder»
Eenbelangrijk deelvandeproefveldenwaszodanig,dateenbetrouwbare toetsingoplandbouwkundige eigenschappenmogelijkwas.
De drie proefvelden,samengroot 100arezijnalsvolgt teonderscheiden:
I.

55selecties,afkomstigvankruisingen,gemaaktin1955en1956,
nadientweemaaloveréénplantgeselecteerd (dejaren1956» 1957en
1959)enherhaaldelijk getoetst optype,opbrengst enzaadkwaliteit.
Van5OOOin1959aangehouden plantenwarenerin1961nog55selecties beproevenswaard.
Nabeoordelingin1962opalgemeneontwikkeling,vroegheid, strolengte en-stevigheid,vertakking,opbrengst,zaadkleuren-grofheid,bleef er20$over.De11resterende selectiesbrachten4-15$
meer zaadopdanNobel,waarvan degemiddelde opbrengst 1450kg
perhabedroeg!zijhaddenalleeenbetere zaadkleur danwelkstandaardrasook.
De"vroegeblauwe"vanDiekhuis bracht A°/°minderopdanNobel.

II. 81 selecties,eveneens afkomstigvanin1955en1956gemaaktekruisingen,overgeblevenvanselectieveldenuitdejareni960en1961
(toetsingvatbaarheid valsemeeldauw,voordederdemaal selectie
over éénplant (beidei960)enalgemenebeoordelingin1961te
Wageningen).In1962isnaselectie (alsopproefveld i)32$aangehouden.De26selectiesbrachtten1-28$meeropdanhetrasNobel,
dathiergemiddeld 1540kgzaad perhagaf.
ZesselectiesvanDiekhuiskwameninproduktiviteitmetNobelovereen.
III.417enkel-plantselecties (inenkelvoud uitgezaaid),afkomstigvan
722in1961 beoordeelde selecties,dieéénmaalmoerdanhetmateriaalgenoemd onderIIopvatbaarheid voorvalsemeeldauw zijnbeproefd eninhetzelfde jaarvoordevierdemaal overéénplant zijn
geselecteerd.
Hiervan zijnerin1962214geoogst;nabeoordeling opzaadkleuren
-opbrengst is57°aangehouden.Deze22selectieswaren0-36$produktieverdanNobel (waarvandegemiddelde opbrengst 1645kgperhabedroeg)enhadden alleeenbetere zaadkleur.Hetspreektvanzelf,dat
deopbrengstbepalingenvanditproefveld niet betrouwbaar zijn.
Algemene opmerkingen
Stand enontwikkelingvande3proefveldenwaren zeerbevredigend.
Dedrieproefvelden lageninééngeslotenblok.Degroteregelmaatveroorloofde eenstrenge selectieinproefveldIII./.achterafbleekdezestren-

/ook
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ge selectieverantwoord te zijngeweest.De selectiesvan ditproefveld?
dieafkomstig zijnvan selecties beproefd opproefveld IIkomennamelijk
zeergoedhiermedeovereen.
Voorbeelden:
familie
55.4/7/13/5
/10
/11
55.4/8/13/8
55.40/10/11/4
56.15/3/3
Nobel

opbrengst in kg/ha
(gem. van 3 h e r h . p . v . I l )
1965
I7OO
1980
1800
1535
1740
1540

opbrengst i n kg/ha
(gem. van s e l . p . v . l i l )
1985
1805
1990
I840
1995
1880
1645

(3 s e l . )
(3 " )
(6 " )
(6 " )
(2 " )
(2 " )
(3herk.)

Karwij (project3-1*4)
Het onderzoekbijkarwij, dat tot doeldeintroductie vanvastzadigheid
beoogt,heeftvoortgang.Nieuwe gegevens tonen ineerste instantieaan,
datdeinteeltmethodiek zeeraccepta.belis,eris eengeringe depressie
waargenomen (ontwikkeling,logering inhet laatste groeistadium),maar
dewaarderingenwijkennauwelijks afvandievoor depaarsgewijzekruisingen enliggen steedshogerdandievoorhet standaardras (Mansholt's).
Vervolgens isnauwkeurigvastgesteld, dathet splitsingspatroon aande
verwachting "beantwoordt.Deverhouding 3 °1vindtmenpraktisch zonder
uitzondering terug; deeigenschapvastzadigheid berust opéénfaktoren
isdominant overloszadigheid.
Opnieuw zijntalvaninhullingen enkruisingenverricht,o.a.om devastzadigheid intekruisen innietverwantmateriaal,zodat dewerkbasis
wordt verbreed.
Wijbeschikken thansoverfamilies,die eenzekere graadvanvastzadigheid bezitten.Het percentagevastzadigheid moet door opnieuw intetelen
verderwordenverhoogd.
Dezebewerkinggeschiedt opzandgrond,omdat despeciale teeltmethodiek
alleenhierkanworden toegepast.Het plantverband isbovendien zodanig,
dat eenpraktische beoordeling oplandbouwkundige waardeniet goedmogelijkis.Familiesmet eenreedshogegraadvanvastzadigheid zullendaarom in1963wordenuitgezaaid opkleigrondeninGroningen.
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SIEÎEN
door

De v e r e d e l i n g qp_jpJLejr_ant_ie_ jbegjen _d_e v e r g e l i n g s z i e k t e l3jj_jjujüce_r-_en
X9.eA®?pi.?J'.ë^Cv^~0,1 ect en : 4 - 1 . 1 , 4 - 1 , 3 , 4-1 «4 en 4 - 1 . f T
Algemeen.
Voor eenjuisteverslaggeving leekhet beter,alleprojecten dieop
devergelingsziekte betrekkinghebben,samentevatten.Hetwas alinde
vorige jaarverslagenmoeilijk om desuiker-envoederbieten apart tevermelden,maarmet dediploïde entetraploïdevormen ishet eigenlijkonmogelijk.Erismeestal dezelfdemethodiek gebruikt enhetmateriaalis
opdezelfde proefveldengetoetst.Ook zijnervelekruisingen gemaakt tussendeverschillende vormenvanhetmateriaal,zodataparthoudenextra
moeilijkwerd.Erblijvennatuurlijk verschillen bestaantussensuikerenvoederbieten,ookalinverband metbepaalde technologische eisen,die
aande eerstewordengesteld.
In 1946ismenbijhetInstituut voorRationele Suikerproductie teBergen
opZoombegonnenmet deveredeling optolerantie tegendevergelingsziekte
bijdesuikerbieten.In1954en1955 ishet daarverkregenmateriaalovergenomen ende selectievoortgezet doordeS.V.P. Ookwerden toendevoederbieteninhet onderzoek betrokken.De eerste jarenvanhet onderzoekbij
de S.V.P. zijnvooral gericht geweest ophet opbouwenvantolerantkweekmateriaal,dat ookbijnateelt geenteleurstelling zougeven.Eenextra
moeilijkheid hierbijwasdemeestal zeerslechte landbouwkundige waardevan
het I.R.S.-materiaal.Door selectie enkruising isgetracht het aantal
schieters tedoendalen endeproduktieteverhogen.Ineengedeeltevan
ditmateriaal isdit gelukt.Tevenswerd een studie gemaaktvandejuiste
proefveldtechniek,waarbijvooral de opkweekvandevoordeinfectiebenodigde bladluizen zeerbelangrijkwas.Voor dezaadproduktiemoest tevens
eensysteem vanruimtelijke isolatiesworden opgebouwd,waarbij rekening
moestwordengehoudenmetde diversevormenvanbietenwaarmedewerdgewerkt.Doorhet toetsenvankruisingenwerd tevens eniginzicht verkregen
indeoverervingvandetolerantie inhetmateriaal.
Momenteel kunnenwenubeschikken over eengroot aantal familieswaarin
detolerantie goed isverankerd enwaarvandevoederbieten ookverderredelijke landbouwkundige eigenschappen hebben.Bijde suikerbieten isveelmet
.Amerikaanseherkomstengewerkt endanblijkt hetmoeilijk omweer toteen
goede produktie tekomen.Gelukkigbleekhet.Nederlandsesuikerbietenras
ÏÏemeegunstige perspectieventebieden,zodat ookbijdesuikerbietentolerantie ennormale opbrengstkunnenwordengerealiseerd.
InhetvanhetI.R.S. afkomstigemateriaal bevatte eenvoedersuikerbietenafstamming ook enigemannelijk sterielebieten.Doorherhaalde terugkruisingenmet inhettoleranteITeo-enKemeemateriaal gevondenO-typen,zijn
tolerante suiker-envoederbietenfamilies ontwikkeldmet de eigenschap
mannelijke steriliteit.Demannelijke steriliteit issomsnognietvolledig,
maarvoldoet goedvoorhetmakenvangewenstekruisingen.Het onderzoek
naardeoverervingvandetolerantieisdoardoorbetermogelijkgeworden.
Als eerste aanwijzing iseenzekerematevandominantievande tolerantie
gevonden,terwijlmisschien ookplasmatische overervingvoor eendeelhet
gevalkanzijn.
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Hetonderzoeknaardeovererving brengt onsvanzelfnaarhet gebruik
vanhetmateriaal door dekwekervoor deproduktievantolerante rassen.Opgrondvanhet totnutoegevondenresultaatuitdeproefkruisingen
zoumen eentolerant triploïd bietenraskunnen producerenoptolerant
diploidmannelijk sterielmateriaal,bestoven door geschikte tetraploïde
vaderstammen,v/elkelaatste danniet tolerant behoeventezijn.Hetomgekeerde isookmogelijk,daar door ons eveneens reeds tolerante tetraploïde
bietenfamilies zijn ontwikkeld.
Eennieuw puntinhet ondrzoekzijndeverschil].endevormenvanhetvergelingsziektevirus.Totnutoeisinhoofdzaak een sterkvirulentevorm
gebruikt,terv/ijlerin 1961 en1962 enige ervaring isopgedaanmet enkele
anderevormen.Nader onderzoeknaardemeestvoorkomende vormenvanhet
virus isnodig inverband met het ontwikkelenvan eenzouniverseelmogelijk tolerant bietenmateriaal.
Verschillende vanbovengenoemde puntenzullen inhetvolgende deelvan
hetverslag nog eenswordengenoemd endangedocumenteerd met enigcijfermateriaal.
Zaadteelt
Ondankshetkoude enlatevoorjaar kondeuitplant vandestekbietenop
95verschillende ruimtelijk geisoleordeplaatsen optijd zijnbeslag
krijgen.Dezaaddragers ontwikkelden zichoverhet algemeengoed,maarde
bloei enookdeafrijpingviel enigev/ekenlaterdannormaal.Doorhetgewas opde eesttedrogengelukte het alhet zaadvoor deaanvangvande
bietenoogstbinnentekrijgen.
Eengroot gedeeltevandeuitplant isdit jaargericht geweest ophet
makenvankruisingen tussenmateriaalmet eenverschillende graad vantolerantie.Uit dematevantolerantievandeuit ditkruisingszaad verkregen
bietenkandanin1963eeninzicht wordenverkregen omtrent de overerving
van dezetolerantie.Deze proefkruisingenzijnopverschillend ploïdieniveauuitgevoerd.Voorheteerst konhierbijgebruikwordengemaaktvande
ontwikkelde tolerante familiesmet deeigenschap plasmatische mannelijke
steriliteit.Ookaandeinstandhouding enverderevervolmakingvandeze
mannelijk steriele familieswerd -ienodige aandacht geschonken,waarbij
vooral denadrukviel ophet opsporenvangeschikte O-typen,die eveneens
inhet tolerantemateriaalvoorkomen.InenkelealsO-typegebruikte families
kwamen soms ook enigemannelijke steriele plantonvoor.Daarvoorhetvergelingsziekteproject demannelijke steriliteit alleenvanbelang isvoor
het gemakkelijkuitvoerenvanproefkruisingen, zalhiernietverder opmogelijke achtergronden ervanwordeningegaan.
Uit het reeds aanwezigemateriaalvanhetmonocarpePoolse suikerbietenras
IHAR zijnin1961 eenzevental zuivermonocarpe plantengeïsoleerd.Hierop
zijnkruisingenuitgevoerd met tolerantefamiliesuit deafstammingenK.W.E.,
Hilleshög enNemee.Vanhet geoogste zaad zijnin1962gevernaliseerdeplanten opgekweekt engecontroleerd ophunbloei,waarbijkonv/ordengeconstateerd,datdekruisingengoed waren geslaagd.
Bijhetaftellenvoor dekiemproeveninhet najaarvan 1961 bleek eenHilleshögafstamming zeerveelmonocarpe zadentebevatten.Vaneenaantalvan
deze zadenzijnin1962een9:'-"fcalgevernaliseerde planten opgekweekt.Sommige plantenvertoonden bijnauitsluitend mono-enbicarpekluwens envan
eentiental dezerplanten is zaad geoogst,nadat deanderevoor debloei
warenverwijderd.
Intotaal isvan264pairtijenen278afzonderlijkeplantenuit deparen
zaad geoogst.MateriaalvandeafstammingenNeo,K.W.E. enïïemeenamhierbijweldevoornaamste plaats in.Hiernaast isnog zaad gewonnenvan een
2''O-talmet dehand gemaakte kruisingen enzelf
bestuivingen doormiddel
van inhullingen.

Zowelopklei- als zandgrond werd eonoTobrergstdepressiepx-oefveld
aangelegd voor devaststellingvan de doordevergelingsziekte veroorzaakteopbrengstverlaging.
Het op 13aprilindelindegezaaide proefveld heeftvoor eengedeelte
te lijdengehadvan slakkenvraat,waardoor er somsveelüiisplaatsen
ontstonden enderesultatenmoeilijkv/arenteinterpreteren,het opde
Bornaangelegde proefveld werd grotendeels gezaaid op25april envoor
eenkleindeelop15meigepootmecvantevoren inJiffypots opgekweekte
planten.Deontwikkelingvandebietenwas evenals overal inonsland
verdervrijnormaa.1.Daarerveelmateriaal opdeproefwat traag,ma;
oorspronkelijkamerikaanseherkomst endeiTeersomstandigvelden lagvai
veelschietersop.
hedendaartoemeewerkten,tramdenersomszeer
Op 21 juniismet goed gevolggeïnfecteerd net besmette bladluizen en
op 9juliwarenoveralduidelijke symptomenvandevergelingsziekte te
zien« Vooral deals standaardsgebruiktehandelsrassen tekenden zichal
;erkesymptomen.Eris4xmetmeta-iso-systoxvervroegtijdig afdooj
neveld endoor dematigenatuurlijke infectiegeluktehet denietkunstmatig geïnfecteerdebanentamelijk gezond tehouden.Indeze"gezonde"
banentekenden dehandelsrassenzichinseptemberweer duidelijk afdoor
de zwaarste symptomen,veroorzaakt doordenatuurlijke infectie.
In tabel 1wordt eenoverxichtgegevenvandegevondendepressies in
drogestof-en suikeropbrengst vaneenaantalhandelsrassen ophetNudeproefveld.

TABEL1
Depressie indrogestof- ensuikeropbreng
ophetITudeproefveld.

^0ederbiete:'
'invert
ITeo
Eureka
Oscar
Buffalo
Capax

vaneenaantal handelsrassen

fo d e p r e s s i e
drogestof

suikerbiel

55
34
33
38
52
49

K.W.E.
Polybeta
Polyx
Iiillesh.bg
Kemee

3n

ZwaanesseIII
Zwaanpoly

%depressie
drogestof suiker

*}

38
35
33
34
32
38
31

x)°scapes
Aangezien erenigeweken laterisgeïnfecteerd danindevoorgaande jaren
kon erook eenlagere depressie wordenverwacht.Deovereenstemming tussen
derassenisvrijredelijk,vooral omdat erbehalvevanderassen Invert,
ïïeoenK.ïï.E.hoogstens 3herhalingenophet proefveld voorkwamen.DedepressievanCapaxvormtwei eenuitschieter,maar dezewasinovereenstemmingmet de zeerzware symptomenophetveld.Decijfersvoor derassen
Polybeta,Polyx enZwaanpoly zijnietsgeflatteerd doorhet optredenvan
"escapes",dusvanplantenvraar
"bijdekunstmatige infectienietisgelukt.
Door denatuurlijke infectie zijndezeplantenlaterwel ziek geworden
maar dedanontstane oogstdepressie isinditgevalnatuurlijkkleiner.

40
36
34
34
33
40
34
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Op het gezaaide Bornproefveld was de geïnfecteerde baan bij de voecerbieten
op het oog reeds duidelijk vruchtbaarder dan de gezonde,waardoor de depressie in de drogestofopbrengst vrat te laag uitviel envoor de rassen Trivert,
ïïeoen Eureka resp. 277°s 26% en 2^c/owas.Dit '/vasin overeenstemming met de
gevonden soms zeer lage depressie van het op dat proofveldgedeelte gelegen
onderzochte voederbietenmateriaal. het suikerbietengedeelte op de Bornv/as
vrij normaal en de gevonden depressies voor drogestof- en suikeropbrengst
v/arenvoor handelszaad K.W.E. resp. 41?°en 42%.
Het geplante Bornproefveld is in hoofdzaak gebruikt als aanvulling van het
gezaaide gedeelte voor die nummers,waarvan teweinig zaad was om normaal
uit te zaaien. Zandelszaad Eureka,gaf hier een drogestofdepressie van 427",
terwijl bij handelszaad h.ïï.E.de depressies voor drogestof- en suikeropbrengst resp. 34y°en 35"/°waren.
De gevonden depressies zijn duidelijk in overeenstemming met de in voorgaande jaren gevonden cijfers env/ijzen er op, dat het gebruikte virus van dezelfde virulentie is geweest.
Op het ïïudeproefveld zijn een aantal inteeltstammen getoetst van de rassen
Barres Str-nö X en Eureka, afkomstig uit het project 4-2.5« I n dit materiaal
had nog geen selectie plaats gevonden op vergelingsziektetolerantie en de
gemiddelde opbrengstdepressie aan drogestof van resp, 2Jfo en J1^oweek dan
ook weinig af van die van de uitgangsrassen. Toch waren er enige stammen in
dit materiaal aanwezig, die misschien voor verder onderzoek bruikbaar zijn.
De families van de afstamming lieo^ waren over het algemeen goed tolerant,
vooral wat de symptomen betreft. De depressie aan drogestof vertoonde weinig
schommelingen env/asmet gemiddeld 22c;ovrij goed en ging hierbij gepaard met
een goede opbrengst. Dit materiaal biedt voor de opbouv;van een tolerant
voederbietenras goede perspectieven.
Uit een enige jaren geleden gemaakte kruising tussen de afstemmingenBug en
Hilleshög is een goed type Ja.apjesgroenkraag ontwikkeld. Invoering door
kruising van de afstamming ïïeoheeft cleopbrengst verhoogd, met volledig behoud van de goede tolerantie (zie tabel 2 ) .Inkruising vanïïeoheeft de biet
tevens meer ovaal gemaakt,waardoor de rooibaarheid beter wordt; ook het
drogestofgehalte is daardoor iets gezakt enmeer aanvaardbaar voor een voederbiet.
TABEL 2
Voorbeeld van opbouw van goed tolerant voederbietenmateriaal.
afstamming of ras

Eureka handelszaad,-,,v,
l(Bugx Hilleshög) '"
{ïïeox (Bug x Hilleshög) ^!'
{ïïeox (Bug x Hilleshög) ) xHec

drogestofopbrengst
relatief
100

94
99
105

drogestofgehalte
"gezond"

°/odepressie
drogestofopbrengst

18,1$
20,0/a
18,1

17,5

33
22
23
22

R = rode biet;W = groenkraag
Op dezelfde manier is uit de kruising tussen de afstammingenïïeoen Bug
goed uitgangsmateriaal voor een tolerant voederbietenras verkregen.
x) Als bij het gebruik van rasnamen niet uitdrukkelijk de aanduiding handelszaak v/ordtvermeld, clanv/orden steeds de uit die rassen ontwikkelde
tolerante afstammingen bedoeld.
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Ookkruisingen tussen suiker-envoederbietenkunnen dienenvoorde
opbouwvantolerantvoederbietenmateriaal.In tabel3wordt zo'noverzicht gegeven,waarbijgebruik isgemaaktvanafstamming;Neo eneenzeer
tolerante afstamminguithet Amerikaanse suikerbietenras AmericanI.
Dezelaatste afstammingvormtwel40f°schieters,welkpercentage doorinkruisingmetNeokanwordenverlaagd.
TABEL3
Kruisingen tussentolerante suiker- envoederbieten
afstamming ofras

drogestofopbrengst
relatief

Neo handelszaad
(NeoxAmerican1} "F2"
(NeoxAmericani)xNeo

foschieters

100
68
81

fodepressie
drogestofopbrengst

2
27
17
(meestlate

34
21
20

InkruisingvanafstammingNeoheeft deopbrengst sterkverhoogdmetbehoud
van degoede tolerantie.Verdere terugkruisingmetNeo lijktaanbevelenswaardig,teneinde toteennormale produktie zonderschieters tekomen.
Indepaarkruisingen (NeoxAmericani)xNeo zittenenkele productieve
nummersmetweinig schieters., diegoedeperspectievenbeloven.
Denakomelingsschapvaneenin1959gemaaktekruisingtussenhandelszaad
Neo endebastaard GroeningiaxSnijbietwas redelijk productief,maar
gaf zware symptomen eneenhoge depressie.Kruisingmet tolerante stammen
deed hierdeopbrengst stijgen engaf eenduidelijkeverbeteringvande
tolerantie (zietabel4 ) .
TABEL4
Kruisingen tussenvatbare entolerante voederbieten
afstamming ofras

drogestof- %depressie
opbrengst drogestofrelatief
opbrengst

Nudepro.efveld
Neo handelszaad
iNeox (GroeningiaxSnijbietlt
INeox (GroeningiaxSnijbiet)t x 'Neox (Barresx
" "
KWE) \ W
J
(Neox (BarresxKWE)}

100
96
107

34
38
30

96
19

Gezaaid proefveld Born
Neohandelszaad
iNeox (GroeningiaxSnijbietK xNeo
(Neox (GroeningiaxSnijbietjjx (NeoxBug)

R

100
107
105

26
19
12

Zoals reedseerderisopgemerkt,zullenophetgezaaideBornproefveldde
depressies bijhetvoederbietengedeelte inwerkelijkheid ongeveer &/o hoger
liggen.
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Bij de suikerbietenvertonen demeesteAmerikaanse afstammingenenook
Ras 55steedsveelschieters,gepaard gaandemet eenlageopbrengst en
eenhogetolerantie.InkruisingvanWest-europeesmateriaal doethet
percentage schieters dalenendeopbrengst stijgen.Bijeenjuistekeuze
van dekruisingspartner kan degoede tolerantie wordenbehouden (zietabel5)'
TABEL5
Kruising tussen eenAmerikaanse eneenWest-europese toleranteherkomstvan
suikerbieten.
afstamming ofras

suikeropbrengst
relatief

K.W.E.handelszaad
afstammingK.W.E.
(K.W.E.xAmericani) F2
AmericanI

100
80

65
44

<fo depressie

$ schieters

suikeropbrengst
40
25
18
26

0
2
11
. 40

Uit dezecijferskanmenduidelijk toteendominanteoverervingvande
schieter-resistentie concluderen,terwijlmenbijdetolerantiemisschien
welvanoverdominantieoftransgressiekan spreken.Hetmateriaaluitde
P2vanK.W.E.xAmericanIkannuverderwordenteruggekruistmetmeer
productieve families,teneinde delandbouwkundige waardeverder teverhogen.Toetsingvandekruisingsproduktenophuntolerantie zaldan
steedsnodig zijn enmisschien zalmeneenverkregen goed producerend
kruisingsprodukt eerstweer eengeneratiemoetenlatenuitsplitsen,teneindeweertekomen tot decombinatievangoedetolerantie ennormaleopbrengst.
Voorhetopvoerenvandelandbouwkundigewaardeblekende ontwikkelde
tolerante familiesuithet rasNemeegoed tevoldoen.Een enanderwordt
met cijfers gedemonstreerd intabel6.Voor eenvolledigherstelvanopbrengst enkwaliteit is éénkeerinkruisenvanNemeenietvoldoende.
Verdere terugkruising zalnoodzakelijk zijn,waarbijdeafstammingNemee
goede dienstenkanbewijzen,temeerdaarbijonderzoekinvorige jarenis
geblekendatindeafstammingNemeevelegoed tolerantefamilies aanwezig
zijn.
TABEL6
Verhogingvandelandbouwkundige waardevan tolerant suikerbietenmateriaal
door inkruisingmet afstammingNemee.
afstammingofras
K.W.E.handelszaad
Nemee handelszaad
(K.W.E.xRas 55)xAmericanI
(K.W.E.xRas 55)xNemee
(K.W.E.xAmericanI)xRas55
(K.W.E.xAmericanI)xNemee
AmericanIxRas55
AmericanIxNemee
Ras 55xNemee

suiker"oolarisatie °/o depres- fo schieopbrengst "gezond"
siesuiters
relatief
keropbr.
0
100
42
16,9
38
16,8
0
97
10
50
14,9
7
2
6
75
15,4
72
12
15,0
10
16
16,0
90
4
16
10
71
14,7
16,8
79
14
5
81
16
16,5
19
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Alleaanwezige familiesvan deafstammingAmericanIbezitteneen
goede tolerantie,maar deoverige landbouwkundige eigenschappen,
speciaalde schieterresistentie endeopbrengst,zijnslecht.Inde
onderzochte paarsgewijzekruisingenwerd dit jaar echter éénreciprokekruisinggevonden,diegeen schietersvertoonde eneenduidelijkhoger suikergehalte danderestvandeafstamminghad.Ookde
tolerantievandezekruisingwasgoed,zodat ditmateriaal waardevol
kan zijnvoor eenverdere opbouwvantolerante familiesenalskrui-:
singspartnermetmeer productieve afstamniingendienstkandoen.
Het oorspronkelijkvanhetI.R.S.afkomstigemengras,Ras55> vertoont
nog steedsveel schieters engeeft eenlageopbrengst.De tolerantie
vanditmateriaal is echteroverhet a.lgemeengoed.De selectie door
middelvanpaarsgewijzekruisingenheeft gemiddeld wel eennogbetere
tolerantiegegevendandevermeerderde partijen,maarhet percentage
schieters isgestegen (zietabel7 ) .
TABEL7
Overzicht afstammingRas55
afstamming ofras

K.W.E.handelszaad
parenRas55
partijenRas55
Een scherpes
ookmogelijk,
die eenredel
weinig schiet
denenalleen
voorverdere
Het zaadvan
IHAR-planten
metditmater
eenoverzicht

aantal
nummers

suikeropbrengst
relatief

fodepressie
suikeropbrengst

9
51
40

100
59
56

40
18
26

foschieters

•••• 0

36
29

electie inhetmateriaalvanRas 55blijktnodig enis
want erzijn enkele paarsgewijzekruisingen enfamilies,
ijke opbrengst combinerenmet eengoede tolerantie en
ers.Eris eengroteopschoning indezeafstamminggehouvan enkeleuitblinkende nummers zijnbieten aangehouden
selectie.
dereedsonderhethoofd Zaadteelt genoemde 7monocarpe
isookonderzocht,evenals eenE2van eenreedsvroeger
iaalgemaaktekruisingmetAmericanI.Intabel8volgt
vandegevondenwaarden.

TABEL8
ResultatenvanIZARmonocarp endaarmede gemaakte kruisingen
afstammingofras

K.W.E.handelszaad
IHARmonocarp
(IHARxAmericanI
P2
AmericanI

fodepressie
suikeropbrengst

foschieters

suikeropbrengst
relatief

polarisatie
"gezond"

100
63
56

16,2
14,5
14,4

40
33
21

0
17
19

44

13,8

26

40
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De productiviteit ende schierresistentie vanhetIHAB.-materiaalis
noggering.DoorinkruisingmetAmericanIisdetolerantiewel sterk
verhoogd.IndeF2va.ndezekruisingkunnenweermonocarpe planten
wordenverwacht.Terugkruisingmetproductieve families,b.v.van
Kemee,kandeopbrengst endekwaliteitvandeF2misschienopvoeren.
Voorhetinstandhoudenvandemonocarpiezalmendekruisingendan
steedsweer eengeneratiemoetenlatenuitsplitseninverbandmetde
recessieve overervingvandemonocarpie.
Teneinde ietsmeergeïnformeerd tewordenomtrent deoverervingvande
tolerantie enhet gebruikvan tolerantmateriaal ineenkweekprogramma,
zijnook eenaantal paarsgewijze kruisingen getoetst tussenbietenuit
degewone sterkgevoeligehandelsrassen enerzijds enbietenuittolerantefamilies anderzijds.Indetabellen 9en10volgt eenkortoverzichtvanderesultaten.
TABEL9
Kruisingen tussenniet enweltolerante suikerbieten ophetKudeproefveld
afstamming,
rasof
kruising
K.W.E.handelszaad
Hilleshöghandelszaad
Hilleshöghdzd xKemee
K.W.E.hdzd xKemee
AmericanI

suikerpolarisatie fodepressie
opbrengst "gezond"
suikeroprelatief
brengst

foschieters

16,2
16,1
15,4
16,3
13,8

0
2
1
1
40

100
99

78
91
44

40
34
20
23
26

TABEL10
Kruisingentussenniet enweltolerante suikerbieten ophet gezaaideBornproefveld.
kruisingofras

K.W.E.handelszaad
Hilleshöghdzdx
AmericanI
K.W.E.hdzdxAmericanI
AmericanIxKemee

suikerpolarisatie fodepressie
opbrengst "gezond"
suikeroprelatief
brengst

foschieters

100
98

16,9
16,5

42
24

0
0

92

16,4

13

5

79

16,8

14

5

Voor deafstammingKemeekunnenhierhelaasgeenci.jferswordengegeven
vanwege detalrijkemisplaatseuindeveldjes.OphetBornproefveld ontbrekenbetrouwbare gegevens overhet AmericanImateriaal,zodat daarde
cijfersvandepaarsgewijze kruisingen tussenAmericanIenKemee als
vergelijking zijngegeven.Deresultatenvandeproefkruisingengevende
indruk,datde tolerantie ende schieterresistentie hier dominantovererft.Voor deproduktievanhybriderassenzoudekweker dankunnenvolstaanmethet tolerantmakenvan slechts eengedeeltevanzijnkweekmateriaal,wat daneengrotewerkbesparing zoubetekenen.Dit onderzoek
zalopmeeruitgebreide schaalmoetenwordenherhaald,teneinde eenmeer
algemenebevestigingvanderesultaten teverkrijgen.
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Interessant zijninditverband ook deresultatenvan eenzestalonderzochtereciproke paarsgewijze kruisingentussenbietenvantolerante
AmericanIfamilies ensterkvatbare tetraploïde Barresbietenvande
afstammingVD (uitproject4-2.4)«
In tabel11wordenderesultatenvandeze 12zaadpartijtjesvermeld.
TABEL11
Kruisingenvantolerante diploïde suikerbietenmet gevoelige tetraploïde
voederbieten
,kruisingofras

Eurekahandelszaad
AmericanI xYD
VDx.AmericanI
totaalkruising

drogestof
opbrengst
relatief

fodrogestof
gezond

100
91

18,6
18,2
18,0
18,1

99
95

fodepressie
drogestof
opbrengst

*fo schieters

42
23
28
26

0
0
1
1
2

Inverband met debeschikbare zaadhoeveelheden waren deplantjes eerst
opgekweekt inJiffypotsenlaterophetproefveld uitgezet.Hetpercentage triploïde planten indekruisingenbleekbijoytologische controle
nagenoeg100,wat overeenstemdemet degeconstateerde vorm enkleurvan
debietenbijhetrooien.Door eenmisverstand isde afstammingVD zelf
niet opgenomenophet proefveld,maaruitwaarnemingen invorige jaren
isbekend dat ditmateriaal eenzelfde oogstdepressie geeft alsdegewonehandelsrassen.OokbetrouwbaarmateriaalvanAmericanIwas opdit
proefveld niet aanwezig.Detolerantievandegetoetstekruisingen is
vrijgoed endeopbrengst redelijk.,De sterke schieterneigingvanAmericanIwordt doorkruisingmetVDvolkomenonderdrukt.Bijgebruikvan
AmericanIalsmoederplant isdedepressie gemiddeld 5/£lagerdanwanneer
het zaad opVDisgeoogst.Nuzegt eenverschilva,n 37°bijdit soort
proevennogniet zoveel,maarvande6reciprokekruisingenwas er5xeer
duidelijkverschil tengunstevanAmericanIalsmoeder en1xwasinbeide
gevallen dedepressie gelijk.Inhoeverrehier deinvloedvandemoederplant als eenplasmaeffeetmoetwordenbeschouwd behoeftnognaderonderzoek.Wat dedrogestofopbrengst vandenietkunstmatiggeïnfecteerde
veldjes betreft,v/aserinalle 6gevallen eenverschil tengunstevan
VD alsmoederplant.
Erisinhet afgelopenjaarook enigonderzoekgedaanoverdewerking
van enkeleherkomstenvanhetvergelingsziektevirus.Indevorige jaren
is steedsgewerktmet eenvirusherkomst,dieoorspronkelijk afkomstig
wasvanhetI.R.S.Doorsteedsweer overentenvangeïnfecteerde luizenop
gezondebietenisgetracht dezeherkomst onveranderd instand tehouden.
In1961 bleek dathetvirusinvirulentie was achteruitgegaan,waarom
voor deinfectievandeproefveldenin1962werduitgegaanvanoverentingenvanhet oudevirus (ïï62),datnogophetI.P.0.aanwezigwas.TcetsproevenopChenopodium capitatumgavenook eenduidelijkverschil in
virulentie tussenbeidevirustypenaan.
Inverband methetmogelijke bestaanvantweegeheelverschillendevergelingsziekteviren zouhet goed zijn,alsoverdezevirenkonwordenbeschiktvoorhet toetsenvanhetaanwezigebietenmateriaal.Doordeontdekkervanhetbestaanvandeze aparteviren,G.E./lussellva,nhet Plant
BreedingInstitute teCambridge,werden tijdens zijnbezoek in1961 aan
Wageningen eenaantalbietenaangewezen,die symptomenvertoondenvanhet
z.g. SugarBeetMild YellowVirus (="mild")type.Dezeplanten zijnge-
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bruiktvoor deopbouwvan eenz.g. "mild"virus.Andere plantenineen
bietenveld, di"volgensRussell duidelijke symptomenvertoondenvanhet
_SugarBeet YellowVirus (= "yellow"), diendenvoor deopbouwvan eennieuwe "yellow"herkomst (ND),daarvolgensRussell debeideanderereeds
aanwezige vormenook tothet "yellow" typebehoorden.
Bovengenoemde4virustypen zijnnugebruikt voor detoetsingopeen
sortimentvan 3bietenvormen.Handelszaad K.W.E.werd genomenalseen
sterkgevoelige suikerbiet enhandelszaadI\Teoals eensomsietstolerantevoederbiet.Als tolerante biet vexa, eenmengselvantolerante American
I partijengebruikt.Achteraf isdeze laatstekeuzemisschienniethelemaal geluk-iggeweest,want doorhetgroteaantal schieters inAmerican
I werd deinterpret..-tievanderesultaten enigszins bemoeilijkt.Deopzet
was deproef in3-voud aanteleggenmaar deopkweekvanvoldoende luizen
voor de"mild11 infectie slaag eniet helemaal,zodatvande16regelsvan
eikveldje erslechts 11met "mild" kondenwordengeïnfecteerd en5met
N 62.OokvanIf:Dkondenslechts zoveel luizenwordenopgekv/eekt,datalleendeherhalingenmetK.W.E.handelszaad kondenwordengeïnfecteerd.
De diverse lierkomstenblekenduidelijke symptoomverschillen teveroorzaken.II61 (=verzwakt "yellow" in196l)en"mild" gavenduidelijklatere enzwakkere symptomendanïl62enMD.Het "mild"virusis inelkgeval
niet zuivergeweest,wantvandegeïnfecteerdeplantenvertoonden sommige
het z.g. "vein etch" (=oplieitenvandenervenvandehartbladeren).
Bijeentoetsproef opChenopodium caspitatumvertoonde dezevirusbron
ook eenzwakke reactie,terwijlvolgensRussell deze toetsplant immuun
isvoor"mild".TussenND enW62warengeen symptoomverschillen tezien.
Intabel12wordtnueenoverzichtvandegevondendepressies insuikeropbrengstgegeven.
TABEL 12
Invloed vanverschillende virusbronnen opdedepressie in suikeropbrengst

ras
K.W.E.handelszaad
AmericanImengsel
Neo handelszaad

Nol
33
4
27

N62
37 (esc)
13
28 (esc)

"mild"
ND
gecorrigeerd
31
9
20

40

Bijdekunstmatige infectiemetN62vanK.W.E.handelszaad enHeohandelszaad zijnenigeplantenaandeinfectie ontsnapt ("escapes").Door
denatuurlijke infectie zijndeze plantenlaterwel ziekgeworden,maar
zeblevenforser dandekunstmatigvroeggeïnfecteerdeengevendvardoor
eentelageopbrengstdepressie aan.Ditklopt ookmet decijfers,dieop
de restvanhet'Nudeproefveld zijngevonden enintabel1zijnvermeld.
Tussen N62 enNDisgeenverschil gevonden,wat eropwijst,datmenin
eenwillekeurig bietenveld gemakkelijk eenviruskanisolerenmet eenzelfde
sterkevirulentie alsN62.HetNol-virus iswat zwakkerdanN62,watin
overeenstemming ismet degevondenv/aardenin 1961.Dat dedepressiebij
Ame:,:ieanIzolaaguitvalt,komtvermoedelijk doordat hier indenietgeinfecteerdeveldjesmeervroege schieters aanwezig zijndanindegeïnfecteerde.De schieters stakenopeenbepaald ogenblik hun.diktegroei en
geven daardoor eenlage opbrengst,wathier doorhetverschil inaantal
schieters aanleiding geeft tot eengeflatteerde dep.essie.Het"mild"
virus geeft ook eenduidelijk lagere depressie danï'62.Derangorde in
tolerantie bijdedrierassenisdoorhet gebruikvanenkeleverschillendevirusbronnen nietveranderd.Ookgaf"mild."geen extraverlaging van
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de polarisatie, zoalsdoorRussellwerd gevonden.Eenuitvoerigeronderzoekmetzowelbietenmateriaalvanverschillende tolerantie,alsmet
meervirusherkonstenisaanbevelenswaardig.
Voor enigejarenwerdeninenkele familiesvanNemeeeenaantal planten
aangetroffenwaarvanhet"bladmoeseenenigszinsgeschiftuiterlijkhad.
Opdeouderebladenwarendenerven somsgeelgekleurd.In1961 werddit
verschijnsel eveneensbijandere afstammingen aangetroffen enzelfsbij
éénplantvanK.W.E.-handelszaad.Ookéénvandein1962getoetsteinteeltstammenvanhetrasEureka (uitproject4-2.5)vertoonde ditverschijnselinhevigemate.Ineenvergevorderd stadium treedt eenhevige
bladnecrose op,waardoor deopbrengstvermoedelijk sterkwordtgedrukt.
Bijluisvrijeopkweekvanplantenindekastredendezeverschijnselen
ookopbijbepaalde familiesvandeafstammingNemee.
In 1961 zijneenaantalvandezebietenvandeafstammingK.W.E.verzameld enin1962ineencelvandekruisingskas gezet.Metbehulpvan
luizenisgetracht desymptomenweeropgezondeK.W.E.handelszaadbieten
overtebrengen,maar zonderresultaat.Vandeplantenindeceliszaad
gewonnen,teneinde ditin1963wederomuittezaaien entezienofhet
verschijnsel opnieuw optreedt eninwelkemate.Vermoedelijk houdende
symptomenverbandmeteenbepaalde genetische samenstellingvandeplant.
Dit zouookhetverschijnsel bijinteeltvanEurekaverklaren enhetoptredenvandesymptomeninkruisingenvandiverse afstammingenmetde
betrokkenËemee-families,ookalsdezelaatste alsvaderplanten worden
gebruikt.Eenanderemogelijkheid zoukunnen zijneenonbekend virus,dat
zowelindeeicellenalsinhetstuifmeel zoukunnenvoorkomen.

KruisingenvanBetavulgarisg^_3^dj3r^J^o^anji_s^hj3__bietcnsoorten,(project
4-1.2)
™
Dit project bevindt zichinhoofdzaaknoginhet stadiumvandebestudering
vanhetmateriaal opzijneigenschappon.Erwerd wederom eenvrijgrootsortimentvansoortenopgekweekt,waarbijkonwordenvastgesteld,datverschillendeherkomstenniet soort-echtwarenenvermengingen ofinkruisingenvertoonden.
Deherkomstenvande eenjarige soortenBetapatuiaenBetaatriplicifolia
zijngesplitst ingroepenmetwitte enrodehypocotykleur.Eengroepsterk
rood gekleurde^et^ajbrijgy^ij^li^aplantenhadbijnauitsluitend bicarpe
kluwens.In1961waserineenpoolseherkomst vanBeta atriplicifolia
éénvegetatieve plantgevonden.Dezebietheefthetafgelopen jaarals
kruisingspartner dienst gedaanvaneentolerantemannelijk steriele suikerbiet.Bovendieniszelfbestovenzaadvandeplant gewonnen.Indezelfde
herkomst zatenin1961ooktweolaatbloeiende planten.Denakomelingsschap
vandezetwee plantengafin1962eveneens enkelevegetatieve planten,waaronder 'énrodebiet.
EenuitBeltsville afkomstigeBej^j^aj^ula.herkomstgafin1961driebladrijke planten.Kazelfbestuiving splitstendezeinbladrijko lateenvroege
schrale typen.In1961 zijnmetdebladrijke typenreedskruisingen gemaakt
metvoeder-ensuikerbieten.Deverkregenkruisingsprodukten warenin1962
wederom éénjarig.Soortgelijkmateriaal isopgekweektvandokruisingsuikerofvoederbiet x^çj^^^i^liçj^oljLa.In1963 zullenuitdeF2'svandeze
kruisingen devegetatief blijvende plantenworden gekozenvoorverdergebruik.Inditverbandwordt gedacht aanhetgebruikenvanditmateriaal,
na totraploïdisering,voorkruisingenmetBetapatellaris.VolgensRussische
literatuuropgaven zouBetapatuiakunnendienenvoor eenbrugkruisingmet
waarnakruisingmetBetavulgarisbeterzouslagen.
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Beta webbiana
Vandoin1961 gemaakte1
Kruit msen tus3ei
bleken er 29 te zijn geslaagd. Barresherkomsten en kruisingen met Barres
bleken hier de beste moederplanten te zijn. De kruisingsprodukten vormden
geen zijwortels eneerden daarom geënt op .jongesuikeroietenplanten. Onjdleek, zijn deze bastaard
danks het feit dat de enting in
begin gesi
na verloop van enkele weken alle dood gegaan. Leze kruisingen zijn het afgelopen jaar weer op grote schaal herhaald, evenals met Beta procumbens als
vaderplant. Ook enkele kruisingen tussen tetraploïde suikerbieten en de
eveneens tetraploïde Bet_ajopj^nljyiri^shebben zaad opgeleverd.
Van een in 1961 geslaagde kruising
DUt ser.i 5etavulgaris en Beta lomatogana
gelukte het 6 planten in leven te houden, ha vemalisatie hebben 2 planten
hiervan gebloeid, maar ze bleken vrouwelijk steriel. Be bieten kunnen vermoedelijk wel in leven worden gehouden, zodat ze het volgende jaar misschien
nog als vaderplanter dienst kunnen doen, Deze kruisingen zijn in 1962 herhaald, ook op tetraploïd niveau«
Een in 1961 gemaakte kruising tussen eenmannelijk.steriele éénjarige tetraploïde Beta_vulgari_sp1ant en Betaiint;ermedia leverde 12 geslaagde kruisingsplanten op, die alle iaat doorschoten enmannelijk ste:.ielwaren. De kluwens
waren bijna uitsluitend mono- enbicarp. Op deze planten zijn terugkruisingen met tetraploïde suiker- envoederbieten verricht, die alle goed zaad
zetten. De F'l-bastaards zullen in stand Y/orden gehouden enkunnen in 1963
weer met andere tetraploïde bieten -/.•ordengekruist. Dit materiaal kan misschien interessant zijnvoor het kweken op tolerantie tegen de vergelingsziekte, daar Betji^irJ^erm^eaia^geen symptomen van deze ziekte vertoont, hoewel
het virus er wel.in aanwezig kan zijn,-,Om dezelfde redenen zijn er ook een
aantal kruisingen verricht vsn suiker- envoederbieten met Beta trigyna en

. i g jILJ<9JS>]LJî-fJ-Q.ri•'.«
Met diverse herkomsten vanj3e_tam^m\tij!i<3_zijn in de loop van de jaren al
meer kruisingen verricht en in 1962 is oen gedeelte van dit materiaal op
vergelingsziektei/olerantie getoetst In tabel13wordt een overzicht gegeven
van de resultaten, die verkregen zijnmet kruisingen van een eenjarige Beta
m^arj-bjimgi(BM III) van -%o!se origine.
Tiiü-üjjj I )

R e s u l t a t e n van k r u i s i n g e n met e e n j a r i g e B_eta_ m a r i t i m a (BK I I I )
k r u i s i n g of r a s

r e l , o-obrengst

jsuiker
Fud_ejDr^jîfj^^d
I
K.W.E.handelszaad ]
- { ( S n i j b i e t x BM I l l g
F2"!
|(Snijbiet x 3MIII'
x Barre^

j'ft d e p r e s s i e

i

i rir
sa t i e I

dr. s t .
100
22

34

ITeo h a n d e i s z a e d
i 100
• [ ( S n i j b i e t x BM I I I . ;
x BarresjxKeb cifA

AI

%

- : •

,0

3t.

suiKer d r . s t .

fo s c h i e ters

22,5
22,5

40
43

38
43

1
58

19,9

L

37

16

26

4

0

18

16,5

\y
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Veel perspectiefbiedt deze éénjarigeherkomstvanBetamjijritimanogniet.
Dekruisin^metsnijbiet heeftvermoedelijk niet gunstig gewerkt.Slechts
na inkruisingreetdetolerante afstammingNeo krijgthetmateriaaleenwat
beter aanzien,ofschoondeopbrengstdepressie hier geflatteerd is,vanwege
de beterevruchtbaarheid vandeniet geïnfecteerdeveldjes,zoals reeds
eerderbijhetvoederbietengedeeltevanhetgezaaide Jornproefveldis opgemerkt.
YanhetI.;.i..S,werdenin1955enigebieten (BMIenSMII)vandesoortBeta
maritimaontvangen,diemisschien al eenswaren ingekruistmetsuikerbieten.
Dit materiaalisinst,:ndgehoudenenin1959zijnhiervanbietengekruist
met eenzwak toleranteHilleshög familie.Intabell4worden enige cijfers
gegevenvanditmateriaal.
TABEL14
ResultatenvanBetamaritima (i.R.S.)enkruisingenhiervanmetHilleshög
afstammingofras

K.W.E.handelszaad
BMI+BMII
Hilleshögx (BHI-t
BMII) F2

suikeropbrengst polarisatie °/o depressie foschieters
suikeropbrengst

29

16,2
12,4

40
39

53

15,2

30

100

0

9
12
(meestlate)

Deze Betamaritima -afstammingheeftwatminder schieters,maardedepressieisookniet best.TerugkruisingmetafstammingHilleshögheefthet
materiaalwelverbeterd,maarveelhoopopuitblinkende resultatenlevert
dezemaritima soort tochnietop.
Eenin1956uitIerland ontvangenBetamaritimaherkomst (B.M.D.)heeft
kleine leerachtige donkergroene bladerenenvormtheteerste jaarhoogstens
wat korte negatieve stengels.Kruisingenmettolerante Neo-families gaven
in 1961 goede resultatenw?„tdevergelingsziektetolerantie betreft.Dit
materiaalisin1962nogeensophetgeplanteBornproefveld opgenomenen
in tabel15wordenderesultatenvermeld.
TABEL 15
i
KruisingenvanBetamaritima (B.M.D.)metafstamming
kruisingofras

K.W.E.handelszaad
B.M.D.xNeo

Neo

suikeropbrengst polarisatie %depressie
suikeropbrengst
100
16,5
35
18
63
13,7

De resultaten stemmengoed overeenmet
ismisschienbruikbaar voorverdergeb
tegendevergelingsziekte.In1962zij
paarsgewijze kruisingenuitgevoerd,vo
de biet.DecombinatieB.M.D.xITeois
stammingïTeoomtezienofdeopbrengs
goede tolerantieookbijverdere kruis
schietersiseveneensnogtehoog.

(

/oschieters

1
23
(late)
dievan1961 endezemaritimasoort
ruikineenveredelingsprogramma
n erdaarommetafstammingBuffalo
oralterverbeteringvandevormvan
eveneensweer teruggekruistmetaftnogteverbeterenvalt enofde
ingistehandhaven.Hetpercentage
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Het bestuderen__TjjgjT-_d_e_.i^JJj^j-J^'-A^^j^A^^AJ^liL^^'1-AP_JPiL^iLPAi-L^AJ^ a A er JA a A
SL§J_lê£fi5Üïi$IfiSL®,_e,iÄS^i^l§£P,elLTP^*°Ject4-2.1)
Eet tetraploid maken van de biet is eenvan de middelen om de variabiliteit te verhogen. Hierdoor wordt de kans vergroot, dat door selectie waardevol materiaal kan Y/orden afgezonderd. In het "buitenland heeft
men spoedig ingezien welke perspectieven polyploid materiaal voor de
bietenveredeling kon opleveren.
Na het beëindigen van de laatste wereldoorlog was op verschillende
bedrijven waardevol polyploid materiaal aanwezig.
In Nederland Yirerdin die tijd weinig aandacht besteed aan de polyploidieveredeling van de biet.Bij de S.V.P. werd het in 1949 nodig
geoordeeld, dat ervaring werd opgedaan met het verkrijgen van tetraploid materiaal, dat aan kweekbedrijven kon worden afgegeven. In het
onderzoek werd vooral voederbietenmateriaal betrokken, omdat de kweekbedrijven, die zich bezig houden met de voederbietenveredeling, in het
algemeen niet waren ingericht voor cytologisch onderzoek.
In 1950 werd door de S.V.P. een begin gemaakt met de colchicine-behandeling van kiemend zaad van de voederbietenrassen Friso, Voedersuikerbiet C.B., Alpha, Barres Stryn/> X enPeragis.Ook werd zaad van de
suikerbietenrassen Kuhn P en K.W.E. behandeld met het doel tetraploide
families te verkrijgen, die voor kruisingsdoeleinden konden worden gebruikt. De reagerende bieten (C 0 )werden in hun eerste en tweede levensjaar cytologisch onderzocht, waarna zaad werd gewonnen van planten,
waarin geen diploide cellen werden aangetroffen. Jonge C-]planten werden cytologisch onderzocht enhierna werden de tatraploiden afgezonderd s
v/aarvan na vernalisatie in een jaar zaad werd gewonnen, dat als C2 zaad
ophet proefveld werd uitgezaaid. In totaal werden 798 tetraploide families op hun opbrengend vermogen onderzocht en hiervan leverde 32f°
meer op dan het diploide uitgangsmateriaal.
In Euphytica 2; 187-196, 3*35-42, 154-16-, 5:308-322 en 63193-197 zijn
de resultaten van het onderzoek opgenomen. Van alle tetraploide families
zijn zaad of stekbieten verstrekt aan de Nederlandse suiker- en voederbietenkweekbedrijven, die zich hadden ingericht voor de polyploidieveredeling.Het enkele waardevolle families is het onderzoek voortgezet om
hun gedrag in latere generaties te kunnen bestuderen. Zij werden ook
voor kruisingsdoeleinden gebruikt met het doel nieuwe typen te verkrijgen. Verschillende hybriden bleken op de opbrengstproefvelden zeer goed
te voldoen en hiervan is zaad aan de kweekbedrijven verstrekt. Nagegaan
wordt in hoeverre het hetorosiseffeet in do volgende generaties terugloopt. De afgelopen jaren zijn ook drieweg- en vierwegkruisingenuitgevoerd, die vaak goode resultaten opleverden.
De polyploide suiker- envoederbietenrassen die in de Beschrijvende
B-assenlijst voor Landbouwgewassen zijn opgenomen, bestaan meestal uit
mengsels va„ntetraploiden, triploiden en diploiden. Door de S.V.P. is
nagegaan of de tetraploide families geschikte partners zijn in kruisingenmet diploid materiaal. In verschillende gevallen werden triploiden
verkregen die aanzienlijk meer opbrachten dan de kruisingspartners.
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Aan dekwekers zijnadviezenverstrekt voorhet gebruikvantetraplcide families inkruisingennet diploiden.Ook zijnwaardevolle
tetraploidekruisingsprodukten (Fg)inhet onderzoek betrokken,die
vaak goederesultatenopleverden.
In 1962verkregen resultaten
OpdeFudekleiwerd op13april eenopbrengstproefveld indrievoud
aangelegd met polyploid voederbieten- ensuikerbietenmateriaal.Het
proefveld was ingrote enkleine blokken onderverdeeld.Degroteblokkenbestondenuit 13banenmet 14veldjes,waarvan2met eenstandaardrasendekleine blokkenuit 6banenmet 6veldjes,v/aarvaneenstandaardras.
Opvallend was degrote regelmatigheid vanhet proefveld.Opiederveldjekondenmaximaal 6Cbietengroeien.
Vanhet gehele opbrengstproefveld (936veldjes)bedroeghet gemiddeld
aantal bietenperveldje 61.7•Werden develdjesmetminder dan58
bietenuitgeschakeld (76veldjes)danwashet gemiddeld aantal 62.0.
Opvallend hoogwas in1962het drogestofgehalte vanhet standaardras.
Ditwas ookhet gevalmet demeestepolyploidekruisingsprodukten.
De suikergehaltes lagen eveneens opeenhoogniveau.Ditblijkto.m.
uithet suikergehaltevanhet standaardras K.li.E., dat ï7>4f° bedroeg.
In 1961 was eenaantalkruisingenuitgevoerd tussenF5bietenvan
kruisingen tussenfamiliesvantetraploide rassenmet derassenEureka
enBarresFerritslevX.Intabel 1zijn enkelewaardevolle kruisingen
opgenomenmetvermeldingvandegebruikte lettercombinaties.
?ABEL1
waard evo Lietriploi .den
afstamming

kruising
(SYx
(VCx

VD) x Eureka
VD) xEureka

(VAx
(SYx
(SYx
(SYx

VD)
VB)
VC)
VD)

xBarres
x Barres
xBarres
x Barres

SY=
VC=
VD=?
Ferrits lev
Ferrits lev
Ferrits lev
Ferrits lev

X
X
X
X

VB=

tetraploidenakomelir tgschapvanK.¥.I
n
11
Alpha
11
11
|Barres
tßtrynoX
it
II
jToeder\suikerbiel

Lc.B.

VA=

i!

11

Ophet proefveld werd ookF2aaaduitgezaaid van eenaantalkruisingen
tussentetraploide families,die totverschillende rassenbehoren.Goed
voldeden dekruisingenVL (tetraploide'GroenkraagCB) X VC enVL enVD,
dekruisingenVF (tetraploide Eureka)xVC enVFxVD enVG (afwijkend
tetraploide Peragis)xVA.
Verderwerd zaadvan eenaantal drieweg- envierwegkruisingenuitgezaaid,
waarvanverschillendemeeropleverden danhet standaardras Eureka.In
tabel 2zijnkruisingenvermeld,diegunstigeuitkomstengaven.
TABEL2
waardevolle tetraploide kruisingen
(SYxVB)xVC
(SYxVB)xVD
(SYxVB)xVF
(SYxVC)xVC
(SYxVC)xVE
(SYxVC)xVG

(SYxVD)xVB
(SYxVD)xVC
(SYxVD)xVG
(SYxVD)xVF
(VAxVD)xVC
(VAxVD)xVF

(VCxVD)xVB
(VCxVD)xVE
(VCxVD)xSY

VE=tetraploidenakomelingschap vanPeragis

(SYxVB)x (SYxVC)
(SYxVC)x (SYxVB)
(VAxVD)x (SYxVD)
(VAxVD)x (SYxVB)
(VCxVD)x (SYxVC)
(VCxVD)x (SYxVD)

Friso
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Ophet suikerbietenproeï'velömaakte dekruising SYx Zwaanesse IIIeen
zeergoede indruk.Verderkwamengoed naarvoren:
SYxSX (tetraploide Kuhnp) xHilleshög
SYxSX
xSA (tetraploide Hilleshög)
SYx
SZtetraploiderïaribo)xSX
In 1962werden eengroot aantal driewegkruisingen gemaakt tussende
F
2vankruisingen tussentetraploide families,dietot verschillende
rassenbehoren,metVC enVF.
Bijdetetraploide suikerbietenwerden eveneens eenaantal drieweg-en
vier«egkruisingenuitgevoerd.
Het project is thans beëindigd.Samenvattend kanv/orden,geconcludeerde
Inde tijd,dathet polyploid makenvanbietennogeenweinigbekende
techniekvoorstelde,is eengevarieerd materiaal aandeS.V.P.tetraploid gemaakt.Overdewerkwijze isuitvoerig bericht.Vanverschillendetypenvanvoederbieten envan suikerbieten zijn tetraploide families
vangoedekwaliteit door selectieverkregen.Ditmateriaal isdek-wekers
terbeschikking gesteld.Erisonderzoek gedaannaar demogelijkheden
diekruisingvanbietenvanverschillend typeoptetraploid niveaubiedt.
Bijdezetypekruisingen zijnookpartnersvanverschillend ploïdie
niveau gebruikt.Erzijnaanwijzingenverkregendatbepaalde kruisingen
tothet ontstaanvanhybridenmetbijzonder gunstigekwaliteit kunnen
leiden.Overdeuitkomstenisdekwekers telkensmededelinggedaan.
Het inhetbezitvandoS.V.P. zijnde,bijdit onderzoekontstanemateriaal zalvoor zoverpassend werdengebezigd indeonderhanden zijnde
nieuwereprojekten.
Variabiliteitsanalysebijbieten (project4-2.2)
Devariabiliteit van debiet iszeergroot.Dit iso.m.het gevalmet
landbouwkundig belangrijke eigenschappen alsdovormvandebiet,het
wortelgewicht,het gehaltevandrogestof, suiker,stikstof enasbestanddelen,de schietervorming enhet loofgewicht.Dekwekers staat eenzeer
variabelmateriaal tendienste,waarin zijinverschillende richt/Lagen
kunnenwei'ken.Zijworden inhunkeuze echterbeperkt door debestaande
correlaties tussengewicht engehalte entussengehalte enmatevanondergrondsegroei.
De erfelijke eigenschappenkunnenmoeilijk aandebietwordenbepaald
o.a.door degrote invloed,dieuitwendige omstandighedenuitoefenen.
Dekwekerskunnen ietsmeer overde erfelijkheid aandeweet komen
door denakomelingschap tebestuderen.Dezevormvan selectie,diefamilieselectie wordt genoemd,wordt door dekweekbedrijvenindeeenof
anderevorm toegepast.Zijheeft indebietenveredeling zeergoederesultaten opgeleverd.Toch isinhet algemeen dekennis van degenetische
achtergrond van landbouwkundig belangrijke eigenschappengering.Door
inteelt toetepassenkanbijeenkruisbestuivend gewas,debeschikking
wordenverkregenover inteeltlijnen,dieinvrijhogematehomezygoot
zijn.Zijkunnenwordengebruiktvoor debestudering vandegenetische
achtergrond vanbelangrijke eigenschappen.Ookbestaat domogelijkheid,
dat zelffertielc lijnenwordenverkregen,dietenminste zoveel opbrengen
alshetuitgangsmateriaal.Misschienworden zeldzamevariantengevonden,
die alsrasverbeteraars dienstkunnen doenb.v.monocarpie.Ookkanwordengeprobeerd ombestaande correlaties teverbreken.
De strengstevormvaninteelt isdetoepassingvan zelfbestuiving.Omdat
debiet inhogemate zelf sterielis,moet opgrote schaalwordengewerkt omredelijkeresultaten teverkrijgen.Eenmilderevormvaninteelt ishetuitvoerenvanherhaalde broeder-zusterkruisingen.Erkan
ook zoveel zaadwordengeoogst,datobservatieproefveldenkunnenworden
aangelegd.
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In 1958werd doordeS.V.P.eonbegingemaaktmethetuitvoerenvan
eeninteeltprogramma door eenaantal paarsgewijzekruisingenuitte
voerenbinnendevoederbietenrassen Eureka enBarres StrynpX.Inde
volgende generatiewerden binnendef&,miliesbroeder-zuster kruisingen
uitgevoerd,waarvanini960zaad.opeenobservatieveld konwordenuitgezaaid.Tussen deinteeltlijnenwerdenduidelijkeverschillen geconstateerd inlooftype enbietenvorm.In1962isvandevolgendeinteeltgeneratiezaad opeenobservatieveld uitgezaaid.Het onderzoekvande
aldusverkregen inteeltlijnen zalgedurende eenaantal generatiesmoetenwordenvoortgezet;degraadvanhomozygotiezaliniederevolgende
generatie stijgen.
In1959werd eenbegingemaaktmethetuitvoerenvan eenprogrammavan
gedwongen zelfbestuiving.Voor dit doelwerden eenaantal stekbieten
van enkele suiker-envoederbietenrassen opeenintecltvelduitgeplant.
Met behulpvan stengelinhulling isgetracht zaad teverkrijgen.Dit
onderzoek isgedurende enkele generatiesvoortgezet.Hetblijkt,dat
dezelffertiliteitgeleidelijkkanwordenvergroot.Doorgedurende een
generatie broeder-zusterkruisingen inteschakelenkanvoldoendezaad
voor eenobservatieveld wordenverkregen.Erkwamenduidelijkeverschillentussendeinteeltlijnenvoor ingewicht engehalte.In enkelegevallen traden.mannelijkesteriele bietenop,Gokwarenenkele planten
inhogematemonocarp.Insommigeinteeltlijnentradenuitsluitend
rodeofgele ofwittekieinplantenop.Ditwijst ophet homozygoter
wordenvanhetmateriaal.
In 1959werden opdegezonde banenvanhet vergelingsziekteproefveld
binnen derassenHilleshög, IL.Y/.E., 'Semee, Neo enBuffelo enkele typen
afgezonderd, diereeds gedurende enkele generatieswareningeteeld.In
1960werden binnen de families paarsgewijze kruisingen uitgevoerd en
er werd zelfbestuiving toegepast door stengels in te hullen. Op het in
1961 aangelegde observatieproefveld traden duidelijke verschillen op
in looftype, bietengewicht, drogestof- en/of suikergehalte.
Het onderzoek naar het verkrijgen van inteeltlijnen, die in eigenschappen erfelijk van elkaar verschillen, is in volle gang. Er zijn grote
verschillen gevonden in demate van inteeltdepressie. Het is gewenst,
dit onderzoek voort te zetten om de graad van homozygotie te verhogen.
Het is van belang na te gaan of lijnen kunnen 'wordenafgezonderd, die
veel opbrengen, die een hoog suikergehalte bezitten, die lage as- en
stikstofgehaltes bezitten, die een hoge mate van schieterresistentie
bezitten, enz.Het onderzoek naar het voorkomen van monocarpie, mannelijke steriliteit, enz.wordt voortgezet.
In 1962 ver
kregen_rg_su_l_t_a_ten
a.observatie
Op deïïudekleigrondwerd op 15 april een observatieproefveld in tweevoud aangelegd met ingeteeld Eureka,materiaal, dat geoogst was van
paarsgewijze kruisingen. Een herhaling bestond uit 10 banen van 17
veldjes,waarvan er 2 waren gezaaid met handelszaad van het ras Eureka, dat als standaardras werd gebruikt. Op ieo.erveldje konden 3 x 1 1
bieten groeien.Jv!ahet uitdunnen bleek, dat het aantal misplaatsen
gering was.Opvallend was de vrij grote uniformiteit van de bieten op
de veldjes. In de loop van de herfst werden van ieder veldje het bietgewicht en het drogestofgehalte bepaald. De variatie in drogestofgehalte van de 5 onderzochte families ten opzichte van Eureka bedroeg
87.O - 113.6^o.Voor de drogestofopbrengst per veldje was de variatie
71.9 - 114»Of0« Binnen de ingeteel.de families kwamen tussen de nummers
soms aanzienlijke verschillen voor in drogestofgehalte en drogestofopbrengst.
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Ophet opbrengstproefvGld werd indrievoud zaad opveldjesvan 6 x 1 1
plaatsenuitgezaaid vannummers,dietot28ingeteelde familiesbehoorden.Opditproefveld kunnen deverschillen tussende families
betrouwbaarderworden aangetoond danophet observatieproefveld. Ten
opzichtevanhet standaardras Eurekav/asdevariatie indrogestofgehalte 91.1 -113.67benindrogestofopbrengst74.9-112.9%.Intabel
3 zijndefamilies opgenomen,diehetverstuiteenliggenindrogestofgehalte endrogestofopbrengstt.o.v.de standaard.
TABEL3
Variatie inlandbouwkundige eigenschappenvaningeteelde Eurekamateriaalt.o.v.hetuitgangsras
drogestofgehalte

drogestofopbrengst

31x32

laag 94.5

laag 78.0

17x18

laag 94.9

hoog105.9

19x20

hoog113.6

laag 74.9

41x42

hoog 105.2

laag 81.1

69x70

hoog102.4

hoog103.8

43x44

hoog 100.0

hoog112.9

inteeltlijn

De ingeteelde families 5x 6,17x 18,39x40,43x44,49x 50,
69x 70, 71x72en89x9°leverdenmeer drogestof perveldjeop
danhetuitgangsrasEureka,.
Op 17meiwerd opzandgrond eenplantproefveld aangelegd met Eureka
bieten,diewarenopgekweekt inJiffypotten.Opditveld kwamennummersvoorvanpaarsgewijze kruisingen,die?/einigzaadhaddengeproduceerd ofslecht kiemden envanbieten,waaropmet behulpvanstengelinhullingen zelfbestuivingv/astoegepast.Vaniedernummerwaren
een,tweeofdrierijenvan 10bietenuitgeplant.Omde 20rijenv/aren
3 rijenvanhet standaardras Eurekauitgeplant.Indeloopvande
herfstwerdenvandenummers,waarvandrierijenvoorkwamen,het
bietengewicht enhet drogestofgehalte bepaald.Erkanopdezewijze
eenindrukwordenverkregenvandovariatie indrogestofgehalte en
drogestofgewichtperbiet.Voerhet drogestofgehaltewarentenopzichtevanhet standaardras deuitersten 89% on107%envoorhet
drooggewicht 54% en121/o.Erkomennummers voor,die eengroteinteeltdepressievertonen,terwijl anderenummerstenminste/veelop-/even
brengen alshetuil
ngsmatoriaal.
Op deNudekleigrond werd intweevoud eenobservatieproefveldaangelegdmet ingoteeid Barres Stryn/Xmateriaal.Tenopzichtevanhet
uitgangsras v/asdevariatie indrogestofgehalte 97*7^-116.8%en
indrogestofopbrengstporveldje 70.2%-118.6%.Het blijkt,dathet
moeilijk isinteeltlijnonaftezonderen,die eenaanzienlijk lager
drogestofgehalte bezitten danBarres Stryn^X.Verderkanworden
medegedeeld, dat dr;30onderzochte inteeltlijnener5meer drogestof
produceerdendanhetuitgangsras.
Op zandgrond werd ingebeeld Barres Stryn/Xmateriaaluitgeplant,dat
inJiffypottenwas opgekweekt.Devariatie indrogestofgehalteen
drooggewicht perbietwas ietsgroter danopkleigrond.Enkeleinteeltlijnengaven eensterke inteeltdepressie met als laagstopbrengend nummer 67%vanhet standaardras Barres Strynjz5 X.
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In1961 wasophet inteeltveld van eengroot aantal ingehulde
stengelsv/atzaad geoogst,datinhetvoorjaarvan 1962inde
kaswerduitgezaaid.Deopgekomen plantenwerden inJiffypottenverspeend en18meiopbotveldmitgeplant.Indeloopvan
deherfstwerdenvaniedernummer enkele "bietenaangehouden,
waarmedein19&3ophet inteeltveld hetintelenmet hehulpvan
stengelinhullingen zalwordenvoortgezet.
Doorinteelt toe tepassenkrijgenrecessieve genendegelegenheid naarvorentekomen.In1962tradeninenkeleinteeltlijnen
witte ofrode ofgelekiemplantenop.OokwerdeninenkeleEurekanummersgespikkelde bladerenopgemerkt,
t>.Zaadwinning
In 1962werd het inteeltprogrammavoortgezetmethetuitvoeren
van paarsgewijze kruisingen binnen eenaantal ingeteelde families
van enkele suiker- envoederbietenrassen.Intabel4iseenoverzicht gegevenvanhet aantalfamilies,waarvantwee stekbietenals
een paar zijnuitgeplant.
TABEL4
Aantal uitgevoerde paarsgewijze kruisingen

Ras
Hilleshög
Nemee
Kuhn P
ÏÏ3226
S.W.E.

Aantal families

21

7
6
4
56

Ras

Aantal families

Hincierupgaard XII
Groeningia
ïïeo
Ovana
Alpha
Hassiva
Buffalo
Eureka
Barres Strynp7

Bijverschillende parenwerd eenAmerikaans eenjarigmannelijk
steriele bietgeplaatstmethet doelomO-typenaftezonderen.
Dezewerkwijzewasin1961 ookgevolgd.In enkelenakomelingschappenvandemannelijk steriele bietentradenvelemannelijk sterielenop,waaruitvolgde,datdedesbetreffendeinteeltlijnen
inhogematehet 0karakter1)ezaten.
Ophet inteeltveld werdenvan eengroot aantal inteeltlijneneen
of tweebietenuitgeplant voorzelfbestuiving.Ditwerd uitgevoerd
met behulpvan stengelinhullingen.
Het Koeleweer gedurende dezomerhad tot gevolg,dat dezaadontzettingmeeviel."Vaneenaantal plantenkonvrijveel zaadworden
geoogst.In tabel5is eenoverzicht gegevenvanhet aantalplanten,dat indeinhulzakken eenofmeer zadenheeft geproduceerd.

4
6
19
11
10

6

11
19
20
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TABEL5
Aantalbieten,waarvannazelfbestuivingzaad isgeoogst
Ras

Aantal planten

43
6
5

Hilleshög
Nemee
US 226
Kuhn P

12
168

K.W.E.

46
9

Eureka
G-roeningia
Ovana
Alpha
ïïeo
Barres Stryn^ X
Hinderupgaara XII
Barres Eerritslev X
Buffalo
Massiva

18

13
24
33
7
8

14
46

Deuitgeplante stekbietenwerdenophet inteeltveld tijdensde
bloeibeoordeeld ophetvoorkomenvanmonocarpie.Het bleek,dat
tweeHilleshög bieten inhogematemonocarpwaren.Ookwerden
enkelemannelijk steriele bieten aangetroffen,diemet eenO-type
werdengekruist.
In 1962is eenbegingemaaktmethet onderzoeknaar deT/aardevan
deinteeltlijneninkruisingenmet tetraploiderassen.
Intabel 6is eenoverzicht gegevenvanhet aantal families,waarvanwaarschijnlijkhybridezaad ophet proefveld kanwordenuitgezaaid inenkelvoud, tweevoud ofdrievoud.
TABEL6
Aantal inteeltlijnen,waarvanvoldoende zaad isgeoogst voortoetsingopcombining abilitymet tetraploid materiaal
Ras
Hilleshög
K.W.E.
Hemee
Kuhn P
Hinderupgaara XII
Eureka

aantal inteeltlijnen

13

35
6
5
4

13

Ras
Massiva
Groeningia
Ovana
Alpha
Barres Ferritslev X
Buffalo
Barres Strynç/X

aantal inteeltlijnen

5
7
8

7
8

4
18
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Het bestuderenvande^j^net:Ljschj^jichtej^rj^i^vandemannelijke sterilii.eÜ,(projeet4-2.5)
In 1942deelde Owenmede,datbijbieten plantenvoorkomen,diemannelijk steriel zijn.Dezevormvansteriliteit berust opeenplasmatische
factor enoptwee erffactoren,die indechromosomen zijngelokaliseerd
eninrecessieve vorm aanwezigmoeten zijn.Demannelijke steriliteit
kan opdevolgende generatiewordenovergebracht als de eicellenstuifmeel ontvangenvan0bieten,dit zijnplanten,dienormaal plasmabezitten enverder inhetbezit zijnvandetweegenoemde recessievegenen.
Spoedigwerd geconstateerd, dat dedoorOwenontwikkelde werkhypothese
te eenvoudigv/as.Erblekencomplicaties optetredeninhetprotoplasma.
Ook zijnerwaarschijnlijkmeer dantwee geneninhet spel.Verder bleken
uitwendige omstandigheden invloed uit teoefenen opdematevanmannelijke steriliteit.Deze complicaties v/arenvoor deS.V.P. aanleidingom
een onderzoek intestellennaarhet gedragvan demannelijkesteriliteit.Erwordt daarbij ookgebruik gemaaktvanAmerikaanseherkomsten.
Eenbelangrijk onderdeelvanhet onderzoek ishet opsporenvanmannelijke steriliteit inhetV/esteuropesebietensortiment.
In 1959werden indeprovincie Groningen op enkele zaadpercelenvele
bloeiende plantenbeoordeeld ophetvoorkomenvanmannelijkesteriliteit.Erwerden enkelemannelijk steriele bietenaangetroffen.Inde
nakomelingschap tradweermannelijke steriliteit op.Erisgekruistmet
eenO-typeaangeduid alsLeoK,dathelaas genetisch niethelemaal zuiver
is.Door totkruisenmetbetere O-typenwordt getracht genetisch zuivere
mannelijk steriele lijnenteverkrijgen.
In 1961 werd indeprovincieGroningen gezocht naarmannelijk steriele
suikerbieten.Dit onderzoek ismet succes bekroond.Van eenaantalmannelijk steriele bietenis zaad geoogst,datuitvrijebestuivingwas
ontstaan.Getracht zalv/ordenzuiveremannelijk steriele suikerbietenlijnenoptebouwen.
Zuiveremannelijk steriele lijnenkunnen alleenwordenverkregenals
wordt beschikt overgenetisch zuivere O-typen.In1959werdenvoordit
doelkruisingenuitgevoerd tussen eenjarigemannelijk sterieleAmerikaansebietenmet bietenvandevoederbietenrassen,waarinmannelijke steriliteitvoorkwam.Dit optredenvanmannelijke steriliteit ineenrasmagwordenbeschouwd als eenindicatievoor aanwezigheid vanO-typen.Eenmannelijk steriele plant immers kan zijnontstaan slechts dankenaaneenbestuivingvaneenmannelijk steriele plantuit eenvorige generatie door
stuifmeel dat de steriliteitsgenen inrecessievevormheeft overgebracht.
De recessieve genenhuizen dusinzo'nras.De aanwezigheid vanO-typen
teveronderstellen isdanniet eengewaagde speculatie.
Uit deresultatenvandenakomelingschappenvandemannelijk steriele
bieten bleek,datverschillende voederbieten,waarvan door zelfbestuiving
zaad v/asgewonnen,het gewenste O-typevertegenwoordigden.Met dezeO-typen
ishet onderzoekvoortgezet omde zuiverheid teverhogen.Ditv/asnoodzakelijk,daarruimtelijke isolatiewas toegepast.In1962werd eenbegingemaaktmethet opsporenvanO-typenindesuikerbietenrassen,waarinmannelijke steriliteit werd gevonden.Methet onderzoeknaarhetvoorkomenvan
O-typenindeinteeltlijnc-nis eenbegingemaakt.
Uithetvoorafgaande volgt,dathet onderzoeknaarhetverkrijgenvan
genetisch zuivermannelijk sterielmateriaal enO-typennoginvolle gang
is.Waardevolmateriaal,datinhet inteeltprogrammanaarvorenkomtwordt
eveneonsinhet onderzoek betrokken.Eenbeginisgemaaktmet destudie
van deinvloed vandetemperatuur opdemannelijke steriliteit.In1962
werdenophetI.3.S.mannelijk steriele plantenbij enkele temperaturen
tot bloeigebracht.
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In1962verkregenresultaten
Pletin1961 doorvrijebestuivingverkregen zaadvanmannelijk steriele
bietenvanderassenDippeE,DippeN enDieckmann'sOptimawerd indezelfdeherfst noguitgezaaid.De opgekomenplantenwerdengedurendede
winter gevernaliseerd. Inlietvoorjaarvan1962werden drieisolatieveldjes aangelegd.Voor debloeiwerdendeplantenonderzocht ophet
voorkomenvanmannelijke steriliteit.VanDippe 1'werdenpernummer
IO-15bietenophet isolatieveld uitgeplant.Alleendenummers 5>6
en 19gaveneennakomelingschapwaaringeenmannelijke steriliteit
optrad.VanDippeEno.27werden 16envanDippeEno.28werden22
bietenuitgeplant.VanDickmann'sOptima21 en23warendeaantallen
resp.17en16.
Intabel 7is eenoverzicht gegevenvandeverkregen positieveresultaten.Demannelijk sterielebietenwerdenbevrucht doorhetO-type.
Waarindenakomelingschapvandemannelijk steriele bieteneenvrij
groot aantalindividuenvoorkwam,dat opnieuwmannelijk sterielbleek
te zijn,magwordengeconcludeerd,datinderassen,waaromhethier
gaat, stuifmeelwordt gevormd dathet dubbelrecessieve typet.a.v.
de steriliteitsfaktoren vertegenwoordigt.In1962werd daarom eenbegingemaaktmethet speurennaarO-typenindezerassen.Eenaantal
bietenwerd individueel gekruistmet éénjarigmannelijk sterielAmerikaansmateriaal.Iederekruising dieresulteert inmannelijk steriele
nakomelingenuit zaad dat opdemannelijk sterielemoederbiet isgeoogst leverthet bewijs datdegebruiktevaderplant tothetO-type
heeft behoord.Van elkekruisingis,om tekunnenterugtasten,door
zelfbestuivingzaad geoogst opdefertieleplant.
Behalvebijsuikerbieten isookbijvoederbieten getracht O-typenen
mannelxjk sterieleplantenaftezonderen.
Mannelijk sterieleplantenvanhetrasEurekazijnter instandhouding
vanhet typegekruistmet eenbeschikbaarO-typeuitlleo-K.Ditexperiment leiddenogmaar totonvolmaakte resultaten,waarhet bleek,datin
denakomelingschappen vandemannelijk sterieleplantennogstuifmeelproducerendevormenvoorkwamen.
TABEL7
Aantalmannelijk steriele bietenindenakomelingschapvanmannelijk
steriele suikerbieten,dievrijzijnbestoven.

Ras

No.van demannelijk
sterielebieten

Aantalmannelijk steriele
bietenindenakomelingschap

7

5
1
3
2
3
5
2
5
4
4
7
4
5
2
1
2

DippeIT

8

9

DippeET
Dickmann's Optima

10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
23
24
25
26
27
28
21
22

3
5
9

s
5
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Teneinde O-typen te achterhalen werd van ieder van de rassen Eureka,
Hassiva en Barres Ferritslev X een aantal bieten stuk voor stuk getoetst door kruising op Amerikaans eenjarig mannelijk steriel materiaal. Deze kruisingen, genaakt in 1959? leerden in I960, toen het
op de eenjarig mannelijk steriele planten geoogste zaad al weer bloeiende bieten leverde, in hoeverre er O-typen als partner waren gebruikt.
In alle drie de gebruikte voederbietenrassen werd een aantal O-typen
met behulp van dit experiment opgespoord.
¥aar alle in de kruisingen van 1959 gebruikte vaderbieten tevens waren
zelfbestcven kon door middel van dit bij zelfbestu.iving gewonnen zaad
op de als O-type geïdentificeerde bieten worden teruggegrepen.
Er werd zodoende de beschikking verkregen over O-type families in ieder
der rassen. Teneinde te controleren of de veronderstelde O-type families inderdaad de gewenste structuur bezaten, \?erd een aantal bieten
uit elk der families nog eens als vaderplant in kruisingen met eenjarig mannelijk steriele bieten getoetst.
In tabel 8 is een overzicht gegeven van al deze experimenten.
In kolom 1 zijn de nummers vermeld van de bieten die op grond van de
kruisingen in 1959 het O-type bleken te bezetten.
In kolom 2 staan de nummers van de bieten uit de O-type families, die
getoetst zijn door ze te gebruiken als vaderplant in een kruising met
eenjarig mannelijk steriel materiaal.
In de 3 e kolom is het aantal bieten opgegeven, dat in de nakomelingschap van demoederplant uit bovengenoemde kruising op mannelijke steriliteit is onderzocht en in kolom 4 tenslotte het aantal bieten dat
mannelijk steriel werd bevonden.
Thans beschikt de S.V.P. over een aantal O-typen invoederbieten, die
kunnen worden gebruikt in eigen onderzoek.
Enkele ingebeelde Hemee lijnen worden onderzocht op het voorkomen van
O-typen met het doel O-typen in het suikerbietenmateriaa.1 af te zonderen. Het bleek, dat zij genetisch vrij zuiver waren.
TABEL8
O-bieten,dienatoetsing»pAmerikaanseenjarigmannelijksterielmateriaalinhogemategenetischzuiverzijn.

Ras

Nov.d. zelfbestovenbiet

Eureka

69
'lassiva

85

Uov.d.zelfbestovenF.-biet

Aant.onderzochteF-|-bieten
v.d. kruising Am.IHSx
voederbiet

Aant.mannelijksterieleplanten

4940-5
4940-6
4941-1
4941-3
4941-4
4941-5
4941-6
4942-1
4942-6
4943-2
4943-5

9
19
5
25
7
10
17
6
30
27
6

9
18
5
2 0 + 1 semi
7
10
17
6
2 5 + 3 semi
27

4944-1
4944-2
4944-3
4944-4
4945-2
4945-3

13
10
8
19
10

11
10
7
18
10
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Ras

Massiva

Mo. v.d. zelfbestoven biet

100

101

102

108
119
129
130
138
141
102
153
161
162
163
164
165
109

129
160
Barres
Ferritslev X

227
248

232
259

Mo v.d.zelfbestovenF-]-biet

Aant. onderzochte F-j-bieten
v.d. kruising Am.I,'ISx
voederbiet

Aant. mannelijk
steriele planten

4946-1
4946-2
4946-3
4946-4
4947-1
4947-2
4947-3
4947-4
4948-1
4948-2
4948-3
4950-5
4952-2
4953-3
4954-2
4954-3
4955-4
4956-2
4956-3
4958-3
5059
4962
4965-1
4966-2
4967-1
4967-2
4968-4
4969-2
4969-3
4969-4
4951-2
4951-4
V 138-1
V 138-2
V 138-3
V 141-2
4404-1
4425-2
4425-4

19
18
10
10
8
10
8
20
17
5
10
17
9
10
20
19
18
9
29
19
20
20
8
17
8
6
18
8
9
15
9
19
4
7
10
19
10
18
9

19

4970
4973-1
4973-3
4973-4
4973-5
4971-2
4971-6
4974-2

6
8
7
10
10
19
20
20

5
8
6
8
8
19
18
18

17 +1semi

10
10
8
10
8
17+ 2semi

16
5
10
17
9
10
18+ 1semi

19
18
9
29
19
1 6 + 3 semi
1 7 + 3 semi

7
17
7
6
18
6 + 1 semi

7
12
9
19
4
7
10
19
10
18
9
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De afgelopen jarenzijnkruisingenuitgevoerd tussenAmerikaansmannelijk sterielmateriaal ensuikerbieten.Tot 1962werd alsO-typegebruikt hetAmerikaanse O-type.In1962werden enkele isolatieveldjes
aangelegd,waarop stekbietenvanverschillendeM.S.herkomstenwaren
uitgeplant.Deplanten,die stuifmeelproduceerden,werden tijdigverwijderd.Demannelijk sterielebietenwerdenbestovenmet stuifmeel
vanhetO-typeFemeeE.Vanvrijveelmannelijk sterielmateriaalis
perplant zaadgeoogst.
Met onderzoeknaar deoverervingvanmannelijke steriliteit optetraploid niveauisin1961 eenbegingemaakt doormannelijk sterielmateriaal en0materiaalmet Colchicine tebehandelen.Erismomenteel
tetraploid Amerikaans eenjarigmannelijk sterielmateriaalmethet er
bijbehorendeO-typebeschikbaar.Ookistetraploid mannelijk steriel
Eureka enNeo'!ï materiaal aanwezig.Nagegaan zalv/ordenhoedemannelijke steriliteit optetraploid niveauovererft.
Ophet opbrengstproefveld werd zaadvan enkelemannelijk steriele
Eureka lijnenuitgezaaid.Demeestenummers produceerdenmeerdrogestofperveldje danhet standaardras Neo,waaruit hetO-type
ïïeolï
is
geisoleerd» waarmede deM.S.Eureka,bietenwarengekruist.HetO-type
FeoKisvrijver ingeteeld.Eet opbrengend vermogenvan ditnummer
valt tegen.Bete?:voldoendeMassivaO-typen,dienogma,areenkeer
wareningeteeld.
Ophet 1.3.8.werd in 1962eenproefveld opgezetmet gekloondemannelijk sterielevoederbieten omdeinvloed vandetemperatuur opdemannelijke steriliteit teonderzoeken.Dezeproefheeft onvoldoenderesultaat opgeleverd, omdathetgekloondemateriaalvroegtijdig verloren
ging.Hetisgewenst beterplantgoed voor dezeproeventegebruiken.
Diversen
In 1961werd zaadvan derassenEureka eniïemeemetX-stralenbehandeldmethet doelmonocarpieop tewekken.Deovergebleven stekbieten
werdenin1962ophetinteeltveld uitgeplant.Van 64plantenkonmet
behulpvan stengelinhulling wat zaad worden geoogst.Nagegaan zalwordenofindeX2monocarpie aanwezigis.Van enkelebicarpe bietenwerd
zaad geoogst,dat door zelfbestuivingisontstaan.Onderzocht zalwordenofuitbioarpmateriaalmonocarpe bietenverkregenkunnenworden.
Zaad werd verdergeoogstvan enkelekruisingen tussenAmerikaansmonocarpmateriaalmet suiker- envoederbietenmethet doel eniginzicht
teverkrijgenindeoverervingvanmonocarpie.
Het afgelopen jaarwerd v/eerhet secretariaat vervuld vandeStudiekringvoorPlantenveredeling.Erwerdenweerreferatengemaakt vaxi
artikels over debietenveredeling,die opgenomen zijnindebibliotheek
I.V.P.-S.V.P.Voor detijdschriftenLandbouwdocumentatie enZaadbelangen
werdenreferaten,gemaakt vanartikels,diebetrekkinghebbenopdeplantenveredeling.
Op22 januari 1962werd opdestafbijeenkomst I.V.P.-S.V.P.eeninleidinggehouden overmannelijke steriliteit bijbieten.Opeenvergadering
vandewerkgroepen Suiker- enVoederbietenwerd op23januari 1962een
voordracht gehouden overintcpltverschijnselenbijbieten.Aan enkele
bietenkwekers werdenadviezenoverdeveredelingvandebietverstrekt.
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EIPEULVRUCHTEN
door

Dr.F.Wit

Veredelingvangrassen doorchromosomenverdubbeling (project5-1*4)
Ineenaantal families,verkregen door zelfbestuivingenkruising
van parenvandiploïde entetraploïde klonenvanEngelsraaigras,
werden opbrengstschattingen enschiettijdbepalingen verricht.Elk
klonenpaarwasverkregen door scheurenvan éénchimaereCo-plant.
Inhet algemeenwastenopzichtevandediploidefamilies deschiettijd bijdetetraploxden ietsnaardelatekantverschoven.Ditgold
vooralvoordrievandevierkruisingsfamilies.Tenaanzienvande
vegetatieve ontwikkeling blevenhier detetraploideniets bijde
diplo'ïdentenachter.
Indevierdekruisingsfamilievielgeenverschil tussen diploïden
entetraploxden tebespeuren.De indrukwerdverkregen datzelfbestuivingszaaisels vantetraploïde klonen eenietsgeringereinteeltdepressievertoondendandievandiploïdeklonen.De aantallen zaailingenwaren echterinhetalgemeentegeringombetrouwbareverschillentekunnenvaststellen
Bastaardering tussenLolium-__en_F_e_stucasoorten (project 5-1•5)
Een colchicinebehandeling van zaden,verkregen doorkruisingvan
diploid Italiaansraaigrasmet rietzwenkgras (6 x ) , leverde 30geheel ofgedeeltelijk octoploïde plantenop.Dezewaren teherkennen
aanhetvoorkomenvanhalmennetopenspringende meeldraden;aanniet
verdubbeldehalmenblevendemeeldraden gesloten.I-Taopsplitsenvan
gedeeltelijk octoploïde sectorenkonden aandehandvancytologisch
onderzoek zuiveroctoploïde plantjeswordengeïsoleerd.Deze zullenmisschien invariërende mate -mannelijk envrouwelijk fertiel zijn.
Door onderlinge kruisingkandusmateriaalwordenverkregenvoor een
onderzoekvandestabiliteit vandezenieuwe synthetische"soort"en
voor eenoriënterende beoordelingvandelandbouwkundigewaarde.
Onder deF1-bastaardenvandiploid Italiaans raaigras entetraploïde
beemdlangbloem,waarvandekruisingszaden eveneensmet colchicinewarenbehandeld.,werden4nieuwe plantenmethexaploïde sectoren opgespoord.
Deze zijnvoor testellendoordegenoomformuleFFFFLL.Ookhierbleken deverdubbelde gedeelten te onderscheidenvande onverdubbelde
(FFL)doorhet openspringenvandemeeldraden.Dehexaploïden kunnen
opdezelfdewijzewordenbewerkt alsdebovengenoemde octoploïden.
Daarnaast kunnen zewordengebruikt voor deproduktievanplantentypen dielangs anderewegmoeilijk zijnteverkrijgen.Zowerd een
van dereeds in 1961 opgespoorde hexaploïden teruggekruistmet een
diploïde Loliurnmultiflorum.De7verkregen plantenwaren alletetraploïd.Vijfin1961verkregen spontanenakomelingenvandezehexaploïd,
diewaarschijnlijk door terugkruisingmet diploid Engels raaigras zijn
ontstaan,waren eveneens tetraploïd enhaddenvoor eendeelopspringendemeeldraden.
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Aangenomenwordt dat beidegroepen tetraploïdenamphidiploïden (FFLL)
zijn,ontstaan door bevruchtingvanFFL-eicellenmet L-pollen.Indien
ditkanwordenbevestigd danopent dezeT/egdemogelijkheid opgrote
schaal amphidiploïden teproduceren.Dezegroepvan geslachtbastaarden
wordt dantoegankelijkvoor selectie.Tot dusverbood zehiervoorweinoggelegenheid omdat rechtstreekse kruisingvande oude:,soorten alleen
sporadisch amphidiploïdenoplevert.
Uit deterugkruisingenvandeamphidiploïden met dediploïde entetraplo'ïdeoudersblijkt dat zevoornamelijk gametanvormenmethetvolledigeFestuca- enLoliumgenoom (FL).Kruisingmet diploïde Lolium geeft
triploïden (FLL), die somsopenspringendemeeldradenhebben entevens
meer ofmindervrouwelijk fertiel zijn.Nahernieuwde terugkruising
bevatten 50$derplanten 14chromosomen (LL?)S deoverige 14+1tot
1 4 + 4 « Inveelgevallenisdanzoweldemannelijke alsdevrouwelijke
fertiliteit inhogematehersteld.
Voorhet onderzoeknaar demogelijkheid vanintrogressievan Loliumgenen
inhetFestucagenoomvormen amphidiploïden gunstiger uitgangsmateriaal
dandetriploïdenFFLdieontstaannakruisingvan diploïdeL'liummet
tetraploïde Festuca.Deze triploïden zijnn.1.geheelmannelijk steriel
enzettenslechts sporadisch zaad.
De thansverkregeninzichtenbieden eenbevredigendeverklaringvoor
het optredenvanverschillende groependiploïde entriploïde bastaarden
indenatuur (zieJaarverslag S.V.P. 1959')•DeF-]-bastaardvandiploïde
Lolium- enFestuca-ouders heeft deformule FL.Zeismannelijk steriel
envormt sporadisch ongeroduceerde eicellen (FL)of eicellenmethet
Loliumgenoom (l)plus somsenkeleFestucachromosomen.Bevruchtingvan
FL-eicellendoor Loliuxistuifmeelgeeft detriploïd FLL,terugkruising
met beemdlangbloemgeeft detriploid FFL.CombinatiesvanL-eicellen
met Loliumstuifmeel leverenmeer ofmindernormale Loliumplanten;die
met Festucastuifmeel doenweer diploïde bastaardtypengelijk aandeF>|
ontstaan (FL).
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door
Ir.G.E.vanDijk

Demethodiekvandegrassenveredeling (project5-1•1)
Indemengteeltproevenwerd dit jaardeproduktievantimotheeklonen
enfamilies niet alleengeschat,maar ookgewogen.Hetuitsnijdenvan
de timotheepollen ofrijtjesuit deomringende grasmatmoetwelmet
zorg gebeuren,maar isgoeduitvoerbaar.
Deklonen gaven dehoogste produktie perpolinmonocultuur,delaagstebijtussenzaaivanEngelsraaigras.De concurrentievanbeemdlangbloemverlaagde deproduktie perpolook,maarminderdanEngels raaigras.Dezeverhoudingen stemmen overeenmet deverwachting.
De onderlingevolgorde inproduktievande timotheeklonenveranderde
ook.Uit onderstaande tabel,die deberekende correlatiesweergeeft,
blijkt,dat de correlatie tussenongemengdeuitplant enmengcultuur
zeer laagis,slechtsvoordeproduktie van dehooitypeklonen in
beemdlangbloem eninmonocultuurwerd eenwathogere correlatiegevonden.Deonderlinge overeenstemming vandeprodukties inEngels raaigras eninbeemdlangbloem isvrijgoed.
TABEL1.
Toetsingva.ntimotheeklonen inmonocultuur,inEngels raaigras enin
beemdlangbloem. Tweedegebruiksjaar.
11klonenhooitype
onderzochte eigenschappen:

e

1 -snede

3 sneden

25klonenweidetype
1e-snede

3 sneden

opbrengst inmonocultuur enin
Engels raaigras

0,02

0,14

o,M

0,29

opbrengst inmonocultuur enin
beemdlangbloem

0,62x

0,66X

0,43x

0,45X

opbrengst inEngels raaàgrasen
in beemdlangbloem

0,71 XX

0,?6XX

0,81 XX

0,80^

Het ligtvoor dehand dathet toetsenvandekloneninnengteelt een
beterevoorspelling voor dewaardevan denakomelingschap inmengteelt
zalvormendandegegevens,dieontleend zijnaaneenmonocultuurvan
deklonen.Deverkregen cijferswijzenv/elindeze richting,maarde
correlaties tussen deklonen endebijbehorende familiesmoetennogberekendworden.
Een ander onderzoek overdemethodiek is een.vervolg opeenpolycrosstoetsmet 18timotheeklonen.Zoalsinhetvorige jaaralbeschrevenstaat,
werdenindertijd opgrond vandenakomelingschapstoetsing,uit deklonen
tweegroepengekozen,namelijk dedriebeste ende drieminst produktieve.
ÏTaeenafzonderlijk afbloeienvanbeidegroepen isvorig jaareenbegin
gemaaktmethet opnieuw beproevenvandehieruit ontstane families.De
cijfers intwee seizoenenverkregengeven eenduidelijkverschil tengunste
van degroep,dieookvroeger alshet beste drietalgekwalificeerd werd.
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Veredelingsonderzoek intimothee ('project5-1»8)
Alsvoortzettingvanhet onderzoek overhet zaadvasthouder bijuitrijpenvantimotheeklonen,werd eenaantalkruisingen gemaakt tussen
klonen diezichpositief ofnegatiefvoor deonderzochte eigenschap
hebben onderscheiden.Opdezewijze kunnenindevolgends generaties
degevolgenvandeselectie 'beoordeeldworden.
Bijhetkiezenvandeoudersvoor degenoemdekruisingen isookrekening gehoudenmet andere gegevens.Vanverschillende klonenisnamelijk indeloopder jarengoed bekend gewordenwelke gunstige eigenschappen zijbezitten enwelke zijmissen,enhoe deze eigenschappen
overhunnakomelingenverdeeld v/orden.Door combinatie vangeschikte
partners lijkt hetmogelijk tot eenhogere concentratie vangunstige
genen perplant tekomen.De eigenschappenwaarom het gaat, zijnproduktie,droogteresistentie,ziekteresistentie, concurrentievermogen,
zaadproduktie endergelijke.
Inde laatste jarenwerden weer enkele buitenlandseherkomstenvan
timotheegeobserveerd,namelijk 7RussischeeneenPoolse.Onderde
Russischeherkomstenwas er één,diev/atuniformiteit enkwaliteit
betreft,inhet tweedegecruiksjaarweinigonderdeedvoor degekweekte rassen.Degemiddelde schietdatum lag4dagen laterdandie
vanhooitypeBarenza.Het lijktwenselijk dewaardevandezeherkomst verder teonderzoeken.
7 e r _ e d e l i n g s o n d e r z o e k aan jjnggl_s_ raaigTas ( p r o j e c t 5-1 «2)
Set toetsenvan deresistente klonenverliepmoeilijk,doordat de
roest zichindebesmette strokentraagontwikkelde.Tochv/arenhierinuiteindelijk deplantenduidelijk dooi"roest aangetast.Vande
klonenwerd ergeen enkele ziek,wat enigetwdjfelkan oproepenaan
deintensiteit vandebesmetting,almag eropvertrouwd wordendat
dezeklonen eenhoge graadvanresistentie bezitten.
Inhetvoorjaarwerd deaanplant geschonden doorFusariumgraminearura,
waaraan eenaantalklonen tongrondeging.
Het doel is zaad tewinnenvandebeste klonen,waarna ditproject,
als erzich geen tegenslagenvoordoen,beëindigd kanworden.
Ve_red_ej-irigsonderzoele aa_n g e k r u i s t ^ _raaJLgra_s_ ( p r o j e c t 5-1 «5)
Het eigenlijke veredelingsonderzoek aan dit project isafgesloten.
De enige proef dienogloopt,is eenvergelijking tussen enkele typen
gekruist raaigras onrassenvanEngels enItaliaans raaigras.Deeigenschappenwaaropvooralgeletwordt zijnproduktie,zodevorming enpersistentie.
De produktie inhet zaaijaarlagongeveergelijk aandievanItaliaans
raaigras enkwam duidelijk boven deopbrengst vanEngels raaigrasuit.
Daar dekruisingen ongetwijfeld eenbetere levensduur zullenbezitten
dan Italiaans raaigras,zijndezeuitkomsten gunstigvoorhethybride
type.De zodevormingwas ietsminder danvanhet besters.svanEngels
raaigras,maar Italiaansraaigraswerdvoor deze eigenschap duidelijk
overtroffen.Depersistentie zalhetvolgende seizoen beoordeeld wordendoor eengedeeltevandoproef zeerfrekwent temaaien.
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Veredelingsonderzoekaanrietzwenkgras (project5-1»6)
Het onderzoek indekas omvatte ongeveer 10.000 zaailingendiebeoordeeld werdenopzachtbladigheid.Deongeveer 5'<>"!geselecteerde
zaailingengavenlater inhet seizoen alsvclvvassenplantennog
geenduidelijk"bewijsvanvooruitgang.Uit dezegroepwerdenweer
eenveertigtal plantengekozen.
Veredelingsonderzoek aankroj^aar^en__z^hi^la^i^e_J:ro_p_aar(project
5-1.8"en'5-"i.9Î
Dewintervan 1961/'62heeftveel schadeveroorzaakt inhetkropaarmateriaal,vooral indeingeteelde lijnen eninhybridenvanDactylisglomeratametDactyiismaritima.Eendergelijke winter is enerzijds
zeerwelkom omdetewinterzwakkeplantenkwijt teraken,anderzijds
gaat erookmateriaal verloren,datmennog enige tijd hadwillengebruiken.
Eeninteressantevraagwas ofde zachtbladige plantengevoeligervoor
koude zoudenzijndanderuwbladige.Dat iswaarschijnlijkniethet
geval.Naast deherkomst vandeplanten speeldenamelijkhet alof
niet ingeteeld zijndebelangrijksterol.Zachtbladige plantendie
vrijvaninteelt zijn,kunnen eengoedewinterhardheid bezitten.
Eet onderzoeknaardeoverervingvandezachtbladigheid indeNederlandsekropaarkonenigszins afgerond worden.Als deindit jaargemaaktekruisingen enzeifbestuivingengeenonverwachte resultaten
opleveren,isditonderwerp rijpvoorpublikatie.
DehybridenvanD.glomeratamet D.maritimavormen eenmoeilijkte
hanterengroep.Voor deanalysevan splitsende populaties ishet lastig,datdemorfologievandezaailing belangrijkkanafwijkenvan
dievandevolwassen plant.Vele plantendiein eenjong stadium
zachtbladig zijn,vormen later duidelijk ruwebladeren.InhetmateriaalvanNederlandse afstammingis ditverschijnsel van geen betekenis.
T/aarschijnlijkzijninverschillende bastaardplanten debeide bronnen
voor zachtblad verenigd.Ditmoetnognadergetoetstworden.Er staan
nu ongeveer 1500zachtbladige bastaardplanten terbeschikking.
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De veredeling vanjr_o_d_e___k_laver_cjojresistentietegen_g^fcen^eJLa^JbjjesXproject 5-2.3)
Dit jaar werd voor de tweede naai zaad gewonnen van rode klaver die
resistent is tegen stengelaaltjes. Zowel diploid als tetraploïd zaad,
dat deze resistentie bezit, kan aan de kwekers worden afgestaan.
Plet project is hiermede geëindigd.
DeJ^e^eji^ling_jran,jrojie_.k_laver_op resistentie tegen klaverkanker
^project f-2.4)
Al het diplo'ide materiaal, dat geselecteerd was op resistentie tegen
klaverkanker, word in het voorjaar op het veld getoetst. Geen van de
selecties was duidelijk resistenter dan de diploïde standaardrassen.
Zowel eigen als buitenlandse ervaringen wijzen er op dat binnen diploïde rode klaver vrijwel geen werkelijke resistentie is te vinden. Het
wordt daarom gewenst geacht ook dit project te beëindigen.
In de tetraplo'ïde rode klaver werden families gevonden, die wel iets
bestand zijn tegen klaverkanker. Hier is het probleem voldoende zaad
te krijgen Tan zo'n overwegende betekenis, dat de klaverkankerresistentie daaraan ondergeschikt is.
Eet belangrijkste resultaat van dit werk is dat ascosporcn infectie
evenmin selectie van kankerresistente planten mogelijk maakt, als de
gebruikelijke mycelium infectie. Enkele ervaringen met deze ascosporen infectie sullen in 19cJ gepubliceerd worden.
Beproeving van reciprocal recurrent selection en inteelt-heterosiste_
e 1 \_bij__
_rode_JcJLjivejr(project 5-2.5)
Zoals in het Jaarverslag I96I uiteengezet werd, zijn families uit paarsgewijze kruisingen zeer geschikt voor de reciprocal,recurrent selection.
Ilagegaanwerd hoe deze kruisingen het beste uitgevoerd kunnen worden.
Proeven vrerden genomenmet paren planten in tuinen en in een kas, waarin
een homnelnest werd geplaa.tst. In het eerste geval kan ongewenste bestuiving plaatsvinden door klaver in de buurt.In het laatste geval kan het
stuifmeel van een voorafgaande kruisingscombinatie invloed uitoefenen,omdat hier met series paarsgewijze kruisingen werd gewerkt, één kruising
'smorgens en één kruising 'smiddags.
De ongewenste bestuiving kan bepaald worden net behulp van de dominante
eigenschap bladmerk door in de proefkruisingen planten zonder bladrnerk
te gebruiken. De cultuurklaver en de wilde klaver hebben overwegend planten met bladmerk. Het percentage planten met bladmerk in do E-j generatie
van de paarsgewijze kruisingen in de tuinen (en op het S.V.P.-terrein)
is dan eenmaat voor de ongewenste bestuiving. Hetzelfde geldt voor de
F-|generatie van de proefkruisingen in de kas, omdat de planten voorafgaande aan deze kruising werden gekozen uit families van itodekaasklaver
welke bijna uitsluitend planten net bladmerk hadden.
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Vijf parenplanten bloeiden indebuurtvanSinderen envijfinde
buurtvanGendringen.ïweeparenston.denop3.V.F.-terrein.De12
parengavengemiddeld 3"'»31gram zaadmet een spreiding'van5»39"tot
er 7?6?Öplantenmet bladmerkindenakome40,32gr.Gemiddeld
lingschapvoor.Bij2parenv/asdit0;o,bij7lagnet tussende0en
7f°enbij 3wasditmeer.Hethoogste percentage plantenmet bladmerk
was 375^»l"erkruisingwerdenongeveer 100plantenopbladmerkonderzocht.Voorhetmerendeelvandeparenkanmen concluderen datweinig
ofgeenongewenstebestuiving isgevonden.
Het doelvandepaarsgewijze kruisingen isomuit eenpopulatie families teverkrijgenmet groteonderlinge verschillen endezetegebruikenindereciprocalrecurrent selection.In eendergelijkuitgangsmateriaal is enigebesmettingmetvreemd stuifmeel bijdeparenplantengeenbezwaar.Daarom lijkt ruimtelijke isolatievandekruisingen
geschikt voorhet genoemde doel.
De zaadproduktievandeparenwas zeerhoog, zodat demogelijkheid aanwezig isomgevarieerde familiesmeteeninveldjes opverschillende
plaatseninverschillende jarentetoetsen,wat voerdeveredelingbe1
angrijkis.
Voor debestuivingen indekasgebruikten wijin1961 eennestmet
akkernommels enin19^2eennestmet boomhommels.Om ongewenstebestuiving bijdepaarsgewijzekruising tegentegaanwerdenminstens
tweeurenvoor de proefkruising phacelia,lupine enafrikanen inde
kas geplaatst.Behalve paren plantenwerdenooknog alleenstaandeplantendoordehommels bevlogen.Van deze laatstewerd dande zaadopbrengst
bepaald.Dezewerkwijze werd omdevolgende redentoegepast.
Bij depaarsgewijze kruisingenwordt deinvloed vanhetvreemde stuifmeelverzwakt doordat lietmoet concurrerenmet het stuifmeelvande
proefplanten.Bijde alleenstaande plant is ergeen concurrentie voor
hetvreemde stuifmeel,wantklaver geeft bijzelfbestuivinggeen zaad.
Eengeringe besmetting zalda.nmeteen opvallen doorveel zaadvorming.
Het geeft echter degevraagdemaatvoorvreemde bestuiving bijhetpaar
waarschijnlijk overdrevenweeri.v.m.het genoemde ontbrekenvanstuifmeelvandebuurplant.
Indevolgende tabelwordenderesultatenvandeproevenin1961 en1962
samengevat.
Zaadopbrengst
Proef- Aantal onderzochte
bestuihoofdjes
vingen Totaal Gem.p.kruising of plant

Planten met bladmerk
Proef- Ouderpl. Aantal onderzochAant.
bestui- m.of zon- te ip anten
zaden
gem.p. vingen der blad- Totaal Gem.p.kruihoofdje
sing of plant
merk

/, plan
ten m.
bladmerk

5
6

6

9

5
14
5
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6
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Planten
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5
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7
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12
10

2,2
3,9

573

114,6

4,0

-

132

26,4

65,ü

-X-

821

117,3

M

+

1962
36,8
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In 1961werdenvan alleplanten tweehoofdjesmet dehand zelfbestoven.
Deze gaven geen zaad.In1962werdengeenzelfbestuivingen gemaakt.Ve
nemenaandat dezeiffertiliteithijdezeplanten zeergering isgeweest.
Uit delagezaadzettingvandeafzonderlijke planten (tabelkolom 4)
kunnenwe afleidendat deinvloed vanvreemd stuifmeelvrijkleinwas.
Dit deedvermoeden datdezeinvloed bijdepaarsgewijzekruisingenonbetekenend zou zijn,wat echterniethet geval was.Uit detabel zien
we, datdepercentages plantenmet bladmerkbijdeparen (kolom 9)ongeveerevenhoogliggen alsdeaantallen zadenperhoofdjebijdealleenstaande planten (ko1om4)»
InRodeMaasklaver,hetraswaaruit zoalsvermeld onzeplantenwerden
genomen,vondMayer Gmelin4,7'/«planten zonderbladmerk.Door aante
nemen dat er2maal zoveelplantenhomo?;ygootvoorbladmerk indepopulatie zijnalsplantenheterozygoot (dus2AA+Aa)komtmentot4c/° aa
planteninde z.g. evenwichtspopulatie.Dan zou1/6 vandeplantengevormd doorvreemdebestuivinguit aaplantenbestaann.1. 5Aa+aa.
Depercentages a,,Oen /[,ï (kolom 9)moeten dusmet 6/5 vermenigvuldigd
wordenomdematevanvreemdebestuiving aantegeven.De opdezewijze
geschatte 5'/3vreemde bestuivinggeeft dus eenduidelijke alhoewelgeringe besmettingmet stuifmeel aanbijdepaarsgewijze kruisingeninde
kasmethommels.Ookdezemaniervanwerkenkan,zoalsbijdepaarsgewijzekruisingen intuinen,toegepastwordenvoorgevallenwaarinenig-e
vreemde bestuiving aanvaardbaaris.
Door dekorte tijdwaarindeplantenbijdehommelsblijvenstaankan
menmet dezelfde plantenverschillende combinatiesmaken.Dit iseen
voordeel bovenhetkruisenvanparenintuinen.Eennadeelisechter
degeringere zaadopbrengst vanhet paar,zodat eenuitgebreide familietoetsingniet direct inveldjes kangeschieden.
Meestalvindtmenindeliteratuur datlietalofniet aanwezig zijn
vaneenbladmerk berust opééndominante factor.Somswordenookmeerderegenenhiervoorverantwoordelijk geacht.Inverband met devermeldeproeven,washet gewenst deoverervingvanhetbladmerk inonsmateriaalna tegaan.Daartoewerden 96paarsgewijzekruisingenuitgevoerd
tussen plantenmet enzonderbladmerk.
De + (metbladmerk)x- (zonderbladmerk)kruisingen leverden families
met eenhoogpercentage plantennietbladmerk.Ditv/ijst eropdatde
overervingvanhetbladmerk inderdaad dominant is.Deovererving kan
echterniet opééndominant genberusten,want dan zouden-x -kruisingenuitsluitend plantenzonderbladmerkmoetenopleveren.Bij2van
dezekruisingenwashet percentage plantenmet bladmerknogvrijgering,
maarbij1gevalwas ditbelangrijkhogernamelijk 33/">»Dezelaatste
uitkomsten bemoeilijken deinterpretatie vandeproeven overongev/enste
bestuiving inpaarsgewijzekruisingen.Demogelijkheid bestaat dusdat
bijsommigekruisingenvanplantenzonderbladmerkhetvoorkomenvan
ditmerknietuitsluitend aanvreemde bestuiving tewijtenis,maaraan
eigenstuifmeel.Deongewenste bestuiving zoudanminder zijndaneerst
geschatis.
VeredelingJ^an^ro_de_JçLjxve^r_door_.gh^on^sojnen^e-rJ^Jbejy;n^(project5-2.2)
Uit 83tetraploïdefamiliesvanrodeklaverwerdenin1961 plantenmet
hoge enlage zaadzetting geselecteerd endit jaaruitgeplant,v/aarbij
gezorgd werd datbeidegroepenop enige afstand van elkaar stonden.Van
elkeplantwerdenbehalve dezaadopbrengst,noghet gewicht enhetaantal zadenvan 10hoofdjes bepaald.Onderzoekvandenakomelingenvan
dezeplantenin1963zaleenindrukkunnengevenvandeoverervingvande
zaadzetting enhet aantalhoofdjes perplant.
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Opinitiatiefvan deafdelingvoedergewassenvanEucarpiawerd een
internationaal mengsel vantetraploiderodeklaveruit 8landen,
v/aaronderNederland, samengesteld.Hiervanwerden2000plantenopgekweekt.Dehelftvandeplantenwerd afgesneden omdaarvanin
1963zaad teoogsten.Yan 682plantenwerd dit jaar ze,adgeoogst.
Aandeze plantenhebbenvresoortgelijke 'bepalingengedaan alsaan
"bovengenoemdegroepen.Devariatie inbloeitijd vandeplantenwas
zeergroot.Vanverscheidene laat bloeiende ofnietbloeiende planten
kon daarom geen of slechts onrijp zaad geoogstworden.
We gevenhierdetabelmethet totale aantalonderzochte plantenper
groepmet degemiddelden vandegegevens.Voor elkegroepwordt tevens
derelatieve frequentie vandeplantenweergegeven diedebetreffende eigenschap' inzwakke ofzeer sterkematevertoonden.
Totaal Korrels )erhoofdje Hoofdjes per plant
aantal
gem.
relati eve
gem. relati eve
planten
frekwe ntie
frekwer tie
<:30 >70
'£30 >70
3.V.P.materiaal
Groep hoge zaadzetting
11
lage "
Internationaal mengsel

97
72
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34,6
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47,8

2%\

14?
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Zaadgew icht per plant
relatieve
gem.
frekwenti e
< 2gr
>8gr

37,0
55,0

39?

3,84
4,24

M

M 1%

59,1

187»

6,47

Vi

4?

L

5%

11%
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Hetverschil inhoge enlage zaadzetting isaandeplantendiein1961
voor deze eigenschapwerdenuitgezocht,weerduidelijk te sien.Dit
verschil v/assignificant.Deplantonuit dogroepmet eenlagezaadzettinghadden gemiddeld significant meerhoofdjes perplant dandie
uit degroepmet eenhoge zaadzetting.Daardoorkwamhet zaadgewicht
per plant bijdo eerste groep ietshoger voliggen.Hierbijmoetvermeld worden,dat de plantenmet deze lage Z8.adzet.tingzijnvoortgekomen
uitmateriaal,dat alenige jarenophoge zaadzetting geselecteerdwas,
zodat dezereedsvoortetraploïden inreedsvrijgunstigemate aanwezig
was. Indit stadium geeftmisschienverdere selectie op zaadzetting
waardoordezaadopverminderingvanhet aantalhoofdjesvandepi
mi
brengstvandeplant ongeveer opgelijk niveaublijft.Doorhetinbrengenvannieuwmateriaalkandit plafond misschien doorbrokenworden, zo£'lsb.v.inhet internationale mengsel,waarinookhetS.V.P.materiaal aanwezigis.
Uit decijfersverkregenvanditmengsel kunnenwe afleiden,dathet
waarschijnlijk zeergeschikt isvoor selectievan plantenmet eengoede
zaadopbrengst.?]ris eongrotevariatie inzaadzetting, inaantalhoofdjes eninzaadgewicht perplant.Degemiddeldenvoor deze eigenschappen
liggenbovendievanhet o.Y.P.-materiaal.Senvergelijkingmet ditmateriaal is echterniet juist omdat dit bestaat uit 3jaaroudeplanten,
terwijl diovanhet internationale mengsel slechts7 - 8 maandenoud
waren.
Volgens éénvande samenstellers vanhetmengsel isdit verontreinigd
met diploïderodeklaver.Controle ophet3.V.P. infijnzaad leverde
alleentetraploïden op.Ookdeplantenmet eendiploid uiterlijk ophet
veld blekenalle stuifmeelmet 4kiemporiën tebezittenwatkenmerkend
isvoor tetraploide rodeklaver.Hoeweldeverontreinigingmet diploïde
klaverniet ergwaarschijnlijk is,lijkthet goed omnogeensplantenmet
eendiploid uiterlijk ophet chromosomenaantaltecontroleren.
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Jevj^,elxrißsoris^erzoek_

aan yn.tter jcl_ave_r (project 5-2.1)

Correlatieswerden berekend,tussen de groeivanwitteklaverfamilies
onderverschillende omstandigheden n.1, inverschillende grassoorten,
onderuiteenlopende behandelingswijze (maaien,beweiden)eninverschillende jaren,hijvarieerdenvanlaagtot zeer laag.Geenvande
correlatieswas significant.De berekeningwerd opdegebruikelijke
wijzeuitgevoerd met behulpvan degemiddeldenvandecijfersvande
objecten.Door correlafiecoëfficianten teberekenenmet behulpvande
covariantievandeafzonderlijkewaarnemingen zullenwenogeenbetere
benadering vande zuivere correlatieverkrijgen.In1963 zullendeze
berekeningenuitgevoerd worden.
Het onderzoeknaardemogelijkheid van selectievanwitteklaver,die
goed groeitbijweinig licht,werd voortgezet.Eentwintigtal rassen
lietenwe bij18°Conderverschillende lichthoeveelheden (11-8-4-2-1
TLbuizen op1 m^) opgroeien.Onder4 TLbuizenbegon enigegeelkleuring
indeplanten optetreden,hoglagere lichtintensiteit gafrottingin
de planten,waarschijnlijk doordehoge luchtvochtigheid indedichte
rijen.Deindrukwerdverkregen dat eenproefopzet met ongeveer 3TLbuizen,waaronder wit plastic isgespannenom eenuniformelichtverdeling tekrijgenbruikbaar isvoordetoetsing.De planten zullendan
wat wijder geplant wordenomrotting,diebijdelagerelichtintensiteitkan optreden,tevoorkomen.In1963zullenwegoed enslecht in
grasgroeiendewitte klaverfamilies ondergenoemde omstandighedenonderzoeken omnategaanofer eencorrelatie is tussengoedegroeiin
gras engroeionder _.eringelichtintensiteit.Indien deze inderdaad
bestaat zalhetmogelijk zijnomopdeze specifieke eigenschap onder
uniforme omstandigheden teselecteren.
Cystenaaltjesresistentewitteklaver (project5-2.6)
Decystenaaltjesresistentieismisschien eenandere eigenschap dievan
belang isvoor een goedeklavergroei ingras.Waarschijnlijk zijndit
jaarbijhet toetser.-,vsnnakomelingschappen vanpaarsgev/ijzekruisingen met enzonderresistentie,ontsnappingenopgetreden.In1963zullende plante; overgezet worden irbesmette grond vande zwaaraangetaste planten,dieverwijderd werden,hierdoor trachtenwe alsnog een
goedebepalingvan deresistentie vanalleplanten tekrijgen.Ookdit
jaartraden duidelijkeverschillen inaantasting tussen denakomelingschappenop.
Alexandrijnseklaver
De zaadopbrengst ophebveld in1961van tetraploineAlexandrijnse
kla.verwas zogering dat opnieuw plantenwerden behandeld met colchicine
engekruist indekas.Alleendiehoofdjeswerden gekruist dienakiemporiënonderzoek tetraploid bleken tezijn.Van41 plantenvanhetvroege
ras.Fahlwerden opgenoemdev/ijze625 zadenenvan '19plantenvanhet late
rasKesca-i' 269 zadenverkregen.Ditmateriaal aangevuld met buitenlandsetetraploïdeAlexandrijnsoklaver zaleeninzicht kunnengevenvamde
waardevan deze plantenvoordeverbeteringvan dezeklaversoort.
Deoogstvandevolgende generatie in1962 zalnuniet ophetveld maar
in eenkasmethommels plaatshebben.
Tenslottewerd nog eenproefje genomenmet zaadwinning ophetveld.het
vroege rasFahl enhet laterashescawi werdenuitgezaaid op19apr^l
en 17mei.VanFahlkonbijdezetwee zaaitijdenresp.22,3grperm'"
en 15»7gr Verm aanzaadwordenverkregen.Dekwaliteit hiervanwas
slecht.BijIlescawi kongeen zaadwordengewonnen.HetkoudeY/eerin
1962 zalweluitermate slecht zijngeweestvoor dewarmteminnendeAlexandrijnseklaver.
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Hommels^
ïot nutoewerde- steedshommelnestenverkregen doen elk jaarruim
100kastjes intuinenuit tezevten. Slecht:;in enkelekastjes nestelden dandehommels,.Dit jaarwerd onze aandacht gevestigd opeen
nieuwemogelijkheid voorhetverkrijgen vannesten.In eenkruisingskasjewerden tweenestennet cleboomhommel 'bijelkaargezetvoorde
bestuiving:vanklaver.Inaugustus had bevruchtingvan koninginnen
plaats.Deze gingen zichlaterinkisten e:-:pottenmet grond enturf
ingraven.EenDeens onderzoeker ishetongeveer opdezewijzegelukt
om bepaaldehommelsoorten telatenoverwinteren enhijkoneenaantal
daarvan totnestelen brengen.Als onzekoninginnen inhetvoorjaarte
voorschijnkomen zal dit laatste ookdoor onsbeproefd worden.
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GRASSM^JOEDERGEWASSM EN PEULVRuChïEH
dooi"
Dr. E. Wit

Veredelingsonderzoek aanstoppelknollen (project5-3•1)
1.Synthetische rassen enhybriderassen
Om eenindruk teverkrijgenvandevariantieveroorzaakt doorverschilingrondsoort("locations")endoorverschil inweersgesteldheid ("years"),werd eenzelfde opbrengstproef aangelegd optwee
verschillende terreinen.Het lagindebedoelinghierin zoveelmogelijk dezelfde polycrossfamilies optenemen alsini960en/ofin
1961.Hetgelukte echter slechtsvan9vandergelijke familiesvoldoende zaad tewinnen.Verder"bleekhetnietmogelijk beideproefveldenomstreeks dezelfdedatum tebezaaien.De eersteproefwerd
uitgezaaid opdeDorskamp (14augustus),detweedenabijdeWielerbaan (23augustus).
Detotaleopbrengsten aandrogestofwarenredelijk,n.1.resp.4OO9
en41OOkg/ha,maartochaanmerkelijk lagerdanin1961.Desamenstellingvandeopbrengst liepopbeidepercelenvrij sterkuiteen;
de percentages loofwarenn.1.resp.64.9 en72.1.Dezeverschillen
zijnwaarschijnlijkverantwoordelijk voor eendeelvandeafwijkende
resultaten.Hoeweln.1.derajigorde-correlatiecoëfficiënt (volgens
Spearman)tussendedrogestofopbrengstenvanbeide proevenvrijhoog
enzeer significant was (+O.673),vertoonden sommige objectenvrij
grote afwijkingen.
De9polycrossfamilies dieini960alle significant bovenJobeuitkwamenproduceerdenthansopdeDorskamp gemiddeld 107%enopde
Wielerbaan10 y/o van demeest productieve standaard,Civasto; 6brachtenopbeideproefveldenmeer opdanCivasto.Deverschillenwaren
dit jaar echterniet significant.
Vandedrie synthetische rassen,gebaseerd opre
10en23
T).
polycrossfamiliesvan inteeltlijnen,werd detweedegeneratievergelekenmetreservezaad vande eerste generatie.De opbrengsten aan
drogestof zijnindetabelweergegeven inpercentages vanCivasto.
Basissynthetischras
6 polycr.fam.
10
"
"
23
"
"

Dorskamp
2 gen.
1 gen.
107
113
109
103
106
120
-1e

Wielerbaan
1 gen.
2 gen.
101
103
105

102
103
106

Het feit dat alledrie synthetische rasseninbeidegeneraties enop
beide proefveldenminstens Civasto evenaarden,pleitvoordewaarde
vandeze selectiemethode.Deopbrengstvandetweede generatiewasgemiddeld evenhoogals dievande eerste.Ditwijst eropdathet productievermogenvanaldusopgebouwde synthetische rassenbijvermeerderingoppeilkanblijven.Eenconclusiet.a.v.hetgewenste aantalinteeltlijnenof polycrossfamilies alsbasisvandergelijke rassen,valt
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uit dehuidige gegevens nogniet tetrekken.Daarvoor zalhet
noodzakelijk zijndezeproevenin1963teherhalen,met eengroter
aantalherhalingen enaangevuldmet dederdegeneratie.
Getrachtwerd reedsin 1962 eenantwoord opdeboven aangeduide
vraag tevinden,door synthetische rassentebeproeven dieopgebouwd v/arenopresp.1,2of3dubbele hybridenvan 1961.Deze
rassenwaren dusgebaseerd op4i 8en12inteeltlijnen.Hetaantalonverwante inteeltlijnenwas echtergeringer,doordat enkele
oorspronkelijkvandezelfdemoederplant afkomstigwaren.Derelatieve drogestofopbrengsteninpercentages vanCivasto,zijnsamengevat indevolgende tabel.Dedubbele hybriden zijnhierinvoorgesteld doora,b, cend,het aantalnietverwante inteeltlijnen
isweergegeven indekolommen aangeduid metn.

n Rel.c )pbr. Hyn Rel.opbr.
Hyn Rel. opbr.
Hybriden
Dorsk Wiel. briden
Dorsk V/iel.
Dorsk,Wiel. briden
a
b
c
d

4
3
4
4

86
81
97
98

91
87
100
97

axb
axc
axd

7 113
6
96
98
7

bxc
bxd
cxd

4
5
6

90
88
101

110Iaxbxc
103laxbxd
99faxcxd
94 bxcxd
100
101

7
6
8
8

92
96
86
110

93
101
90
98

...

Devariatie binnen dedriegroepen synthetische rassenwastegroot
ombetrouwbareverschillen tekunnenvaststellen.Degegevens wijzen
er echterwelopdat eenaantalvan4inteeltlijnen eente smalle
basisvormtvoor een synthetisch ras.Alleenbijcombinatievantwee
dubbelehybridenwerd enkelemalen hetniveauvanCivastobereikt.
Bijdecombinaties van driedubbelehybridenwerd de zaakwaarschijnlijkvertroebeld doorhet tefrekwent voorkomenvanverwanteinteeltlijnen.Verder onderzoek langs dezeweg zaldaarom plaatsvindenmet
knolmateriaal vannieuwe dubbelehybriden.
In deopbrengstproefmet dezehybridenoverschreden10vande45dubbelekruisingen deopbrengstvan Civasto.D Gverschillenwarennergens
significant t.o.v.dit ras,wel t.o.v.eenander standaardras.Intheoretisch opzichtwasbelangrijk dat tussendeF1's significanteverschilleningemiddelde "combining ability" kondenwordenvastgesteld.DeF1
die in 1961 dehoogste opbrengst gaf,kwam in13dubbelehybridenvoor;
6 daarvan produceerden indeze proefmeerdanCivasto.Geenvandecombinatieswaarinde slechtsteF1van1961 vertegenwoordigd was,bereikte dit peil.
Erwerd eenserie diallelekruisingen tussen5inteeltlijnenuitgevoerd omnaderteonderzoeken inhoeverreuit deprestatiesvanenkelvoudige hybridenvoorspellingen zijntemakent.a.v.de opbrengsten
derdubbelehybriden.
Intheoretisch opzichtwas ookbelangrijk deervaring datreciproke
kruisingscombinaties zeerverschillende resultatenkunnengeven.In5
gevallenwaren dezeverschillen significant.Ditmoetwordengex^eten
aanreciproke kruisingsincompatibiliteit,dieberust ophet sporophytische incompatibiliteitssysteemvandeCruciferen endie eenverdere
complicatie vormt bijhetkwekenvanhybriderassen.
Deopbrengstproefmet enkelvoudige endiibbelehybridenvan1961werd
opnieuwuitgezaaid. Zemislukte evenwelwegens eensterke aantasting
door delarvevan demodderkever.Sommige hybridenwerdeninalleherhalingen zeersterk,anderewerden inalleherhalingenweinigofniet
aangetast.
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Van eenproefmet polycrossfamiliesvaninteeltlijnendietevoren
nognietwaren getoetst,werd alleendeverse opbrengst bepaald.
Dezewasbij16twee-totdriejarige inteeltlijnengemiddeld 41>9
kg enbij11 zes-tot achtjarige lijnengemiddeld 42.0kgperveldje.
Hetaantalnummers dathet peilvanCivasto bereikte,wasbijdetwee
groepenresp.12en8.Hierbijisdus opnieuw gevondendat jongeinteeltlijnen'dezelfde eombinatiegeschiktheid kunnenvertonenalsde
oudere, zodat toetsing alineenjong stadiumkonplaatsvinden.
2.Reciprokerécurrenteselectie.
Vande1511-lijnenvanJobe enMeetjeslanderdieindetopcrossde
beste eombinatiegeschiktheidvertoonden,werd optwee geïsoleerde
veldjes zaad gewonnen.Indeherfstwerdendaaruit tweevernauwde
knolpopulaties J1 enM1 opgekweektvoerdetweede cyclus.
3»Resistentie tegenknolvoet.
Dit jaarwerdentweeknolvoetproefvelden aangelegd,n.1.inNijbroek
(op10aug.)eninWehl (op13 aug.). Opbeidewerd o.a.hetstandaardsortimentinveelherhalingenuitgezaaid na eenvoorvrucht van
resp.haverof chinesekool.Eeninvloed vandevoorvrucht opdeaantasting doorknolvoet vielniet tebespeuren.Depercentages zieke
plantenvandestandaardrassen zijnweergegeven indevolgendetabel.

Percentagesaangetasteknollen
Didam
1962
1961
Chinesekool
Gelria
Jobe
Civasto
Mommerst.heelbl.
Meetjeslander
Waaslander
Hovitas

94
81
21
11

81

19
2

11

5

Hijbroek
1961
1962
92
86
54
43
23
5

98
82
75
35
29
6
9
3

Wehl
1961
1962
100
99
97
95
99
32
1
1

Ophetperceel inDidamv/asdit jaaralleeneenkleine strookbeschikbaarvoordewinning vanziekknolmateriaal voorkasproeven.Zowelhier
alsinïïijbroekwas deaantastinggeringer daninI96I.Ditgoldvooral
voorWaaslander.Hetphysiodat ditras aantast komt inWehl (nog)niet
voor.Overigens washet percentage ziekeplanteninNijbroek enWehl
voldoende hoogvoor detoetsing enselectie opresistentie.
VandeinteeltlijnenbleveninNijbroek 8eninWehl 10geheelgezond;
3 lijnenwerdenopbeidepercelenniet aangetast.Deze combinerenblijkbaarresistentie tegeno.a. Gelria-,Hommersteeg- enWaa.slanderph.ysio.
Naast inteeltlijnendiehomozygoot resistent ofvatbaar-.varensplitsten
andere inverhoudingen die sterk overeenkwamenmet 3gezond :1ziek
of 9gezond :7ziek.Aan dehandvanhet gedragvan de inteeltlijnen
opde drieproefvelden in1961 werd eenwerkhypothese opgesteldm.b.t.
de erfelijke grondslagvanderesistentie.Minstenstwee dominante
factorenmoeten samenaa/nwezigzijnomresistentie'tegeven.Eendaarvan schijntvoor elkderdrie proefveldenvereist te zijn.Dezegemeenschappelijke factorwordtvoorlopigÀgenoemd enbewerktwaarschijnlijk

100
98
97
95
87
33
1
2
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resistentie tegenhet C-elria-physio.Alstweede genwordtvoorîlijbroek,
Mdarn enHarreveld (¥ehl)resp.het genB,D enCaangenomen.
Dezehypothese wordt gesteund door deresultaten-vandein1961 en
1962getoetsteF1-enF2-generaties.Kruisingvantweevatbare lijnen
"bleekresistentie tekunnen geven (AAbbx aaBB—»AaBb),Resistente
F1-plantengaveninveelgevallenF2~generatics diemoeilijk anders
warenteinterpreteren danals splitsingen in9 °7 (ofin27 i 37)«
F1-generatieswaarvanminstens eenderoudershomozygoot resistent
was blevengeheel gezond.Dehuidige gegevens pleitenvoordeopvattingdat resistentie tegenverschillende knolvoetphysio'sberustop
eenbeperkte reeksvandominantegenen,gedeeltelijkmet eencomplementairewerking.
Voormeerkritisch genetisch onderzoek istoetsingmet zuivere physio's
gewenst.DeinhetvorigJaarverslagvermeldekasproevenwerdendaarom
voortgezet engedeeltelijkmetnieuw ziekknolmateriaal herhaald.Uit
aangetasteknollenvanDidamwerdeno.a.tweeverschillende physio's
geïsoleerd.Het enephysio is zeervirulent t.o.v.GelriaenMommersteeg,maar avirulent t.o.v.Waaslander.
Het tweedephysio is zeeragressief t.o.v.Waaslander enweinigvirulent t.o.v.beide andererassen.Ofde suspensiesmethogevirulentie
tegen alledrierassenmengselsvanbeidebovengenoemde physio'sbevatten,danwel aparte physio's,valtvoorshands nietuit temaken.
Verschillende botanischevariëteitenvanBrassica campestrisdieverkregen¥»rerdenuit Zweden enuit Japan,werden inHijbroek eninïïehl
voorhonderd procent aangetast doorknolvoet.
4.Veredeling optetraploïdniveau.
De 133nieuwe tetraploïde familiesmaaktenintegenstelling tothet
oudemateriaal inhet algemeeneenzeergunstige indruk.
5«Verderebijzonderheden.
Intweeinteeltlijnenwerden twee geheelmannelijk steriele planten
opgespoord dienormaal groeiden ennakruisingnormaal zaad zetten.
In eenderdeinteeltiijntradentwee seraimannelijk steriele planten
op; zekwamenmoeilijk inbloei,vertoonden eensteilehabitus,een
zeerforse stijl enstempel eneengereduceerde zaadzetting.
MateriaalvanJobewerd.voordederdeachtereenvolgendemaal bestraald
enwelmet 56, 68,80en9°>KP:.Vooral nade laatste dosering trad een
zeer sterkegroeiremmingop.Met zaadvanéén entweemaal bestraalde
populaties,tendelevermeerderd zonder selectie,tendelemettoepassingvanpositievemassaselectie,werd eenopbrengstproef aangelegd.
Debestraalde objectenhadden iets lagere opbrengsten dande controles
maar deverschillenwarenniet significant.De'selectiehad geengunstig
effect opgeleverd.

Veredelingsonderzoek aanbladkool (project5-5«2)
Van 11 stammen,éénmengselvan stammen en4 standaardrassenwerd deopbrengst bepaald inZuid Limburg.Vier stammenproduceerdenmeerverse
massa envijfgaven een-niet betrouwbaar-hogere drogestofopbrengst dan
demeest produktieve standaard (C.I.V.),Vantwee stammen lagdeopbrengst
significant bovendievandrievandevier standaards.Deopbrengsttootsing
zalhetvolgende jaarmet deuitblinkende nummers op enkeleplaatsenworden
herhaald.
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Chemische inductievanmannelijke steriliteit (project 5-5•3)•
Van dein1961uitgevoerde proevenkwamendegegevens over dekienikracht
vanhet zaad enover dekruisingspercentagos beschikbaar.Allebehandesterkeverhogingvandekruilingenblekengeresulteerd tehebbeninee
singvandebehandelde door deonbehandelde rijen,Bijhetcontroleveldje
washet percentage kruising43?naeenmaligebespuiting steeghet tot75
ennatweemaalbespuiten tot87à89.Debespuitinghad echterdekiemkracht ongunstigbeïnvloed.liaéénbehandelingv/asdeze gemiddeld 77/°van
dievanhet controleveldje,natwee behandelingenwas zegede,aldtot 68à
56fo.
In 1962werden op5veldjesmet afwisselende rijenbietenvanGroeningia
enBelgische roodkra,agwederom degroene plantenopverschillende tijdstippenbespotenmetHa2.3-dichloorisobutyraat.Het het oogopdekiemkrachtverlaging in1961 werd deconcentratieverminderd van0.4?°tot O.Jfo.
Debelangrijkste resultaten zijn
tabel.
nengevs,'G m devolgendt

Data
van

io plan t e n met overw egend openspri ngendc3 meeldraden Zaad kiemen

bespuiting

10/7

13/7

H/7

8/6 en 15/6
11
" 22/6
15/6
11
en 22/6
H H
2/7
Controle

0
0
0
20
30
100

0
11
0

0
0
15
0
0
100

f~\

7
100

20/7
3
0
36
3
19
100

24/7

27/7

3
0
34
0
0
100

15
6
36
14
0
100

3/8
34
28
52
20
6
100

10/8
91
88
80
63
47
100

<• p e r

per

plant 100
i n g, kluwens
84
74
134
58
122
117

Op 10julivertoonde 13f°vandeplantengeopendebloemen,"op13juliwas
5070enop24juliwas Sdfovandeplanteninbloei.Dehoofdbloeibegondus
na 13juli,zeviel ruim 2wekenlater danin1961.Ofschoonde eerstebespuiting 9dagenlater plaatsvond daninhetvorige jaar,,bleek ditachteraf tochnogtevroeg tezijngeweest omhetbeginvandemannelijkesteriliteit duidelijk tekunnenwaarnemen.
Het tijdelijk optreden vangedeeltelijk mannelijk fertiele planten,ca35
dagennadeeerste enca 18dagennadetweedebespuiting,wijst eropdathetmaximale effect indeze proeven eerst na18à22dagennade behandeling
werd bereikt.Dit isinovereenstemmingmet doconclusievan 1961.
De eenmaligebespuiting op15junihad op17juli (naca30dagen)aliets
van zijnwerkingverloren.Hijbleef evenwelnogvrij effectief tot enmet
27 juli (6weken nade toediening).Ookbijdedubbele bespuitingen trad
eenlangzaam herstelvan defertiliteit op,ca4à5wekennadelaatste
behandeling,waardoor na 6à7wekenongeveer dehelftvandeplantenweer
overwegend mannelijk fertielwas geworden.Bloemenmet openspringende meeldradenbevonden zichdanvooral aandelaagstezijtakkc.n.
Evenals in1961 kondoor tweemaalbespuiten eenhogematevanmannelijke
steriliteit gedurende hetgrootste deelvan debloeiperiodewordengehandhaafd.Het bleek ookmogelijk daarbij eengoede zaadopbrengst tebereiken.
Hetgrote probleem vormt echterhetbehoud vandekiemkrachtvanhet zaad.

60
50
102
40
51
156
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door
n.J.Heringa

Landbouwstambonen (project 5-4*1'en1-4.2)
Het selectieveld wasomgeven doorgladiolen,diedienden alsbesmet
tingsbronvoorinfectiemetPhaseoluirvirus2,dat scherpmozaiekveroorzaakt.Ditvirusmoet doorluizen
van degladiolenopde"bonen
wordenovergebracht.Doorhet aanhou
endkoeleweerkwamenpraktisch
geenluizenvoor,waardoor eenscherte selectie opresistentie tegen
aantastingdoorditvirusnietmogelijkwas.Solmozaiek,Phaseolus
geselecteerd.De zieke planten
virus 1,kwamwelvoor;hieropwerd
,frijping endestevigheid van
werdenverwijderd.Depeulzetting,d
;enoemen.Uit 660nummerswitde stamwareninvelenummers fraai
diedoorhunveldresistentie
zadigelijnenwerden 162 aangehouden
tegenvirus enhunplanttype opvielen.Enkelehiervankomenin aan
merking om ineenopbrengstproefmet dehuidigewitzadige rassente
wordenvergeleken.
De situatievoor debruinebonenis uindergunstig.Vande 69aanwezigelijnenwerden 18aangehouden,op grondvanhunveldresistentie
tegenvirus enhunplanttype.
Orneengroterevariabiliteit inhetIbruinzadigmateriaal tekrijgen,
werdenkruisingen gemaaktmet zeergoede lijnenuithetwitzadige
materiaal.Doorhetuitvoerenvan een terugkruisingsprogrammawordt
getracht tekomen tot eenbruinzadi^
e boon,dieineenzogrootmogelijk aantalfaktorenhet idealeras
nabijkomt.
Haast wit-enbruinzadige lijnenkor;
ennog enkele strogele enkievitkleurigevoor.Hieruit isechter,01
tweelijneninhet strogelemateriaalna,weinig teverwachten.
Eengedeeltevanhet zaadwerd dit
aar eveneensuitgezaaid inZeeland
("Walcheren)omtekunnen selecteren
opdedaarheersende klimatologische
omstandigheden.Opvallend >;as,datyeellijnenminder windbeschadiging
vertoonden dande standaardrassen.
ande 320uitgezaaide lijnenwerden
61 aangehoudenvoor eenbeproeving
n 196'3.
Eenvijftal eigen selectieswitte 'bénen,met eengoede zaadkleur en
zaadvorm,werden inv/atgrotere omvangvergelekenmet derassenYfalchersewitte,Krijger stam8enhetnummerI.T.T.I.Tweevandezelijnen
lebber:eengo iàe zaadvorm enverliezenreedsvroeg
rijpen zeervroeg
hunblad.Eenvandeoverige lijnen
is eenkruising-metWalchersewitte,
komt inzaadkleur enzaadvormhierm
sdeovereen,maar rijptvroegeraf»
De andere tweehebbenietsgroverz
iadenzijnwat later danWalcherse
witte? het blad blijft langgroen
eiheeft praktisch geenlastvanwindbeschadiging.
Opbrengstvergelijkingen.
Dit jaarwerdenopzandgrond inWolïïieze,22witzadige lijneninzaad
opbrengstvergelekenmet derassen
iValchers witte,Krijger stam 8en
hetnummerI.Y.ï.I.Het geheelwerti
indrievoud aangelegd.Hawiskundigebewerkingvandeopbrengstcijf'ersbleek,dat 14vandeeigenselecties betrouwbaarhoger lagendandedrie standaardrassen. Stellen
wedeopbrengst vandehoogste standaard op100danwasdehoogstopbrengendevandeeigenselecties 182.Onder dezelaatste bevonden zichook
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3 stammendieinZeeland ingroteromvangwerdenuitgezaaid.
Ineenopbrengstproef vangekleurdzadigmateriaal werdennaast de
rassen 3erna,Bataaf,kievitKoekoek enGroninger strogele, 10eigen
selecties indrievoud vergeleken."Kierwas dehoogst opbrengende een
eigen selectieuit de Groninger stiogele.OokinI96I kwam ditnummer
alsdehoogsiopbrengendenaarvoren
Landbouwerwten (project 5-4-3;5-4-4>6-4.2)
Kwaliteit
Monsters zaadvande eerstebastaardgeneratie, verkregenuitkruisingentussenrassenmet eenresp.goede eneenslechtekonsumptiekwaliteit,werdendoorMej.Veenbaas (P.A.W.)op kwaliteitseigenschappen
onderzocht.Deresultatenvandit onderzoekwerden aaneen.genetische
beschouwingonderworpen.Inhetkortvolgenhier enkeleconclusies.
Inallekruisingenisbijdesoepvorming eenduidelijke invloed van
deouderrassenvast te stellen;eengeringe dominantievandebeste
ouder schijnt aanwezig te zijn.De samenstellingvan dezaadlobbenis
vaninvloed opdematevanheelblijvennakoken.Bijhet zachtkoken
iskennelijk deaanlegvoor deze eigenschapiets dominant.Entenslotte
is ereenduidelijke invloedmerkbaarvandeouderrassen opdeschil.
Vooruitvoerige gegevenswordtverwezennaardepublikaties "Overerving
konsumptiekwaliteit bijdrooggeoogste -erwten",vanHej. A.Veenbaas
(P.A.Tv.)enK.J.Heringa (S.V.P.),P.A.W.mededelingno.71.
Om ditonderzoek aandevolgende generatie (F?)tekunnenvoortzetten,
werdenmonstersreservezaad vande J?2v o o r vermeerderinguitgezaaid.
Produktiviteit
Abortievanzaad.Van50plantenvanRondo,Celsior,Pauli enFertila
werdendepeulenophetvoorkomenvan abortieonderzocht.Dezerassen
vertoondenbij eendergelijk onderzoek invoorgaande jarenresp.een
hoog (Rondo enCelsior)eneenlaag abortiepercentage (Fertila en Pauli),
Evenals toenwerden ooknudepeulenvandehoofdstengel envande zijstengelsbijdebepalingvan dematevanabortie afzonderlijk gehouden.
Uit tabel 1blijkt dathet rasRondo evenals ini960en1961 demeeste
abortievertoonde; overigenswas deovereenkomst met deresultatenvan
devoorgaande jarenzeergering.

TABEL1
Abortievanzaadknoppenbijeenaantal rassenin fo
Ras

Rondo
Celsior
Pauli
Fertila

70abortieaande
gehelepia nt

foabortiea;? nde
hoofdstengel

foabortie aande
zijstengel s

I960

1961

1962

I960

1961

1962

I960

1961

1962

30,8
26,7
26,9
23,6

43,1
36,3
23,3
17,0

45,2

28,4
24,3
25,9
25,2

41,7
36,2
22,9
16,0

46,0
19,0
30,4
32,2

34,5
48,4
28,0
22,8

49,1
48,3
28,1
23,0

46,8
32,7
38,1
44,0

23,5
33,0
39,4

Milieuomstandigheden spelenliierwaarschijnlijk eengroterol.'Vilmen
dit onderzoek aanhetzelfdemateriaalvoortzetten,danzalondergeconditioneerdemilieuomstandighedengewerktmoetenworden.Heeftmen
opdezewijze duidelijke constante rasverschillenvastgesteld,danzal
hetmogelijk zijnde erfelijke grondslag daarvan teonderzoeken ende
invloed vandemilieufaktorentebepalen«
Fasciatatvpe
Gedurende enkele jaren,isdenakomelingschapvan eenaantalkruisingen
tussenhetnormale enhet z.g. fasciatatypebestudeerd.Het laatste type
vertoont eennaarboven toeverdikte,vergroeide stengel eneen zeergeconcentreerde bloei indetop.Dijdit type strekken eenkortebloeien
afrijping zichover eenbetrekkelijk korteperiodeuit.Uit dezekruisingsnakomelingschappen zijnenkelekortstroiijnenvoortgekomenmet een
geconcentreerde topbloei.Inopbrengst blijven zeechterbijnormale
planten achter,Dovendienkandeze geconcentreerde bloei een.nadeel zijn
vooral innatte zomers,daardangauw rottingkanoptreden.Erisgezocht
naar typendie eenietsmeer open bloeivertonen,omdit risico teverkleinen.Verder laat destrostevigheid vaak tewensenover door dezware
top;dit geeft totlegering aanleiding.Deverwachtingenomtrent dittype
zijnniethoog.Delijnen,zullennog eenkeermetnormale typenworden
vergelekenophunopbrengend vermogen.
Gele erwten
Uit dekruisingen tussengeel- engroenzadige typen,zijndiverselijnen
gekomen,die een egaal donkergelekleurhebben.Deze dienennu teworden
onderzocht ophunkleurvastheid onderwisselende weersomstandigheden.
Inhet afgelopen jaar zijnopnieuw kruisingengemaakt tussen enkele buitenlandse geelzadige rassen eneigengroenzadige rassen alsRondo,Pauli
etc.Dezekruisingscombinaties zullenmoetendienenomnader geïnformeerd
tegeraken omtrent deoverervingvandekleurvaste geelzadigheid.
Resistentieonderzoek
Vroege verbruining
Opdemet hetvroegeverbruiningsvirus besmette percelen inKiddenmeeren
Slootdorpwerden F?- enF^-lijnenvan diversekruisingscombinatiesgetoetst.Velevan deze lijnen,die invoorgaande jarenweinig ofinhet
geheelniet doorhetviruswerden aangetast,blevenook dit jaargezond.
Uit deaantastingv&nhetvatbare standaardrasRondo inSlootdorpbleek
datdit perceel onvoldoende besmetwas.Dit proefveld wordtnietaangehouden.InïliddenmeerwerdenverderF2~lijnenuitkruisingentussenresistent envatbaar getoetst.Deaantastingscijfersvan enkele lijnen zijnin
hetvolgende staatjevermeld.
Gevonden entheoretisch teverwachten splitsing
ziek.
A
B
gevonden
theor.3»1
gez.-ziek
gez.-ziek
Brillant xRondo
279-42
241 -80
xCelsioi 130-13
107-36
x Pauli
136- 7
107-36
Juwel
xRondo
241 -39
210-70
xRovar
102-14
87-29
xPauli
111 -37
135-13

indeaantastinggezonds

e
omgerekend 3:1
gez.-ziek
263-58
126-17
133-10
229 -51
106-10
138-10

i
!
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Uit deze cijfers "blijkteenduidelijke dominantie van de resistentie.
Hieropwijst ook ce omstandigheid dat in deF^van dekruising van
Dik Trom (resistent)met vatbare rassengeen zieke plantenvoorkomen.
Zou de resistentie berusten op 1faktor, dan zoumon theoretisch de
onder 3genoemde aantasxingscijfersverwachten.Devatbare ouderrassen
Rondo5 Celsior,Pauli enRovarwerden evenwel op dit perceel slechts
gedeeltelijk ziek.Dit blijkt uit hetvolgende.
Rondo
Pauli
Celsior
Rovar

gez.-ziek
27 -73of IJfo
24- 9of 2&fo
19 -16of4670
2 2 - 1 1 of33?°

Dithoudt dusin dat onderhet gezond gebleven p2-materiaalnogvatbare
plantenkunnen schuilen.Houdenwerekeningmet de aantastingspercentages
van devatbare ouderrassen dankrijgenwe degetallenvankolom C.EenvergelijkingvanÀ enCwijst duidelijk inde3 s1richting.Een definitief
oordeel over de erfelijkheid van deresistentie zalin 1963mogelijk zijn,
bij de analysevan F2- enE* lijnen.
Topvergeling.
In Zeeland werd eenproefveld aangelegd voor bepalingvan deresistentie
tegende aantasting door ditvirus.Doorhet aanhoudende natteweer kwamen
er echter geen luizenvoor,zodat er ookgeeninfectiemet ditvirus plaats
vond.
Veredelingsonderzoek aanvoederlupine (project5-5•1)
Het selectieveld werd dit jaar in omvang sterk ingekrompen enbestond nog
uit devolgende onderdelens
a. denakomelingschap van de soortskruising LupinusRothmalerixLupinus
luteus
b. beoordeling opnet alofniet gemakkelijk afbrekenvan depeulenaande
stengel
c. eenaantal lijnenuit Zweden,dieverkregen zijnnabestralingvan zaad
met röntgenstralen.
De ontwikkeling was zeermatig door de slechteweersomstandigheden tijdens
de eerste groeiperiode.Daardoorwashet alleenmogelijk het uitgezaaide
materiaal in stand tehouden.Doordat geen infectiemetmeeldauw optrad,
was selectiehierop nietuit tevoeren.
De beoordeling cphet al ofniet afbrekenvan depeulen aandestengel,
waarmee hetvorig jaar goederesultaten warenverkregen,werd op dezelfde
virijzeuitgevoerd.De planten die in 1961 in eenbepaalde groep (zieverslag 1961)waren ingedeeld,kwamenvoor "JCffo indezelfde groep terug.De
standaardïïeikcIII,die zeerfrekwentvoorkwam,bleek echtergeheelanders te reageren danwerd verwacht.Weiko III,dienormaal zeer snelafbrekend is,waarbij depeulniet aande stengel,maar aandekelk afbreekt,
werd voor f Cf/o geplaatst indegroepnict-afbrekend.Daardooris dewaarde
van debeoordeling inde andere groepengedaald;het gedeeltevanhetmateriaal, datnog perspectieven biedt,zalnog eenjaarworden beproefd.
In deuit Zwedenverkregen lijnen,kwam een zeergrote spreiding inde
bloeitijd voor.Er blijkt eengoede overeenstemming tebestaan tussen
het tijdstipvan bloei onder Zweedse enonderFederlandse omstandigheden.
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CYÏOLOGIE, CHEMIE Eg MIITATIEOHDERZOEK
door
I r . W. Lange

Cy
togenetischonderzjjgk_in_Kgggj.(project6-1.1)
In1962werd eenbegingemaaktmet cytogenetischonderzoek ingerst,
met als doel,bepaalde eigenschappenuitwilde gerstsoorten teintroducereninhetbestaande sortiment gerstrassen.Er zalvooralveel
aandacht wordenbesteed aanhet inbrengenvanvoldoendewinterhardheid
inwintergerst wantwintergerst is eengewasdatmeer enmeeropde
achtergrond komt te staan,o.a.omdathet door zijnmatigevorstresistentieregelmatiguitv/intert,zodathet teeltrisico momenteelvoor deboer
zeergrootis.Inverband net detoekomstvandeteeltvar gerst inEuropaishetvanbelang deoogstzekerheid vanhetvroegrijpende onproductieve gewaswintergerst eenzogoedmogelijke basis teverschaffen.
Allereerst werden eenaantalbuitenlandse instituten enbotanische tuinen
aangeschreven,methetverzoek om zaad te zendenvanverschillende wilde
gerstsoorten.Erwerdenalleenmeerjarige gerstsoorten aangevraagd,inde
veronderstelling, datdeze soortendegewenstematevanwinterhardheid
bezitten.Later inhet jaarwerdennogknoiletjesvandesoortHordeum
bulbosum ontvangenuit Zweden.Ookwerd indeWageningseuiterwaarden
in dena-zomer zaadverzameld vanHordeum secalinum,gerstgras,66nvan
degewenste soorten diehier inNederland inhetwildvoorkomt.Inde
hierondervolgende lijstwordt eenoverzicht gegeven vandenu aanwezige
planten.N.B.Eengroot aantalvandezeplantenisaanhet eindvanhet
seizoengescheurd endeze zijndusreeds alsklonen aanwezig.
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Vanbijnaalleplantenishet chromosoomaantal bepaaldmetbehulpvan
dekleuringmet leucobasische fuchcinevolgens Eeulgen.Voordein
Wageningenverzamelde plantenvanH. secalinum moet ditnoggebeuren.
Verderwerd eenbegingemaaktmethet bepalenvandekaryotypenvande
verschillende wilde soorten,maarhieroverkannog geen con.cretemededelingwordengedaan.
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Er ismijmedegedeeld,dat desoortenïï.secaiiimm,H.nodosum,H.depressum enII.brachyantherum dezelfde zouden zijnendat alledenaam
ïï.secaiinum zoudenmoeten dragen.Haar dehabitusvandeplantenwas
zoverscheiden,dat dezemededelingvoorshands nogintwijfelwordtgetrokken.Ook zijndeplanten,die zijnontvangenonder denamenH.depressum enÏÏ.brachyantherum waarschijnlijknietmeerjarig ennietwintervast,zodat deze dannietverder inhet onderzoek zullenwordenbetrokken.
Veeltijdwerd besteed aandeproduktievansoortshybriden.Hiertoe
werden eengroot aantalkruisingengemaakt,waarbijbijna altijd een
kultuurras alseenvandekruisingsoudersfungeerde.VandewildesoortenisvooralH.bulbosum alskruisingsoudergebruikt,wantII.depressuriiwas alzeervroeguitgebloeid en li. nodosum kwam pas zeerlaat in
bloei.H.bulbosum isalsvader- enalsmoederplant gebruikt,terwijl
bij deenkelekruisingenmet deanderewilde soortendeze soortenalleen alsvaderplant zijngebruikt,omdatdebloeiwijze zokleinis,dat
emasculerenenbestuivenpraktisch onmogelijkis.
Uit deliteratuurwasbekend,datdeontwikkelingvanhethybride embryo
nietnormaalverloopt,waarschijnlijk alsgevolgvan eenstoringbijde
vormingvanhet endosperm.Daarommoest embryo-kuituurwordentoegepast.
Voor deze embryokultuur washetnoodzakelijk tebeschikken over eengeheel steriele entkamer.Aanvankelijkwerd gebruikgemaaktvanhet kleine entkamertjeinhet botanisch laboratorium,maarna enigetijd kwam
een speciaalvoor dit doelgeconstrueerde entksmerindekeldervanhet
graangebouwtjegereed, zodat devereiste steriliteit bijdeoverenting
vanhet jonge embryo nugoed kanwordenverwezenlijkt.
Bij de embryokultuurwordthet jonge embryo 2 - 3 wekennadebevruchtinguithet zichnietnormaal ontwikkelendezaadgeprepareerd enovergebracht opeenvoedingsbodem.Inhetbegin isgebruik gemaaktvaneen
voedingsbodem diewerd bereid volgenshet volgende receptvanProf.
TomaszewskiuitPolen.
M O3
500mg
Ca(H2P0/|)2
100ing
Ca(i\r03)2
100mg
Mg SO4
100mg
K Cl
100mg
Glutaminezuur
100mg
Fe-citraat V/oaq.
3ml
suiker
30gr
agar
8gr
kaseïnehydrolysaat 10gr
aquadest.
1000ml
Debereidingvan dezevoedingsbodem iszeertijdrovend, zodat latergebruikisgemaaktvan eenvoedingsbodem diewerd bereid volgens eenenigszinsgewijzigd receptvanWagenaaruitCanada»
Difco orchid agar
20gr
Difco yeast extract
0,04 gr
Difco caseinhydrolysate
1gr
Tryptophaan
0,04 ST
suiker
10gr
aquadest.
1000ml
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Dehybride embryo'swildereop beidevoedingsbodemsredelijkgoedgroeien,
maar vooralinhetbegin zijnveelkulturesmislukt alsgevolgvanongewenste infectie van schimmeln enbacteriën.Terwijl laterveelkultures
moestenwordenweggedaan alsgevolgvan eenschimmel diemot behulpvan
dehoge luchtvochtigheid indebroedstoof door dewattenprop opdekuituurbuisheengroeide.ha eenverlagingvan deluchtvochtigheid doorventilatiewerd dezevormvaninfectieminder ernstig,maar toenwashetvoor
velekultures alreeds telaat.
Natuurlijk zijnbijdeovergangvan dejonge plantjesuit dekultuurbuizen
naar depotjesmet grondnog eenaantal plantjes dood gegaan.Alsuiteindelijk resultaat zijnbijna20plantjesverkregen dievermoedelijksoortshybriden zijn.Aldeze plantjeshebben eenkultuurgerstrasalsmoeder en
eentetraploideH.bulbosum alsvader.Eris eenbegingemaaktmet debepaling'van chromosoomaantal enkaryotype,zodatvan 6plantjes hethybride
karakterreedsvaststaat,want zij zijntriploïd.
Tenslotte werden denodigevoorbereidingen getroffenvoorhet telenvan
eenwintergeneratie indekasvanwildegersten enkultuurgerst.
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Behandelingmetmutagentia (colchicine) (project6-2.1)
Het "behandelenmet colchicinevoorhetverkrijgenvan polyploid
veredelingsmateriaal bleefdit jaarbeperkt tot eniginheemsmannelijk steriel enwat triploïd voeder- ensuikerbietenmateriaal.
Bij colchicinebehandeling aanklaverwelke doordebetreffendeafdelingwerdverzorgd,werd advies enhulpverstrekt.
Cytologischicontrole onderzoek
Tenbehoevevandeafdelingvoeder- ensuikerbietenveredeling werd
controle-onderzoek gedaan aanveldmateriaal.
Voor eenbelangrijk gedeeltewerd deploidiegecontroleerd doormiddelvanplastidentellingen.Intwijfelgevallenenbijbepaaldmateriaal (paarkruisingen)werdendechromosomenaantallen bepaald aan
squash preparaten.Hetmateriaal bestonduitnakomelingenvankruisingenoppolyploid niveau enuit tetraploïdmateriaalvanoudere
herkomst datvoorkruisingsdoeleinden isbestemd.
Uit cytologisch onderzoek aandereductiedelingvanBetavulgarisB.atriplicifoliahybridenbleek dat deméiosehierbijnormaalverloopt,bijBetavulgaris -patellaris bastaarden traden onregelmatigheden opdietot steriliteit aanleiding zullengeven.
Opuitgebreide schaalwerdenchromosomenaantal analysesuitgevoerd
aangrassen.Het onderzoek betrofhiernakomelingenuit terugkruisingenvanFestuloliumhybridenmet Lolium,enC-omateriaalvanverschillendeaard.
Uitmet colchicine behandeld rietzwenkgras -raaigrashybridenwerd
eengroot aantal octoploidengeisoleerd.
Vanverschillende timotheeherkomstenwerdende chromosomenaantallen
vastgesteld.
Uit Amerikaans onderzoek isgeblekendat zichdoorkruisingvantetraploïde aardappelrassenmet diploïde Sulanum soortenviaparthenogenetische ontwikkelingvandevrouwelijke gametenhaploiden (di-haploïden)
kunnenontwikkelen.Deze di-haploïden openenvoor de plantenveredeling
gunstige perspectieven.
Aanmateriaal,voortgekomenuit dergelijke kruisingenwerdendoorcytologisch onderzoek dediploïdengeïsoleerd.Ingraveltekiemengelegdeknollengevenbijhoge luchtvochtigheid eneentemperatuur van
ca24°C inenkele dagen snelgroeiendewortels die zichvoorhetcytologisch onderzoek goed lenen.
Bijonderzoek aan eengeselecteerde groepwitteknollenuit dekruising
Solanum tuberosum x S.phureja (S.phur.-rood)werden onder 108individuenuit 11kruisingen geendiploïden en7triploïdengevonden,in
eenevengroot a.antalrodeknollenwerd geen ander aantal dan48chromosomen aangetroffen,
In andermateriaal datopbasisvankiemplantkleur aanmorphologische
kenmerken enaanplastidentellingen wasgeselecteerd werdenvan52planten11 triploïden en5diploïden (24chromosomen)gevonden.
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Fun_dgffl_enjb_eel_ond_erzoek (project 6-2.2)
Het onderzoeknaar correlatie tussen aantalplastidenindestomata
vandebladepidermis enhetchromosomenaantal inSolanumwerduitgebreid.
Sagegaanwerd inhoeverre diploïden,triplo'ïdenentetraploidenop
dezewijze zijnteherkennenenofdoordezeanalyseshetchromosomen
aantalnasoortskruisingenistebepalen.
Op incidenteleuitzonderingennablijkJ ereenverband tebestaan tussenhetaantal plastidenindestomataenhetchromosomenaantal(zie
ook Jaarverslag 19615 pag. 4,"!)»
Chromosomen
aantal
7.Amerikaanse di-haploïden
7.Diploïde soorten
5«'friploïden (uitkruisingen) 36
6.Lederlandserassen
11.ïetraploïde soorten

24
24
48
48

7.Pentaploïden (uitkruisingen)60
7.Ilexaploiden
72

Aantal plastiden
(10stomataperplant)
12-14
13-14
13-17
19-20
19-23(uitgea.
S.polytrichon14-16)
22-27
24-29

Dezeverschillen biedendemogelijkheid opbasisvanplastiden analyses
bijhetzoekennaar di-haploïdenhetmateriaal inteperken.Doorcytologisch onderzoekmoetentenslottedetriploïdenendiploïdenwordengescheiden.
Ophogere ploidie-niveau'szijndeverschillenminder duidelijk ende
aantallenvanplanttotplant sterkerwisselend.
Cytologisch enmethcdisch__onde^_zoek^aan_m_et^mu_tagentiaJbehande1a_materiaal
project6-4.31
Onderzoekwerd gedaannaardeinvloedvanbehandelingmetethyl-methaan
sulfonaat (e.m.s.)envanröntgenbestralingbijerwten.
InhetJaarverslagvan1961,pag.107e.V.,werdenalgegevensuitdit
onderzoek gepubliceerd.
Degevoeligheid vantwee ery/tenrassen,deElfjespeul endeVroege Grijze
Capucijner,voor e.m.s.behandeling envoorröntgenbestraling werdmet
elkaarvergeleken.
Gemetenaanopkomst,planthoogte enmitosestoringennadebehandeling
bleek geenverschilingevoeligheid tussendebeiderassennaröntgenbestraling.
Voorbehandelingmete.m.s.bleekhetrasülfjespeulbelangrijk gevoeliger
dandeVroegeCapucijner.
Tercompleteringvandegegevenswerdenaanditmateriaal in1962verdere
bepalingengedaan.
AandeM-1werd depollenfertiliteit endezaadzettingbepaald.DeIvI-2
werd ophetveld beoordeeld voorhetvaststellenvandemutatiefrekwentie.
Depollenfertiliteitwerduitgedrukt inaantalmetlactophenolzurefuchsinekleurbare pollenkorrels per100korrelsperplant.Perobjectwerden
10plantengeanaliseerd.
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Pollenfertiliteit indem-1
Elfjes peul

Capuci jner

absoluut relatief

absoluut

relcitief

onbehandeld

88%

100

95%

100

4 KR -x
8 KR -x

86%
80%

98
91

77%
76?o

81
80

1:750-ems
1:500-ems

49%
22%

56
25

63%
63%

66
6b

Alleennabehandelingmet1:500emstreedthier een"betrouwbaarverschilinpollenfertiliteit aandedagtussen derassen.
Naröntgenbestralingmet Aen8IQisnauwelijks enige invloedmerkbaar.Nietteminwerdenineenplantuithet4KRmateriaal chromosomenfiguraties waargenomen,diewordenveroorzaakt"doortranslocatie.
Nogduidelijker treedt hetverschil inreactie tussenderassen op ems
behandeling opin eenvergelijk infertiliteit indeM-1 plannten.
°/o FertieleM-1 planten -ca.100plantenperobject
Elfjespeul

capucijner
overlevende waarvanfertiel
'/aarvan f e r t i e l
M-1 planten

overleyenôe.
..-1planten

100%

onbehandeld

75°/°

96%

4 KRx
8 KRx

93%

97%
91%

9V/o
95%

96%
91%

1s750ems
1%500ems

81%
74%

14%
2%

84%
84%

34%
32%

_.i.

Zetting van de
Elfjespeul
onbehandeld
4 KR x
8 KR x
1ï750 ems
1s500 ems

e

100 =39 /"

97
67
6

o,5

fertiele planten
Ca,pucijner
100 =4 0 %

79
74
29
24

Uit bovenstaande tabellenblijkt,dat defertiliteit bijdeElfjespeul
belangrijk sterkerwordt beïnvloed door emsbehandeling danbijdeCapucijner.Hetverschijnsel,dat dezetting sterkerwordt beïnvloed dan
depollenfertiliteit duidt eropdat devrouwelijke fertiliteit meerwordt
gerend dandemannelijke.
De opvallend lage zettingvande standaard (+_ A'J/'o)isveroorzaakt door
de omstandigheid datlietM-1 materisal indewinteronderkunstlicht is
opgekweekt.De gebruikte lichthoeveelheid (125watt perm^)zalvoor een
behoorlijke ontwikkelingvanhet gewasmoetenwordenverhoogd.
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De zettingsanalyses aanhetbestraalde Elfjespeulmateriaalwarendoor
omstandighedenmoeilijkuit tevoeren.Deloeide zettingspercentages
hebtenbetrekking opslechts enkeleplanten (ca.10)dit.isteweinig
omde gevonden percentageswegens tegrote invloed vandetoevalsvariatie, alsbetrouwbaar temogenbeschouwen.
EetM-1 materiaalwerd alsM-2ophetvelduitgezaaid voorhet bepalen
van demutatiefrekwentie.Voor eenvolledige analyse liet degroottevan
deM 2families tewensen over.Degegevengetallenvoormutatiefrekwentiekunnen danook alleenalsvergelijkendewaardenwordengehanteerd.
Demutatiefrekwentie (berekend,alsaantalmutantenper 100M-2 planten)
bedroegnaröntgenbestraling ca 3°/°enwasvoor beiderassen endoses
gelijk.
Vanhet rasvroege Capucijner behandeld net emswerden intotaal63
M-2 plantenverkregenwaarvan27mutantenv/aren (=43%) • VandeElfjespeul Is750emskonden slechts4M-2plantenwordenopgekweekt,v/aarvan
er3mutantenwaren.
Debehandeling Elfjespeul 1s500leverde door dehogematevansteriliteit indeM-1 geen enkeleM-2 plantop.
Uit hetverloopvanhet beschrevenonderzoek is eenduidelijk grotere
gevoeligheid van dekreukerwt Elfjespeul t.o.v.deVroege grijzeCapucijner aandedaggetreden.
Een samengaanvanrecessiviteit indegenenr enlemet groteregevoeligheid voor röntgenstralen, zoals door Zweedse onderzoekers isgevonden,konhiernietworden aangetoond.
Of degrotere gevoeligheid van deElfjespeulvoor emst.o.v.deCapucijnerverband houdtmethetonderscheid inchemischmilieuvanhet
endosperm (suikererwt -zetmeelerwt),met degroterevochtopname-capaciteitvandeElfjespeul (1_;-xdatvan.Capucijner)ofwel dathieraanandere oorzakentengrondslag liggen zoudoorverdere proevenmoetenworden
onderzocht.
Invloed vanvochtgehaltevanhet zaad envande temperatuurophet effect
van eenbehande1ingmetems.
Omdeinvloed vanhet vochtgehalte vanhet zaad envandetemperatuur bij
emsbehandeling nategaan,werd zaad vanuiteenlopend vochtgehalte,6
en23%vocht,behandeld met emsbij6enbij24C.De ems concentratie
bedroeg 1:500,hotmateriaalv/asdecapucijnerAureool.
Bepaald werd devochtopnameva,nhet zaad,deplanthoogte injeugdstadium,
devlekkigheid indeM-1,het aantal overlevendeM-1 planten,defertiliteit endemutatiefreltY/entieindeM-2.
Per object werden 100 zadenbehandeld; als standaard gold eenzelfdehoeveelheid zaad inwater gedompeld.
Indevolgende tabellenisdesamenvatting van deresultaten opgetekend.
Allewaarden zijnuitgedrukt tenopzichtevandebijbehorende standaard.
Behandelingbij6C
Vochtgehalte vochtop- p l a n t - v l e k k i g - geoogste
zaad
name
hoogte heid
LM-1 p i .

Gfo
Ij/o

85%

99fo
o =geenvlekken (st.)
v =licht gevlekt
V=gevlekt
V =sterk gevlekt

75%

V

85%

v

X

74%
106%

fertiliteit

mutatie
frekwentie

IOO/0

4/

75/

8%
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B e h a n d e l i n g h i j 24 C
Vochtgehalte
zaad

vochtopname

plant
hoogte

vlekkigheid

geoogste
ïï-1 p i .

fertiliteit

mutatie
frekwentio

1027b

W/o

V

83$

Wh

1 y/

1 1 2P/o

2 8°/o

I

9I7Ó

e/o
iy/o

9fo

Uit bovenstaande gegevens blijkt datbijhoge temperatuur deinvloed
van deemsbehandeling hetgrootst is.Ook derautatiefrekwenticinde
M-2neemt toebij24C.Defertiliteit is echter zoveel lager dathet
mutatierendement (%mutanten peroverlevendeK-1 planten)lageris.
Eetzelfdegeldtvoor laag,tegenover hoogvochtigheidsgraad vanhet zaad
Mutatierende:.,ent
Behandeling bij6'C
Vochtgehalte

Aantal o v e r l .
M-1 p i .

&/o

23$
Behandeling

\

Aantal
M-2 p i .

Aantal
mutanten

64

162

6

93

145

10

5
1

Rendement
9$
11$

b i j 24°C

6$

76

40

23$

87

4

T/o
1

Tenaanzienvan deze gegevens betreffendemutatiefrekv/entieenrendement
moetworden opgemerkt,dat deh-2van tegeringe omvangwas ommeerte
verschaffen aaneenindruk.
In aansluiting opbovenstaande gegevens isbehandelingtoegepast aanerwtenmateriaal bijverschillende tempere-turenommeer inzicht tekrijgenin
hetverband temperatuur -fertiliteit -nmtatiefre.kwentie.
Uit devoorlopige gegevensblijkt,dat defertiliteit vanhetM-1materiaalbij6Cenbij12Cingelijkematewordtbeïnvloed.Nabehandeling
bij 18Cneemt de steriliteit sterktoe.
Ook indeze proef lijkt deinvloed opdevrouwelijkefertiliteit,vooral
bijhogere temperaturen,groter te zijndandieopdemannelijkefertiliteit.
Inhetkomend seizoenzaldemutatiefrekwentieinditmateriaalwordenbepaald.

25$

CYTOLOGIE, CHEHIE EH M U T A T I E O H D E R Z O E A
£Üaoor
J. Post

Routinebepalingen (project 6-5.1)
De tabel geeft een overzicht van de in 1962 uitgevoerde routinebepalingen.
Gewa_s

Bej^alijij^

Aantal

Droge stof

Bieten
Gras
Lucerne
Granen

6.404
600
72
306

Suiker

Bieten

3.078

Ruw eiwit
Sendimentatiewaarde
Fosfaat

ïarwe
Tarwe
Aardappelmee1
Grond

2.156
2.800
460
56

?H
Chemisch onderzoek (project 6-3.2)

Als vervolg op de in 1961 aangevangen pogingen, de "bestaande'Kjeldahl eiwitbepaling te vervangen door een snellere methode, werden dit jaar wederom
verschillende onderzoekingen uitgevoerd.
Voor de methode zoals die door tidyis beschreven»bleek de aanwezige colorimeter niet te voldoen.
Herhaalde pogingen met demethode van Feinstein en'Hart (zie Jaarverslag
1961) en de bepaling van het ruweiwitgehalte volgens Kjeldahl zowel in
het meel als in de gehele tarwekorrel leverde belangrijke resultaten. Hierbij bleek dat de niet constante verschillen in de ruweiwitgehalten tussen
hele tarwekorrel enhet meel van deze korrels verkregen namalen en zeven
een belangrijke oorzaak waren van de grote afwijkingen van het verband tussen de beide methoden.
Aan materiaal afkomstig van een H-proef met 20 tarwerassen werden zowel het
percentage ruweiwit in de korrel als dat van het corresponderende meel bepaald volgens Kjeldahl en demethode van Feinstein enHart op het meel toegepast. Deze laatste geeft dan extinctie waarden.
Hieronder worden de oorrelatie- en regressiecoëffici'ênten, alsmede de voorstelling van de lijn die het verband
ngeeft en de standaardafwijking van
de regressie coëfficiënt gegeven.
k=fo ruw eiwit 'korrel/ Extinctie waarden
B = foruw eiwit meel / Extinctie waarden
Correlatie
coëfficiëni

."xF"'

0,91'
0,99

X}

regressie
coëfficiënt

lijn

17,3

Y - 6,1 + 17,3 x

J-i2
'->-a>

Y = 0,79 + 32,0 x

31andaardafwijking

Verder onderzoek zal gedaan worden aan kruisingsmateriaal.

± °?78
+°>38
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Erwerd een oe^ingemaaktmetdedeegbaltestvolgensPelsnenke.
De ervaringmet dezemethode isnogtegeringomover dezemethodiek
iets tevermelden.
Voor de afdeling grassenwerden enkele oriënterende bepalingengedaan
omtrenthetgehalte aanoplosbarekoolhydraten ingras.Degevolgde
methodev/asdievanVar.derPlank.
"Nieuweaanschaffingengedurendehet afgelopen .jaarwaren;,eenBrabender
Quadruplexmolen,Ika schudapparaat eneengrootwaterbad voordePelsheiïkêtest.

-^2k-

door
R.J.Heringa

Mutatieonderzoek endapraktische toepassingvanmutaties (project 6-4.1en
6.4.2)"
"
De tweede generatie (M2)vandemet ethylmethaansulfonaat (E.H.S.)behandelde zadenvanhet rasBekawerd opgekweekt.Per5plantenwerd telkens1
standaardplant uitgezaaid.Door dekoudeperiode inmei,somsgepaard gaande
met.nachtvorst,kwameninhet"beginstadiumvandegroeiveel lichtgeelgekleurde plantenvoor.Verdertradenveelvuldig "bladvergroeiingenen"bladdeformaties op.Dezelfdeverschijnselenwaren echter ookinde standaardplanten eninde plantenvan eennabijgelegenperceelbonente zien.Het
is dusniet zekerofdegevondenafwijkingen eengevolgvanmutatie zijn.
Enkele plantenvielen opdoorhetniet doorgroeien nadevormingvanhet
eerste tweetallige blad endoor deroodkleuringvanhethypocotyl.
Zoalsreedsinhetverslag over 1961 werd vermeld,werdendebonenbijde
behandelingmet E.M.S.gedurende 7iT°^24uurindevloeistof ondergedompeld.Het resultaat was dat 5^tot 75/^derkiemplantenniet doorgroeide.
Decontrolezaden,diegedurende dezelfde tijd inwaterwerdengelegd,leverdeneveneens een zeerhoog percentageniet-doorgroeiende kiemplantenop,
n.1. resp.37*5 en GCf/o. Hetlage percentage overlevende planten lijkt dus
veelmeer eengevolg te zijnvanhet onderdompelen danvandeE.M.S.-behandeling.
Tijdens degroeivandeMi plantenvielenreedsvele peultjes af,vaak.voor
ervan zaadvorming sprakewas.CaJ51tot47f°dervolwassenM-|plantenwerd
daardoor alssterielgenoteerd.Bijdecontroleswaren dezepercentages
evenwelminstens evenhoog.Ofdit laatste beschouwdmoetwordenals eennawerkingvandeonderdompeling danwel3.1seeneffectvanhetkasklimaat,
valtnietuittemaken.
Iniedergeval ishet effectvandeE.M.S.behandeling dermatevertroebeld
door deongunstige gevolgenvanhet onderdompelen,dathet raadzaam lijkt
deE.M.S.-behandelingteherhalen.De zaden zullendaarbijniet indeoplossingwordengelegd,maar opeenmetE.M.S.,verzadigde laag zand.Deconcentraties zullenmeergevarieerd worden terwijl tevens deinvloedvanverschil
intemperatuur tijdens debehandeling zalwordenbepaald.
Mutatie;
Detweedegeneratie (Mp. tóp)vandemet stralen (X,Yenneutronen)enmethet
chemischmutagens Ethylmethaansulfcnaat
ylmethaansulfcnaat
(E.M.S.)
(E.M.S.)
behandelde
behandelde
za.den
za.den
van
van
het
het
ras n
Pauli,werd aangaas opgekweekt.Chlorophylafwijkingenkwamenreedsvroeg
voor,terwijl ineenlatergroeistadium allerlei groeiafwijkingen zichtbaar
werden.Uit denateelt va,ndezichtbare afwijkingen indeM* zalmoeten
blijkenofdeze ookwerkelijk alsmutatiemogenwordenaangemerkt.
Perbehandelingsgroep werd eengroot aantal afzonderlijke plantenaangehouden!deresterende planterwerdenalsfamiliegeoogst.
De resultatenvanaf debehandeling tot enmet deIvM,zijn intabel1verwerkt.
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Over'zicht IL- enIL-generatj e
AlsH
Aant. ' %
behan- ge- uitgedelde kiem- plant
zaden de
zaden

Behandeling

% jAant. .Aant.
ste-jrL-pl.
H
1
ge- rieIjwaarplanoogsl
luit
ten
iLis
ontstaan

Als

Y

Gem.
Aantj %
aant. afw.|afw.
M 2 -pl. pl. jpl.
per
|
Hfpl.

Aant. Aant. Aant.
keren keren keren

dat

dat

dat

naast
chlor.
afw.
andere
afw.
voork.

naast
chlor.
afw.
geen
andere
afw.
voork.

naast
afw.
geen
chlor.
afw.
voork.

Aant. Aant.
chlor. andere
afw. afw.

15.000 rX Brh.

899

88.5

183

119 5.4

87

1069

12.3

49 4.5

4

3

22

8

41

18.000 rX "

898

76.9

96

58 2.3

40

306

7.6

13 4.2

1

1

7

4

9

18.000 r V"

881

76.1

122

61 5.1

50

775

15.5

79 10.2

4

4

10

9

70

6^-neutronen Brh.

897

92.7

806

272 2<t5

171

1418

8.3

150 10.6

6

8

50

40

110

15.000 rXWag.

479

93.3

431

237 3.1

216

2447

13.3

210 8.7

7

12

77

32

178

18.000 rX "

462

90.9

72

21 5.0

19

117

6.2

9 7.7

1

-

4

4

5

EMS 1:300

873

50.0

413 83.2

59

479

8.1

15131.6

11

1

27

30

121;

840

24.5

63 73.0

12

38

3.2

2

-

3

2

EMS 1:200

12|31.6
- _ i

.-.,— »

Brh.=in8rookhaven (USA) bestraald
Wag.=inWageningen bestraald

'TABEL 2
Overzicht %mutatie-typen perbehandelingjSjjroep
c:

3
CD
CD

iO

I

en

ic i

•+->

l-Q

CD ;

co;
e ;

CD

'H j

CT>

.0rr;

xz

o
CO

en | a> U

AI

u i

;

03 j
1—1

-*-* o ;

C O !:
-a

C/3 C

a

<3J j
i a> £_ "CT i

e co CD c ;

r—1 |

1—1

,0 !
r-4 |

CD
•r-t

CD i
O .;
CD ;
1—1 !

- O CD-t-JTZJ
CO
CO O - t H CO -4-*C5
1—f .—1O i — 1 eu C D

£_
<D

-M
CO

Behandeling
114.3 2.0 22.4 10.21

15KRX Brh. j

16.3

18KRX Brh. j

30.

18KRVBrh. !

11.4

5.1

6l i -neutronen.0,6

22.0

4.0 3.3

15KRX Wag.

11.9

18KRX Wag.

44.4

11.1
2.6 7.9

ERS 1:300

;C.6

16.5

EMS 1:200

j

16.

15KRX Brh.=bestraald
18KR Y
* bestraald
15KRX Wag.= bestraald

15.47.7! 7.7|

0.9

16.5i 3.8

2.0i

14.3!

met I5OOO rX in Brookhaven
met 18000 r in Brookhaven
met I5OOOrXin Wageningen

7.7

23-1:

43.0

1.3

1.3

0.6 7.3 2.7 0.6

5.3

2.0 8.0 6.7 0. 17.3

11.1
5.3

10.5
16

3.3

3.8; 13.9

0.5 0.5 10.0 18.6 3.3 '2.4

5

!22.2

8.3

2.0i

7.7

10.0 2.0 6.7
I
2.4 12.8 0.9|19.5 1.S 2.4

21.2 7.9J

6.1 10.2

0.6

2.4

11.1

7.9

3.3 5.3

8.3

8.3 8.3 8.3

8.3

10
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Zoalsreedsinhetverslag over 1961 isvernield,ishet percentage steriele
plantenbijdeE.M.S.behandeling opvallend hoog.Dit integenstellingmet
deverwachting.Uit onderzoek aan enkele andere gewassenheeftmenn.1.geconcludeerd,datE.M.S.weinig chromosoombreulczouveroorzaken, zodatweinig
steriliteit zouoptreden.Tengevolgevandevariatie in sterfte ophetveld
eninfertiliteit,lopendeaantallenML-plantenY/aaruitdeM2 generaties
zijnontstaan,voordeverschillende behandelingsgroepen sterkuiteen.
Inhetkomende jaarmoetwordenvastgesteld welke doseringenbijdeverschillende behandelingen overeenkomstige aantallen overlevende ï/L-plantenopleveren.
Onderallevoorbehoud zijnuit detabeltochwelenkelevoorlopige conclusiee
tetrekken:
1.Inovereenstemmingmetenkele andere onderzoekingenvandelaatste tijd
werdenna deE»M.S.-behandeling, zeerhoge percentages afwijkend-eplanten
gevonden.
2.Algemeenwordt aangenomen, datereencorrelatie bestaat tussenhetoptredenvan chlorophyl-afwijkingenen "andere"afwijkingen.Datishier
niethetgeval.Het aantalkeren daternaast eenchlorophyl-afwijking
ookeenandere afwijkingvoorkomt,ishierbijzonder laag.
Mutatiespectrum:
Intabel2iseen overzicht gegevenvandefrekventievande zichtbareafwijkingenperbehandelingsgroep. Deindelingindeverschillende rubrieken
isvrijwillekeurig. Onder "andere"afwijkingenwerden dieafwijkingenbegrepen, dieniet ineenrubriekwarenondertebrengenendieniet precies
waren tedefiniëren.
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door
J.Post

Wi_s_kundift'ev_er_werj:ijig__en__afgifte_va_nJjy^ef
v^elj^scliema^1^(project

']-^^^)

Het afgelopen J8,arwerden voor de diverse afdelingen proefveldschema's
ontwerpen enverv/erkt.Tevens werden, van gegevens verkregen uit het
"bakkwaliteitsonderzoek bij tarwe, correlatie- en regressiecoëffici'ënten
berekend.

-128PR0EE30ERDERIJJ E DORStUÜRTjgLELSI (ü)
door
J.Holman

Inleiding
HetbedrijfvandeS.V.P.wasongeveer evengroot alshetvoorgaandejaar.
TenbehoevevandeafdelingbietenisvanhetI.v.P.1.32hakleigrondgepachtvoor f. 1750,— perha.
De stalmest enkunstmest isdoorhetI.v.P.gegeven.Deze afdelinghad
verdernogverschillende bieten isolaties inAchterberg,Betuwe eninde
omgevingvanWageningen.
InTfehl,Didam,Mjbroek en"Valkenburglagenproefveldenvandeafdeling
voedergewassen.Ookdeze afdelinghadverscheidene isolatieveldjesn.1.in
ï/olfheze,Eist,Bennekom eninWageningen.InWest-Kapelle,Rilland Bathen
indaWieringermeerlagenproefvelden vandeai'delingvlinderbloemigegewassen.InWolfheze lagnog eenerwten- enbonenproefveld.
Op deProf.Broekemahoevehad deS.V.P. enige proefvelden,t.w.granen,
blauwmaanzaad,vlas enaardappelen,terwijl inaugustus 1962nog eenkoolzaadproefveld isaangelegd.
In Groningen lag eenvlasproefveld eninR. Brabant eenblauwmaanzaadproefveld.
Bijdebeweidingsproef inEdeisdit jaargeennieuw perceel ingezaaid.
AandePlassche Steegheeft deS.V.P. 1havochthoudende zandgrond toegewezengekregen.Er zalnuverdernagegaanv/orden,wat eropdeverschillende percelenisverbouwd,ondervermeldingvanbewerking,bemesting,etc.
DeDorskamp
PerceelI
Grootte 75are,voorvrucht aardappelen.25Arehiervanisdit jaarnietweer
gebruikt alsbouwland.Dit stukjewas ongeschiktvoor proefveld enwordt nu
gebruiktvooropslagvan stalmest,zwartegrond enbladgrond.
Indeherfstvan I96I5 ishet overige gedeelte ingezaaid metrogge alspraktijkgewas.Bemestingwas toen375kg slakkenmeel,450kgpatentkali en1000
kg dolokal.Ditvoorjaar isnog150kgkasgegeven.Indezerogge zijnin
hetvoorjaarruim 300veldjes gespit,alle2mvan elkaar.HierinisYv'esterwoldsraaigras geplantvoor zaadwinning.Derogge deed dienst alsisolatie.
Nadeoogstvan gras enrogge,is eerst 20areklaar gemaaktvoor eenstoppelknollenproefveld.Bemesting: 120kg super,100kgp.kali en100kgkas.
Niettegenstaande detelate zaai, (20augustus)ishetproefveld goedgelukt.Indeoverige 30areisrogge gezaaidvoor groenbemesting.
PerceelII
Grootte 75are,voorvrucht groenbemesting rogge enlupine.Ret geheleperceelis dit jaaringebruik geweest bijhetI.v.P.alsrogge-enmaïsproefveld.De stalmest isdoorditinstituut gegeven,alsook de stikstof,liet
ploegwerk isdoordeS.V.P.gedaan.Het zaaien,schoonhoudenenoogstenis
doorhetI.v.P.gebeurd.Retroggeproefveld wasgoed,maarhetmaisproefveld
was slecht.Radeoogst isinhet roggegedeelteweerr:oggegezaaid voor
groenb..mesting.Demaïsstongels zijngemaaikneusd.

PerceelIII
Grootte75are,vocrvruchtnaïsproefveldvanhetI.v.P.Lemaïsstengels
zijr.inhetnajaar 1961 gehakkeld eninhetvoorjaar ondergeploegd.
Bemesting; 600kg super,60ûp.kali en40tonstalmestperha.DeNgiftwas 65kgll'/ha.Dit perceel isgebruiktvoor aardappelproefveldvan
Ir.Wiersema.
Nahetploegen zijnermachinaal geulengetrokken.Hierinzijndeaardappelengelegd.Hetgehele proefveld ismachinaal geschoffeld,ge'égden
aangeaard.Het schoonhouden gafverderniet zoveelwerkmeer.Eenmooi
proefveld,Hahetrooienvanhet teeltmateriaal,isderest op stamverkocht alsveevoer.DoorhetI.v.P.isdaarna30tonstalmest perhaopgebracht envoorrekeningvanhetI.v.P.is erdoor deS.V.P. 500kg
slak en400kgp.kali opgestrooid.Het gehele perceelwordt in19^3
gebruikt elsro;;ge-enmaïsproefveld doorhetI.v.P.lietploegenen
zaaiklaarmakenis door deS.V.P. gedaan.40Areindeherfst ingezaaid
alsroggeproefveld.Hetgedeelte,waarin1963hetmaisproefveldkont,
is ingezaaid met roggevoor gj:oenbemesting.
PerceelIV
Grootte 90are,voorvruc'-t65areroggeproefveld,23arez-gerst (massa)
eneenstoppelknollenisolatie. Indeherfstvan 1961,isditgeheleperceel geploegd,bemestmet450kgslaken540kgp.kali, eningezaaidmet
roggevoorgroenoenenting.25Arevan dit perceel isinhetvroegevoorjaarweer geploegd enditisgebruiktvoorverschillende isolaties,t.w.
stoppelknollen,bladkool,gras,klaver enbieten.DeH.giftvoorrogge
v/asop29maart 2jQkgkas.Op1mei isdit perceelgeploegd enzijner
direct lupineningezaaid, eveneensvoor groenbemesting.De opkomstvande
lupinewasgoed,maar doorhetkoudeweer zat ergeengroei in.Eris
toennog250kgkasperhe.gegeven.Delupinenhebben zichdaarnagoed ontwikkeld.Inlietleatstvanjulizijndelupinengemaaikneusd endaarna,ondergeploegd.Het land isdaarnaz-aaiklaargemaaktvoor eenstoppelknollen-proefveld.Dezeknollen zijngezaaid op 14augustus.Hetmarkeren enschoffelenismachinaalgebeurd.Eengoed proefveld.IIadeoogstvanditproefveld,welke indetweedehelftvannovember zijn'beslagkreeg,zijndemassaknollen overhet land verspreid5zijzulleninhetvoorjaar 19o3ondergeploegdworden.
Bemestingvandeknollenwass550kg super,350kgp.kali en350kgkas.
PerceelV,Eng
Ditperceel isverdeeld in3kleine .akkers,A,B enG.
_A._fgpp.t..2.3are.
Voorvruchtgraspollenproefveld.Dezepellenzijninhétvoorja-argefreesd endaarnaisdit land bewerktmet decultivator eneg.Voorhet
ploegenis er40ton stalmest perhaopgebracht.Verdere bemesting 600
kg super en600kgp.kaliperha.
Deze akkerisgebruiktvoor eenaardappelproefveld vanIr.T/iersema,Ook
hier zijnmet detracto. eerstgeulengetrokken,waarna ditproefveld
latermachinaalbewerkt konworden,zodat ookhierhet schoonhoudenweinig
tijd heeft gevraagd.DeP".giftvoor deaardappelenwas 80kgkas.
Eengoed proefveld.Nahet rooienvanhetonderzoekmateriaal,isderest
op stamverkocht alsveevoer.Nadienis erroggegezaaid voorgroenbemesting.
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Voorvrucht grasproefveld enz.gerstalsmassa.Het grasproefveld is
in1962blijven liggen enderest isingeplantmet gras,klaver en
karwij.
Bemesting* 600kg super en600kgp.kali perha.DeH.voorhet gras,
isineenpaarkeergegeven.
C.groot 18are.
Yoorvrucht 15areaardappelproefveld en3arestoppelknollen.
Bemestings 600kg superen600kgp.kaliperha.
Verschillende proefveldjes zijnopdezesickeraangelegd,t.w. 10are
lupine,3are stoppelknollenvoor zaadwiiming, 1aregras, 3areklaver
en1aremaïs.I.v.P.Alleenhetgras endestoppelknollenhebbonII.gehad.
Miereiibos
Perceel__I
Grootte 10are,voorvruchtrogge.
Inhetvoorjaarisopdit perceeltje 5tonstalmest gebracht.Verder ishet
bemestmet6~>kg superen60kgp.kali.
Op8are zijnconsumptieaardappelen verbouwd.DeN.giftwas50kgkas.Het
was eengoed perceeltje aardappelen,welke opstemverkocht zijnvoor
f. 17,53perare.Tevens lagopdit perceeltje nog 2are stoppelknollenvoor
zaadwinning.Nahexvrijkomen is erroggegezaaid voor groenbemesting.
PerceelII
G-rootte 21 are,voorvrucht aardappelen.
Dit ishet aardappelmoehex'öproefveld.Hie:.:worden twee jarenachter elkaar
aardappelenverbouwd endanéénjaar stambonen.Deopbrengst is altijd zeer
klein.Ook dit jaar zijnerweer aardappelenverbouwd.De standwaszeer
slecht.Inaugustus ishet landmetdsculiivator^Geenopbrengst.Opditperceeltje liggenverdernog eenaantal platte bakken,dieingebruik zijngeweest bijdeP.D. enhetI.P.0. (3are).Verderligt eropdit perceeltje
nog eenproefveldje (6are)vanDr.Huysman.Ditveldje ismet dehandgespit.Tevens is ernog 1areingebruik geweestbijdeP.D.voorhetkweken
vanbloemen etc,
/behandeld.
Bemesting:600kg super,600p.kali,40tonstalmest en80kg 'S. perha.
Perceel III
Grootte20are,voorvrucht aardappelen enbonen.
Bemesting alsperceelII.10arevanditperceel isbestemd geweestvoor
aardappelen.De standve.ndeaardappelenwashier alsopperceel II.Geen
opbrengst.Ophet andere gedeeltewarenbonengeteeld (8are).Verder lag
er 1aregrasvanIr.vanDijk en1areroggevanDr.Ferwerda (ï.v.P.)
PerceelIV
Grootte 10are,isdit jaarweeringebruik geweest bijhet I.P.0.
7/plf_he_ze
PerceelI
Grootte 1ha,bemesting 60• kgslaken600kg p.kali.Dit perceelisin1961
bijnageheel gebruikt alsgras- enklaverproefveld. Inhetvoorjaaris+40
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5 are erwten,20arebonen en15areaardappelen.Derest isgras- en
klaverproefveld gebleven.De stikstof ophetgras isopverschillende
data eninverschillende hoeveelheden gegeven.Debonenhebben20kgh.
perhagehad ende aardappelen 80kgH.perlia.Eengoed proefveld.
Vanhet gras- enklaverproefveld blijft in1963+20areliggen.Derest
kan inhetvoorjaar 1963opgeruimd worden.
PerceelII
Grootte 1.50 ha,voorvrucht lupine alsgroenbemesting.Het geheleperceel is inhetnajaar 1961, ingezaaid met rogge.Aanbemesting istoen
gegeven700kgsla1."en700kgp.kali.Vroeginditvoorjaar isoverde
rogge nog 250kgkasgestrooid.Half april isdit land geploegd.
80Arevandit perceel isgebruikt voor gras- enklaverproefvelden enop
het overigegedeelteheeft eenaardappelproefveldgelegen.
Door denatte zomeris deinzaai enhet;inplantenvanhet grasproefveld
goed gelukt.De eerste snedemoestvroeggemaaid worden,i.v.m.dewelige
groeivanhet onkruid,voornamelijk1/ielde.Erisnog eenkeergespoten.
Het resultaat wasgoed.Verschillende keren zijnbepaalde stukkenvan
deze proef gemaaid.DeN. isopverschillende datagegeven.
Zoals reedsvermeld,lag opdit zelfde perceel een aardappelproefveld,
groot +_70are.Met detractor zijngeulengetrokken.
Aanbemesting isgegeven 300kgA.S.P.
Hahet poten kondendeaardappelenmachinaalbewerktworden.Begin juni
ishet gehelegewas afgevroren.Hiernaisdirect 75kgkas gestrooid.
Verwachc werd dathet proefveld afgeschrevenkonworden,maarditbleek
later ergmee tevallen.Het gewasheeft zichgeheelhersteld eniseen
goed proefveld geworden,met goedeopbrengsten.
+_10tonisnogverkocht alsveevoer.
JansenlandBornsesteeg
Dit complexisverdeeld in3akkers.
PerceelI
Grootte 56are,voorvrucht aardappelproefveld.
Voorjaarsbemesting:;600kg super,600kgp.kali en30ton stalmest perha.
Dit perceel isgebruikt voorhetvergelingsziekte bietenproefveld vanIr.
Cleij.Vanwegehetnatteweerindeherfstvan 1961> konditland nietmeer
geploegd worden.Op 12maart isbegonnenmet ploegen,maar doorweersomstandighede- ishet afgeploegd op19maart.Op25april iseengedeelte
van dit land ingezaaid met bieten.Hetoverige land isdederdeweekvan
meivolgepootmet bietenplanten, opgekweekt inJiffypotten.DeH.gift
was 500kgkas perha.Vanwegehei>natteweer vroeghet schoonhoudenveel
tijd.Dezebieten zijngerooid op5,6en7november.Deopbrengstwas
niet zohoogals deandere jaren.Totaalbemonsterde bietenvan ditperceelwas 9392kg.Het bietenblad isverkocht.
PerceelII
Grootte 56are,voorvrucht rogge-enstoppelknollenproefveld. Ookditperceelisditvoorjaargeploegd.
Bemesting 600kg super, 600kgp.kali en60kgH.perha.
Hierop lag eenaardappelproefveld n.1.vanIr.Wiersema (zaailingen)en
vanIr.vanSuchtelen.'Nahetrooienvandezaailingen,heeftIr.van
Suchtelen opdatzelfde land nog een proef aangelegd,groot+_5are.
Het schoonhouden ismachinaalgebeurd.

PerceelIII
Grootte 60are,voorvrucht bietenproefveld.
Ook inhetvoorjaar geploegd.Bemesting; 6CTkg super en600kgp.kali
perha.
45a^eisgebruikt voor erwtenproefveld, allesgeteeld aangaas.Direct
nahet leggenvan deerwten,viel erveelregen.Gevreesdwerd,datverschillende erwtenzoudenverrotten,ook al omdat dit eenzeernatte
akkeris.Bijdeopkomstbleek ditgelukkigmeetevallen.Het schoonhoudenvandit proefveld vielnietmee.1Persoon isdegehele zomer
hiermede beziggeweest.Niettegenstaande de slechte zomerwashet een
goed proefveld.
Op 15arevandit perceel stond zomergerst (massa).Ditwasgaanlegeren
enisopstamverkocht.
Dit gehele complex isditnajaar geploegd.
Engelsmaoud (Bornsesteeg)
Ook dit gedeelte ligt in3akkers.
PerceelI
Grootte 23are,voorvrucht bietenproefveld.Dit gedeelte isdit jaargebruikt voor eenaardappelproefveld vanDr.Toxopeus enDr.Maris.
Bemesting;500kg super en600kgp.kaliperha,terwijl aan stikstof
isgegeven 60kgII.perha.
Integenstellingmetvoorgaande jaren kregenwijvan dedesbetreffende
onderzoekers toestemming,omdit proefveld machinaal tebewerken.Dit is
danookgebeurd.Het schoonhoudenvroeghierdoorniet zoveeltijd.Een
goed proefveld.
Demassa aardappelenisverkocht alsveevoer.Het land isdezeherfstgeploegd.
Perceel II
Grootte 21 are,voorvrucht aardappelen.
Dekunstmest isindeherfst 1961 gegeven.Het land is toenklaargemaakt
voor eenkarwijproefveld.Hetoverplantenvandekarwijuit debakin
dezegrond isditvoorjaar geschied.Dit proefveld isgoed geslaagd.
II.giftwas 60kgII.perha.
Perceel III
Grootte 21 are,gras enklaver (8are),bonen10are en stoppelknollen
3are.
Bemesting 500kg super en50'kgp.kali perha.
Dit jaarwerd van dezeakker 18aregebruiktvoorgras- enklaverproefveld.
Verder lageropdit perceelnog 3 s,re voor stoppelknollen-zaadwinning,
grenzend aan3arevanperceel II,waarookknollen stonden.
Engelsmanieuw.(Bornsesteeg)
Ookhier 3akkertjesvanverschillendegrootte.
PerceelI
Grootte 14are,voorvrucht aardappelen.
Isgeheel gebruikt alsbietenproefveld van Ir.Kloen.
Bemesting; 60Ckg super en700kgp.kaliperha.Eris90kgkasgegeven.
De bieten zijn 17meigepoot.Eengoed proefveld.8en9november zijnde
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Half novemberishet land geploegd.
Perceel II
Grootte 16are,isin1961 ingezaaidmetgras enklaver enin1962gebruikt alsproefveld.
Bemesting: 500kg super;.500kgp.kaliperha en50kgkas.DeHisop
verschillende datagegeven.Dit proefveldjeisenigekerengemaaid.In
deherfst ishet geploegd.
PerceelIII
Grootte 10are,voorvrucht 5areklaver,4areaardappelen,•-;? aregras
en-;>arebonen.
Bemestings500kg super en500kgp.kaliperha.
Inaugustusisop5are eenkoolzaadproef aangelegd.Tevenslaghier
nog eenisolatie grasvan_+1are.Derestvandeze akkerisgebruikt
voor eenhaverproefveldjevanDr.Dantuma.Inhet najaar ishetgeploegd;hetgrasisblijvenliggen.
JÜJL^J2Lke£&(WageningseEng)
Het geheleperceelis 1hagroot enverdeeld in3akkers.
PerceelI
Grootte 33are,voorvrucht eerst lupine-proefveld,danroggevoorgroenbemesting.Isdit jaargebruikt voor eenaardappelproefveld.P. enK.
zijnindeherfstvan I96I gegeven (165kg slak en200kgp.kali),terwijl ditvoorjaar 30tonstalmest p.ha.isgegeven.Nahetploegen zijn
eerst geulengetrokken,zodatnahet poten deaardappelenmachinaalbeY/erktkondenv/orden.Eengoed proefveld.H.giftwas 60kgI\T.perha.De
massaaardappelen is verkocht alsveevoer.Hahetvrijkomenvanhet
land ishetbewerkt,geploegd enop10oktoberis erroggegezaaid als
praktijkgewas.
Herfstbenesting; 600kgslak en400kgp.kaliperha.
Perceel II
Grootte 32-A-are,voorvrucht aardappelproefveld.
Dit perceeltje isindeherfst 1961 ingezaaid met rogge alspraktijkgewas.Aanbemestingis gegeven 160kg slak en200kgp.kali.
Inhetvoorjaar ishet eenkeergespoten tegenhet onkruid.Eengoed
gewasrogge.N.gift 100kgkas.Hadeoogstvanderogge moesthier
eenstoppelknollenproefveldkomen» Deroggewaslaatrijp enisdirect
bijhetmaaienvanhet veld gereden enelders ophokkengezet.Hetland
kondirectklaargemaakt worden.Bemesting;275kg super,225kgp.kali
en250kgkas.Erismachinaal gemarkeerd,ditmethet oogophetmachinaal schoffelen.Deknollen zijngezaaid op15augustus.
Deopkomst wasgoed,maarlaterkwam ernogalwatvreterijinvoor (aardvlo). Eris eenpaarkeergespotenmetD.D.T.Inhet laatstvannovember
zijndeknollen geoogst en bemonsterd.
Demassaknollenzijnoverhetveldverspreid.Het perceelwordt inhet
voorjaar 19^3geploegd.
Perceel III
Grootte 34are,voorvrucht rogge enstoppelknollen.Het geheleperceel
isgebruikt als stambonenproefveld.
Bemesting: 600kg super,600kgp.kali en30tonstalmestperha.Er
ismachinaal gemarkeerd engeschoffeld.Eengoed proefveld.

Nude,(klei)
PerceelI
Grootte 59are5voorvrucht bietenproefveld.
Bemestingnajaar 1961;3'X)kgslaken175kgK40.Dit perceelisop
26maart geëgd endirect ingezaaidnet zomergerst alspraktijkgewas.
Deopkomst was zeergoed.Hadeopkomst tradveel slakkenschadeop.
Eris eenpaarkeervergif gestrooid.Degebruiktehoeveelheid zaaizaad wasruimvoldoende enmede door eenprimaopkomst enhet strooien
vanvergif,ishet eengoed gewasgeworden.IT.isniet gegeven,maar
door eentenatte zomer isdegerst gaanlegeren.Het oogsten geschieddemet eenmaaidorser.Het zaad isgedroogd endaarnaverkocht voorf.26,'
per 100kg.Het stro isopgeperst enverkocht voor90etperhaal.
Het land isdaarnaherhaaldelijk bewerktmet cultivator enegom eenkiembed tekrijgenvoorhetuitgevallengraan.
Op17septemberisdit perceelgeploegd.Bemesting; 500kg slak en300
kg'K40perha.Om eengoed zaaibed tekrijgen,moest nog enkelekeren
geëgdworden.Op2oktoberishet land zaaiklaargemaaktvoor eenwintergraanproefveld voorDr.Dantuma.Om zoveelmogelijk slakkenschade
tevoorkomen isvoor dietijdnog eenpaarkeervergif gestrooid.
Vanwege demooieherfst isdeinzaaivanditproefveld zeervlotverlopen.
PerceelII
Grootte 87are,voorvrucht bietenproefveld.
Bemesting najaar 1961 1425kgslak en250kgkali 40.Ditperceelis
ookop26maart zaaiklaar gemaakt eningezaaid met erwtenalspraktijkgewas.Deopkomst was goed,maar ookhierwas enige slakkenschade.
Hadeoogstvande erwten was dit perceel bestemd voor proefveld,n.1.
voorkoolzaad 4'"'a-^ûer-derestvoorwintertarwe.
De desbetreffende onderzoekers maaktenbezwaar om de erwtenaftelaten
rijpen,ditmethet oogophetniet optijd zaaiklaarkomenvanhetland
envoor debestrijding vandeslakken.
Beslotenwerd om de erwtenalsgroenemassa aftemaaien.Deze erwten
zijnop stamverkocht voor f.175s — eîlgemaaid op28juni endirectafgevoerd.
Het Land kon zodirect bewerkt worden.ïletgedeelte,waarhetkoolzaadproefveld kwam,isherhaaldelijk bewerktmet cultivator enegenis
zonderteploegen, zaaiklaargemaakt.Het koolzaad ishalf augustusgezaaid.Dit proefveld heeftgeenbemesting gehad.De opkomst enstand
vanhet koolzaad v/asprima.Debedoeling isominhetvoorjaar 1963nog
watmengiïieststoftegeven.Derestvanhet perceel isgeploegd op17september enis bemestmet 500kgslak en300kgkali40perha.Het zaaiklaarmaken ensaaienzijn gebeurd tegelijkmet datvanperceelI.Deopkomstvanditgehele tarweproefveld was ietsonregelmatig.Ditkwam door
een ietstedroge liggingvanhet zaaizaad.
PerceelIII enIV
Grootteresp.96en83 are,voorvrucht perceelIII 66are zornergraanen
30arewintergraan (proefveld),voorvrucht van perceel IVwintergraan
proefveld.Deze beidepercelen zijninhetnajaar 1961 bemestmet500
kg slak,300kgkali40en30ton stalmest perha.Deze percelenzijngebruikt voor eenvergelingsziekte bietenproefveld vanIr.Clejj.Voor
het leggenderbieten is1150kgkasgestrooid.Het land isop27maart
zaaiklaar gemaakt engemarkeerd.Op 13april zijndebietengelegd.De
reserves zijnop 18april gelegd.Het op enenzettenisgebeurd op4 e n
5 juni.Dolengterijen zijnmet demachinegetrokken,terwijlmetde
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te liggen,warenv/atdiep.Doord.?tnahet zaaien het land niet gerold
is,kwamen debietenplant,jeshijopkomst alshetv/areinkuiltjeste
staan.Ditvertraagde de eerstekeer schoffelen.lïetschoonhouden vroeg
vanwege denatte zomer
nogalveel tijd.Het proefveld wasnietzo
goed daninvoorgaande jaren.Inperceel IIIkwamennogalmisplaatsen
voor, terwijlhet schieterpercentage zeerhoogwas.Het rooienvan
deze bietenisbegonnenop8oktober.Dit iszeervlotverlopen.Acht
dagen zijnwijhiermede beziggeweest enregenis erindietijd niet
gevallen.Dereserves zijninde2 helftvannovember gerooid.Van
ditperceel zijn4-1555kgbietenbemonsterd.DebietenKoppenzijndit
jaarverkocht.Denajaarsbemesting was500kg slak en500kgkali40
perha.Het land isop29 en50november enderest op 15decembergeploegd.
PerceelV
Grootte 86.5 are,voorvrucht blauwmaanproefveld 57aree*i29.5are
erwten.Bemestingnajaar 1961 ;500kg slak en500kgkali40perha.
Opditperceel lagentwee proefvelden,n.1. 55arevlas en50arekoolzaad.Derestwas ingezaaid met zomergerst.
Het vlasproefveld isgoed gelukt,alhoewelhet schoonmakenwel enige
moeilijkheden gaf.Hetheeftbegin juniwelietsgeledenvandenachtvorst,maarheeft zichlaterhersteld.H.gift 55kgkas.
Hier endaartrad enige legering op.Het koolzaadproefveld, watophetzelfdeperceel lag,was prima.Eenpaarveldjeswarenuitgewinterd.
DeH.gift was100kgkas.Het gedeelte,watvoorvermeerdering aangehoudenmoestworden,isbijdeoogst direct inoogstzakkengedaanen
op dedrogerijgedroogd.Het dorsenisnadiengebeurd door ermet een
zware tractoroverheen terijden.Dit bespaarde veelwerk.Hetgedeelte,
dat alsmassageoogst konworden,ismet eenmaaikneuzergehokseld.Met
de cultivator enegishet land toen losgemaakt endit gafdaarnaeen
mooikiembed.Dorestvandit perceelwas ingezaaidmet zomergerst en
ismet eenmaaidorser geoogst.Het zaad isnagedroogd endaarna,verkochtvoor f.26,--per 100kg enhet stro isdirect verkochtvoor90
etperhaaltje.
Hetgehele perceel isinhetnajaar bemestmet 500kg slak en500kg
kali4-0perha.Het isgeploegd op17oktober.
PerceelVI
Grootte 89.5are,voorvrucht erwten.
Inhetnajaar 1961 isopdit perceel eenwintergraanproefveld aangelegd.
Zoals reeds inhetverslagvan 1961 isvermeld,hebben deslakkenhier
ontzettend veel schade aangericht.Omnogietsvan dit proefveld teredden isherhaaldelijk vergif gestrooid.
Hadeoogstvanhet teeltmateriaal is derestmet eenmaaidorsergeoogst op19september.Het zaad isgedroogd enhaterverkocht.Eetland
isdaarnagoed bewerkt enbemestmet 500kg slak en500kgkali40per
ha.Op16oktober ishet geploegd.
Perceel_VII
Grootte 92are,voorvrucht vlas- enbonenproefveld. Bemestingnajaar
1961 was 5OOkg slak en500kgK4"1perha.Hier laghoc zomergraanproefveld vanDr.Dantuma.Eengoed proefveld.ErisgeenE.gegeven.
Direct naeieopkomst kreeg eengedeelte vanditveld iets lastvan
slakken,maar doorstrooienvanvergifkon erger wordenvoorkomen.Een
gedeeltevan dit proefveld isgespoten tegenhet onkruid.Het resultaat
was goed tezien.Hahet oogstenvanhet proefveld materiaal isdemasse
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enverkocht voor 80etper baaltjo.Dit zaad entevenshet zaad vanhet
wintergraanproefveld isverkocht voorf.25,5 per 100kg.Hetwas slecht
vankwaliteit.Nadeoogst ishet land nogiets'bewerkt.
Bemesting;;500kg slak,300kgkali40 en25ton schuimaardeperha.Op
15oktober ishet geploegd.
PerceelI.v.P. (klei)
Grootte 1.32ha.Dezegrond isvoor 1jaargepacht vanhetI.v.P.Hierop
heeft eenbietenproefveld vanIr.Kloengelegen.Degehele"bemesting,
alsmedehet zaaiklaarmaken,isuitgevoerd doorhetI.v.P.Het trekken
van strepeninde lengterichtingismachinaal gedaan doordeS.V.P.Door
debewerkingen enhetkunstmoststrooien was degrond in elkaargereden.
Dit bemoeilijktehet strepentrekken.Debieten zijngelegd op 18en19
april endaarnanogaangerold.Niettegenstaande destugheidvandegrond
was deopkomst goed.Het iseengoed proefveld geworden.Eris eenpaar
keermachinaal geschoffeld.Begin juni zijndebietenop enengezet.Ook
hiergaf,vanwege denatte zomer,het schoonhoudenveelwerk.
Het rooien isbegonnenop18oktober enwasklaar op5november.Doorstagnatie inhetwaslokaal,moestmethetrooiengestopt worden.Lietditproefveld zijnv/ij8dagenbeziggeweest.Delaatste paar dagenverslechterde
hetweer,zodathet rooien er.het afrijdenniet zovlotmeerging.Van
dit perceel isbemonsterd 62098kgbieten.Het bietenblad isverkocht.
0
ü 6 .JL^A^iL.iLrn

Dit perceelgrasland isgelegen aandePlasschesteeg,nabijdeI.V.IÏ.0.
boerderij.Het ishet eersteperceel land,dat deS.V.P.nuineigendom
heeft.Op 15november kondeS.V.P. dit land aanvaarden.Het isdirect
gefreesd enondiepgeploegd eningezaaid met roggevoor groenbemesting.
Het land isniet gelijkmatig, zodathetvoor proefveld niet directgeschiktis.
Perceelïfielerbaan
Grootte40are.Dit perceelisindenazoniergepacht van¥.Breunissen,
bestemd voor stoppelknollenproefveld. Opditperceel stond rogge,welke
direct bijhetmaaienisafgevoerd,zodathet land directbewerktkon
v/orden.Aanbemesting isgegeven:.250kg super,200kgp.kali en200
kgkas.Deknollen zijnop23augustus gezaaid.Niettegenstaande delate
zaai,washetproefveld goed.Deopbrengst wasvoor deboer alsvergoedingvoorhetgebruikvanditland.Voor demonsters die eruitgehaald
zijnenvoor depaden dieinditproefveld lagen,heefthijnog 3"ton
knollenvanhet perceel Dorskampontvangen.
Eljst.Jjj).* (zandgrond)
Dit complexisverdeeld in3percelen,iedergroot2ha.Tevensiser
nog eenperceel van75are,hetwelk behandeld ismet zwavel eneenlage
p.H.heeft.
PerceelI
Voorvrucht zomer-enwintergraanproefveld. Dit perceelwasinhet najaar
1961 ingezaaid met roggevoorgroenbemosting.Aanbemesting istoengegeven 500kg slak en 100".'kgdolokalperha.Inditvoorjaar isnog250
kgksgegevenperhaals overbemestingvanderogge.De roggeis inapril
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Voorhet zaaienvandelupine isnog 600kgp.kaliperhagegeven.
Hetvoor deopkomst isgespotenmetD.N.C.Hetresultaatwasuitstekend.
Het schoonhoudenkosttenietveel tijd.Erisóénkeermachinaalgeschoffeld.In juli zijndelupinenmet eenmaaikneuzer gemaaid endaarnais
het perceelgeploegd.Inaugustus is er'bladkoolingezaaid, eveneensvoor
groenbemesting.Direct nahet zaaien iserontzettend veelwatergevallen.Alsgevolghiervan vvasdeopkomstvandebladkool zeerslecht.Van
ditgewasisniets terecht gekomen.In sepetember ishet landweergeploegd eningezaaidmetroggevoorgroenbemesting.In1963wordthetgebruiktvoordeteeltvanconsumptieaardappelen.Ditnajaarisbemestmet
500kg slakperha.
PerceelII
Voorvrucht groenberaestingrogge,lupine,bladkool enrogge.
Het gehele perceel isdit jaargebruiktvoordeteeltvanconsumptieaardappelen,Surprise,Bpootgoed,voorgekiemd,maat 38/45» Inhet
voorjaar ishet land,waaroprogge stond,geploegdgibemestmet 800kg
kali perha.Ket eenhalf automatischemachine zijndeaardappelengepoot.Deopkomst wasgoed,maar degroei liet eerstwat tewensenover.
De stikstof,240kgkasperha,isintweekeergegeven.Hade2egift
hersteldehet gewas zich.Eenforsgewas ishetniet geworden.Deopbrengst lagdanookaanmerkelijk lager danhetvoorgaande jaar.
De sorteringv/asbeter.Opbrengst ruim 60ton.Het schoonhoudenkostte
nietveel tijd,ditisbijnageheelmachinaal gebeurd.Omhet landvroegtijdigklaar tekrijgenvoorhetgraanproefveld,ishet loofdoodgespoten.
De aardappelen zijnmet eenzakkenrooier gerooid.Dit ginggoed,alhoewel
hetweernietmeewerkte.De stenenwerdentijdenshet rooien eruitgesorteerd.Degrondwasnogalnat endeaardappelenkwamendanooknatin
dehoop.Inoktober zijndeaardappelenverkocht.Het land isnahet
rooien directklaargemaaktvoor eenwintergraanproefveld.
Bemesting;500kg slaken550kgp.kaliperha.Deinzaaivanditproefveld isvlotverlopen.Erisgezaaid 1haw-gerst on25arewintertarwe.
Deopkomstwasgoed.Derestvandit perceelwordt inhetvoorjaar 1963
ingezaaidmet zomergraan.Hetwintergraanproefveld isnoggespotenmet
D.1I.C,terbestrijdingvanonkruid,hoofdzakelijkwindhalm.
PerceelIII
Voorvrucht consumptieaa,rdappelen,
Inhetnajaarvan 1961 is1-Jhaingezaaid alswintergraanproefveld.Bemestingsas;50Okg slak en600kgp.kaliperha.Derestvanditperceel isditvoorjaar ingezaaid,n.1.40z~gerst en35arehaver,eveneens
proefveld.DeH.giftwasvoorhetwintergraan 350kgkas envoorhet zgraan230kgkasporha.
Hetwas eenmooi proefveld.Deopbrengstenwarenookhoog.Het schoonhoudenkostte-nogalveel tijd;vooralwindhalm groeithierveel.Eenklein
gedeelte vanditperceelis,alsproef,hiertegen gespoten.Hetresultaat
wasgoed.Deoogst istamelijkvlotverlopen enhet proefveldmateriaal is
inde schuurgedorst.
Demassa isirde schuuropgetast eninseptembergedorst.Het losse stro
vandeproefvelden isopgeperst.Alhet graanisverkochtvoorf.25,50
per 10°kg enhet strovoorf. 1,--perbaal.Hadeoogstishet landbewerkt engeploegd eningezaaidmet roggevoorgroenbemesting.
Erisnog 500kg slakperhagegeven.

..138PerceelIV
Grootte 75areonisverdeeld indriekleinere perceeltjes A,
elk -Toot25are» Dit is eenproefveld met eenlagepïï.
"PerceeltjeA,heeft in1962kraakgelegen,
F..H~fiIe„eAklik.J°.•> hieropheboenlu.pin.engestaanvoor groenbemesting.
Perceeltje Ck isgebruikt voorgraanproefveld,t.w« 5arerogge (ï.v.P.)
enderestvoorwinter- en zomergerst.Eenzeerslechte opbrengst,hetgeenteverwachtenv/asdoordeabnormale lagepk.Alsproefveld ishet
geslaagd.Bemestingvandit perceeltje was:300kg zw5.kali,400kg
super en20"'kgkasperha.
Aljgemeen
Zoalsreedseerdervermeld,isdoor de3.VAP.dit jaar1.32kleigrond
gepacht vanlietI.v.P.,terbehoevevan eenbietenproefveldvanIr.
kloen.Voor 1963zijnindeWageningseEngdriepercelengrond gepacht
van '7,Breunirsen.Eenperceel_+75 s/re zalgebruiktwordenvoor een
bietenproefveld vanIr, Cleij.Debeide andere percelen zijnbestemd voor
aardappelproefveldenvanl m Wiersema.Vereerkrijgt deS.V.P. ookin
1963weerdebeschikking over+1ha.kleigrond vanhet I.v.P.vooreen
bietenproefveld.
Vandeoogst 1961 isdit jaarverkocht:700kg strogele stambonen à40
etperkgaanhet personeelvandeS.V.P. enhet I.v.P.51920kgblauwmaan à50etperkg.kif zaadwas afkomstigvandeproefveldenvande
Prof.kroekemahoeve envandeproefvelden inWageningen,
lietklauïvnaan oogst 1>o2,totaal 1146kg,afkomstigvandeProf.Broekemahoeve,isverkocht à '5oetperkg.Vanwege deschaarsteaanveevoer,
werd besloten debietenkoppen teverkopen»
De suikerbietenkoppenvanalleproefvelden,totaal40ton,zijnverkochtvoor f. 16,-- perton.
Eetvoerbietenblad,totaal40231 kg,isverkocht inruiltegen dezelfde
hoeveelheid stalmestv
Dobieten-schijven,totaal.114ton,zijnverkocht voorf. 2 0 , —perton.
Demassabieten,totaal 36ton, aijnverkochtvoorf. 25,--perton
aanenige arbeidersvan deSAV.P.De consumptieaardappelen vanhetproefveld Eist zijn ongesorteerd verkocht,n..1.37:50kgà8etaanhetpersoneelvandeS.V.F,enI.v.P,,en23350kgà10et aannietpersoneel.
In janueri is100m:)stalmest gekocht voor f. 13,25perm3.Inmeiis
209 ^ stalmest gekochtvoor f, 13?-~perm5» Deze stalmest is afkomstig
uit Erisslanc.envoorgenoemde prijzen geleverd opdeplaatsvanbestemming.Verderisnoggekoekt 60ton schuimaarde t.b.v.hetNudeproefveld.
Inhetvoorjaar is eenEiatver.':orgingstrekker aangeschaft.Eenschoffelraam enaanaarders, etc» zijndoor de CentraleWerkplaats bijgemaakt.
Alhetverpiegingswerk, zoalsmarkeren, schoffelen,aanaarden enhetverdere lichtewerk,ismet deze trekkergedaan.
Indecemberis eenUrgent spuit gekocht.Verder isdeWilly Jeepvervangendoor eenAustinJeep.Dezewordt gebruikt voorpersonenvervoer,het
vervoervankleinemachines enproefveldmateriaal,etc.
Ook eengroteverbeteringwasdeaanlegvanelectriciteit inde schuur
inEist.het depetroleum tractor inEist hebbenwijveelmoeitegehad.
Verscheidene keren meestvanuit Wageningen hulpgebodenworden,totdat
detractorhethelemaal opgaf.Om tochdewerkzaamheden zovlotmogelijk
tedoenverlopen,isvanhetI.L.R« eentractor geleend.Bepersoneelsbezetting7,asdit jaardezelfde alsin1961.De arbeiders,ondergebracht
bijdediverse afdelingen,kondendaar constant blijvenwerken.Dearbeidersvandebuitenploeg moestenintoptijdenherhaaldelijkbijspringen omhet.werk optijd klaar tekrijgen.Door de slechte zomer washet

-i39wel eensmoeilijk omiedereen terwille te zijn.Maar dooreengoede
samenwerkingengoedeverstandhouding washetmogelijk,omiedereen
tevreden testellen.
Met het gronda"tomenisop 12decemberbegonnen;,maar datwerkisvanwege devorst dit jaarnietklaargekomen.OokopdeProf.Broekemahoeve
bijde.aardappelafdelingvanIr.Thijn,moestherhaaldelijkhulpworden
geboden,n.1.bijhet afmaaienvan aardappelloof enbijhetrooien;verderbijhet stomenvanpotgrond.Vermeld zijtenslottenog,dat de S.V.P.
voorhetverwerkenvan stalmest,schuimaarde,zwartegrond,bladgrond e t c ,
herhaaldelijk gebruik heeftgehaaktvan eenAtlaskraan,geleend bijhet
I.I.R.Ookvoorhetverhakseienvan lupine^ maisstengels e t c , heeft de
S.V.P. debeschikking gehad over eenmaaikneuzer, eveneensgeleend van
ditinstituut.

-^koPROF.BROEKEMAHOEVE
door
A.J.Glerum

Inleiding
Zowel aangewassenkeuze alsperceelsindeling,is volgenshetvastliggende schema dehandgehouden.Ditwildus zeggenopdezeven
vier-hapercelendevruchtopvolging- erwten,graanproefvelden,
tieten,gerst,vlas, aardappelen,tarwe.
Daarnaast dedriepercelenmet afwijkende bouwvoorresp.groot2.50,
2.80 en3.70ha,waaropvrijevruchtwisselingmogelijk is endevier
percelenvanelk2ha,Y/aarvan elkjaaréénbestemd isvoor deafdelingaardappelveredeling.Aandevruchtopvolging opdezevierpercelenwordt eveneens getracht eenvaste lijntegeven.
De zaaiomstandigheden,v/atbetreft degrondstructuur,warenideaal,
alsgevolgvandekortemaarhevigevorstperiode indecember-januari
endedrogemaandenfebruari enmaart.Voor allegewassenkon met
eenminimum aanbewerking eenzeergoed saai-ofpootbedwordenverkregen.
Behalve debieten,waarvanhet zaad,alsgevolgvandezeerlosse
bovenlaag iets tediepwasgezaaid,gafdeopkomst geenmoeilijkheden.Anderswashetmet debegingroei.Demaanden aprilenmei
waren zeer schraal enkoud,zodat deontwikkelingvan allegewassen
v/eldermatetraagverliep5 dat dehoopopeenvolwaardige oogst steeds
minderwerd. Ditlaatstegelukkig tenonrechte.Hadekentering
vandeweersomstandigheden injuni-juli,leekhetofverborgenkrachtendegroei extrastimuleerden,waardoor deachterstand voor eenzeer
grootgedeelte indezemaandenkonwordeningehaald. Zelfs zodat,
doordeverkregen grotereweerstand alsgevolgvandekoude,degewassenzichstevig enveerkrachtig ontplooiden endat ze,ondankshet
steedsverder opschuivende oogstseizoen,vollediguitgroeiden.Eenuitzonderingvormdendebieten,waarvoor dekortegroeiperiode onvoldoendewasomtot eonhogeopbrengst tekomen« Deverzorging enhet onkruid
vrijhoudenverliepvoorspoedig.
Achtereenvolgens volgtnueenkorteomschrijvingvandediverdegewassen.
T/intertarwe
RasFelix.Oppervlakte 4ha.Zaaidatum 16oktober.Gezaaidwerd direct
overdeploegsnede naar eenhoeveelheid van160kg zaaizaad perha.
Voorvrucht consumptieaardappelen.Deopkomstwasgoed enhetgewasging
goed ontwikkeld dewinter in.Heefthierna echter eenmoeilijkeherstelperiodemoetendoormaken,alsgevolgvanhetlangdurige schralevoorjaarsweer.Hetwerd desondanks eenzeermooigewas.
Debemestingbestonduit 300kg super en300kgkalkammonsalpeterper
hagegeveninmaart.Daarnaast werd inmeinogeenoverbemestingtoegediendvan 10 n kgkalksalpeterperha.Hetgewaswerdmachinaalgewied
enbewerktmet onkruideg encambridgerol.
10 septemberwerdmet demaaidorser geoogst.Ditwerkwerd uitgevoerd
door deloonwerker.Dekorrelwerd opdo eest teruggedroogd tothet
vochtgehalte 16à1 "Jfo bedroeg,daarnaopgeslagen ineendaarvoorbeschikbare boxindeaardappelbewaarplaats.

-^k^De tarwe isvoor f.33,50/100kgverkocht.De opbrengst is 5700kg
perha.Het strowerd gedeeltelijkvanhet land afverkochtvoor
f. 60,—/ton.Derestwerd inde schuurgereden eninjanuariverkochtvoorf.70,—/ton.De stro-opbrengst is_+5000kgperha.
Wintertar
v/e
RasSambo.Oppervlakte 1.85 ha.Voorvrucht zaailingen.Dezetarwewerd
24oktober eveneens direct over deploegsnede gezaaid.De zaaizaadhoeveelheidbedroeg 155kgperha.Debemestingbestonduit dezelfde
hoeveelheden super,kas enksalsdiewelke aandeFelixwerdentoegediend.
Dit gewashield nazijnherstel inhetvoorjaar eenietsteholle stand
over,ontwikkelde zich echter tochnogtot eenmatiggewasmetkort,
stevig stro.4 Septemberwerdmet demaaidorser geoogst.Dekorrelwerd
opdeeestgedroogd endaarnaopgeslagenindeaardappelbewaarplaats.
De opbrengst
5300kgperha,isverkochtvoorf. 33,50/lOOkg.
Het strowerd geperst eninde schuurgereden eninjanuariverkocht
voor f.70,--perton.
Zomertarwe
Ras Carpo.Deoppervlakte à2.50hawerd 12maartmet eenhoeveelheid
van 150kgperhaingezaaid ineenzaaibed dat,alsgevolgvan zware
nachtvorst,netvoldoende stijfwas,omzichmet deegtelatenegaliseren entrekkermet zaaimachine zonder structuurschade teverdragen.
Devoorvrucht Tirassuikerbieten.Debemestingbestond uit 280kg super
en230kgkasperha,inéénkeer toegediend.
Deopkomst enontwikkelingwarenvanbeginafzeergoed.Hetgewashield
zichjuistlanggenoegopdebeenomgeenschadevandeinhetafrijpingsstadium opgetredenlegeringteondervinden.
Deverplegingwasdezelfde,alsdiewelkebijdewintertarwewerdtoegepast.
Werd 11 septembermet demaaidorser geoogst,werd eveneens,nagedroogd
tezijn,opgeslagenindebewaarplaats.Deopbrengstv/as5700kgenis
verkocht àf.33,50/lOOkg.Het stro,opbrengst_+6000kgperha,werd
inde schuurgereden eninjanuariverkochtvoor f.7 0 , —perton.
Zomergerst
RasDelta.Deoppervlaktebedroeg 7ha,verdeeld over eenperceelvan
4 hametvoorvrucht suikerbieten,eenperceelvan2havoorvrucht erwten
en1haalsmassarondom degraan-enblauwmaanproefvelden,voorvrucht
eveneens erwten.
Debemestingbestonduit250kg super en165kgkas,gemengd toegediend
voor het zaaien en10'^kgkalksalpeter alsoverbemesting.
22 en23maartwerd gezaaid nas,reenhoeveelheid van 115kgperhain
eengoed zaaibed,verkregen door éénoverdwarse bewerkingmet dekromtandeg.Deverpleging bestonduit tweebewerkingenmethetwiedgarnituur,
gecombineerd met onkruideg.
Degerst ontwikkelde zich,naeentraagbegin,tot eenmooi zwaarhangend
gewas.
20Augustuswerdmet demaaidorsergeoogst.Gedeeltelijkkondekorreloogst zonderdrogenwordenopgeslagen,hetgrootste deel echtermoest
eerstworden teruggedroogd.
Deopbrengst bedroeg 5150kgperha.Dehelepartijwerd injanuari
verkochtvoor f. 30,—/100kg enafgeleverd.Het stro,opbrengst 3200
kgperha,werd los achterdemaaidorserverkocht voorf. 35>— perton.
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G-raanproefvelden
Deoppervlakte was2ha endevoorvrucht en/ten.
Dekunstmestgift bestonduit 300kg super en100kgkalksalpeter.
Behalve het zaaiklaarmaken endebemesting,washet zaaien,de
verzorging endeoogstinhandenvandebetrokken afdelinguit
Wageningen.
De standvandewintertarwevas tehol alsgevolgvandichtslemping
nahet zaaienendaardoor onregelmatige opkomst.
Het zomertarweproefveld wasgoed.
Het aantehoudenmateriaalwerd opde eestgedroogd,inde schuur
gedorst enafgevoerd naarWageningen.
Blauwmaanzaadproefvelden
Deoppervlakte bedroeg 1haendevoorvrucht was erwten.
Dit proefveld werd bemestmet 300kg super en100kgkalksalpeter
vóórhet zaaien ennahet dunnenmet nog 300kgks.
De opkomst enstandwarengoed.Kwam naeentragevoorjaarsontwikkeling eigenlijkpashalf juni opdreef,maaristochvolgroeid tot
eenzeermooigewas.
Evenalsbijdegranenwerd het zaaien,verzorgen enoogstenuitgevoerd doordebetrokken afdelinguitWageningen.
Erwten
RasPauli.Deoppervlakte bedroeg 6ha,verdeeld over eenperceel
van4ha,voorvrucht zomertarwe eneenperceelvan 2ha,waarvande
voorvrucht zomergerstwas.
20Maartwerd gezaaid in eenzaaibed van zeermooie structuur,één
overdwarse egbewerkingwasvoldoende voorhetverkrijgenvaneengoede
verkruimeling.Voorhet zaaienwerd defosfaatbemestingtoegediend in
devormvan400kgperha.
Deopkomst wasgoed.De achterstand indebegingroeiwerd inlater
stadium ruimschoots ingehaald.Hetgewasontwikkelde zichopbeide
percelen egaalgoedmetvoldoende stro enprimapeulzetting.
Erwerd driemaalmachinaal geschoffeld, gecombineerd met egbewerkingen.Derijenwerden tweemaalmet handkracht nagewied.
Voorhet eerstmoest dit jaar eenbestrijdinguitgevoerd worden tegen
deknopmade,daarnaastwerd tweemaalmetparathiongespotentegende
peulboorder.
Half augustuskonondergunstige omstandighedenwordengemaaid engeruiterd.Hetgewaswerd inde schuurgereden.In januariwerd gedorst,
waarbij eenkorrelvanuitstekendekwaliteit tevoorschijnkwam.Deopbrengst bedroeg4400kg enwerdverkocht voorf. 57?-- pe r 100kg.
De stro-opbrengst,2100kgperha,werdverkocht voorf. 125,— perton.
Vlas
RasWiera.Oppervlakte 3»50ha.Voorvrucht gerst.Gezaaid werd op21
maart ineenideaal zaaibed,verkregendooreenoverdwarse bewerking
met decombinatievankromtand- enonkruideg.Dehoeveelheid zaaizaad
bedroeg 150kgperha.
Dekunstmestgiftbestond uit400kg super,toegediend vóórhet zaaien
en65kgkalksalpetermet dehand gestrooid nadeopkomstvanhetvlas.
Het bovenkomenvond zeergelijkmatigplaats,waarop eengoederegelmatige ontwikkelingvolgde.Voor ditgewasisdegroeiremming,alsgevolgvandeschralevoorjaarsmaandengunstiggeweest.Wasditniethet

--Ingevalgeweest,danhad ditonherroepelijk eentegeile stand totgevolg gehad.Hetvlashield zichnu juist staande envormde eenzeer
mooi, egaalgeheelvan1eklaskwaliteit.
Eetvlaswerd teveldeverkocht.Lebedongenprijsvanf.0,26-g/kg
konverwezenlijkt worden,waarvoorhet gewastotfebruari inde schuur
moest wordenopgeslagen.
Deopbrengst is84-00kgperha.
Vlasproofvelden
Oppervlakte 0.50 ha.Debemestingbestonduit dezelfde hoeveelheden
superfosfaat enkalksalpeter,alsdiewelke aanhetperceelmassa
werdengegeven.Devoorvrucht wasgerst.Behalvedevoorjaarsbewerkingen,werden zaaien,onderhoud enoogstenverzorgd door debetrokkenai'delinguitWageningen.
Dit proefveld gaf eenzeergoede indruk enkanzeker alsgeslaagdwordenbeschouwd.
Consumptieaardappelen
RasFurore.Oppervlakte 5ha.Devoorvrucht wasvlasmetklaverals
groenbemesting.Debemestingbestond uit 500kg super en650kgkas
perha.
26en27aprilwerd gepootmet plantgoed afkomstigvaneigenteelt.
Door demooie grondstructuur kon,met eenoverdwarse bewerkingmet
de zwarekromtandeg,eenzogunstigmogelijk pootbed wordenverkregen.
Hetgewaswerd 4maalmet schoffels,egjesenaanaarders bewerkt.In
deeersteplaats omeenzogoedmogelijke rugoptebouwen envervolgensom zoveelmogelijk onkruid tevernietigen,datdoor delangzame
groeivandeaardappelenindemaandenmei enjuni, steedsopnieuw
kanskreegdekopoptesteken.
Tweemaalwerdmet delandmachinekoper gespotentegenPhytophthora
envoor dederde enlaatstemaalmethetvliegtuigombeschadiging,
inhet toenzeerweelderigontwikkelde loof,tevoorkomen.
Het gewasgroeidevollediguit,zonder da/bPhytophthora-aantasting
voorkwam.
Gerooid werddelaatste-weekvan september ende eersteweekvanoktobermet eigenmateriaal.Eerst ging ditmetveelmoeite gepaard door
deaanwezigheid vanhetveleloof,datverstoppingenveroorzaakte.Ha
inschakelingvandeloonwerkermet eenloofklapperwerd geenlastmeer
ondervonden.
Debruto-opbrengst werd inhetkoelhuis opgeslagen.De schattingis
+_4O.OOOkgbruto perha.
Y
andetotalevoorraad Furore,dus+120.000kg,isnu+_30tonverkochtvoorf.0,16/kgen+12tonvoorf.0,17^/kg.
Deze partijenwordenindelaatstewekenvanjanuari ende eerste
helftvanfebruari gesorteerd enafgeleverd.
Zaailingen
Oppervlakte 2.85 ha,verdeeld over twee percelen,n.1. éénvandevier
percelen achterdekassen,groot 1.85 haen1ha,inhetpraktijkperceelvan4ha.Beide stukkenwareningebruik doorresp.deafdeling
aardappelveredeling vanhetbedrijf endeaardappelafdelinguitWageningen.Debemesting bestonduit 500kg super en_+500kgkaJksalpeter
perha.
Devoorvruchtvanbeidepercelenwasvlasmetklaver alsgroenbemestin£

-\kkBehalve devoorjaarsbemestingenwasookhierdevolledige behandeling
vandeproefvelden inhandenvandebetrokkenafdelingen.
Hetvandezevelden afkomstigevoer_+30.000kgwerdverkochtvoor
f.0,05 perkg.
Pootaardappelen
RasBintjeA.Oppervlakte 2.80 ha.Devoorvruchtwas zomertarwemet
klaver alsondervrucht.De"bemestingsgift"bestonduit 500kgsuper
en430kgkalksalpeterperha.
In delaatsteweekvan aprilkononder dezelfde goede omstandigheden
gepootwordenalsbijhet potenvandeconsumptieaardappelenhetgevalwas.
Hetuitgangsmateriaal,klasseE,wasafkomstiguit eigenpootgoed.
De standvanditgewaswas zeergoed engafbijhet selecterenzeer
vireinigmoeilijkheden.Bijdeveldkeuringwerd het gewas goedgekeurd
enkonvoor deA-datumworden doodgespoten.
Debewerkingen,tijdens degroei,v/arendezelfde alsdie,welkein
deconsumptieaardappelenwerdentoegepast.
Driemaalwerd tegenphytophthoragespoten,11.1.eenmaalmet zinken
tweekeermetkoper.
De opbrengst bedroegbruto +_23.000kg/ha.Innovemberwerd demaat
28/35verkochtvoor f. 31,--"/l00kg endemaat 35/45voor f.2 1 , — /
100kg.Debovenmaatse partijwerd injanuarialsconsumptieafgeleverd voorf. 1 7 , — per100kg.Dekleinstemaat 25/28bracht
f. 11,—/100kgop.
Voor eigengebruikwerd 6000kg 35/45 aangehouden.
Suikerbieten
Oppervlakte 7«70ha.Samenvoegingvan eenperceelvan4haenhet
perceelva.n3«70ha.Devoorvruchtvan4bawasgraan (proefvelden),
vande 3»70haaardappelen.
Hetbietenland werd besmetmet 500kg super en700kgkalkammonsalpeterperha.
Het zaaienwerd om dedunperiode wat teverlengen,verdeeld over een
vroege eneenlate zaai.
Erwerden drierassenverbouwd,n.1.K.W.E.Polybeta 4«70ha,24maart
gezaaidmet 13kggewoon zaad perha,Polykuhn 2ha,13 april gezaaid
naareonhoeveelheid van9kgmonogerm zaad enïrirave, 1ha14april
gezaaidmet depreciessie zaaimachine,zaaizaadhoeveelheid 5kg.
De opkomstvande eerst gezaaide bietenliet,alsgevolgvanietste
diep zaaienenhet schralevoorjaarsweer,wat langopzichwachten.
Dithad totgevolg dat deverwachte spreidingvandedunperiode niet
tot zijnrecht kwam endaardoorhet opéénzettenvan 3hamoest worden
uitbesteed aanderden.
Naarverhouding kwam degroeivandevrceggezaaidePolybetaveelminder
goed opgang,dandievande Polykuhn endeïrir-ave.Bovendienkwam in
eerstgenoemd ras zeerveel schietorvormingvoor,wat opbrengst ensuikergehalte niet tengoedekwam.
Het rooiengeschiedde ondergunstige omstandighedenmetdenieuweViconrooimachine.
Degemiddelde opbrengst bedroeg43410kg.Het gemiddelde suikergehalte
was l6yo,terwijlhet tarra-percentage 19LZbedroeg.
De totale oogstwerd geleverd aandeC.S.M.

1^5Groenbemesting
Op de percelen, die hiervoor in aanmerking'kwamen.,werden groenlaemestingsge?/assen gezaai
d.
Naast klaver werd dit jaar voor het eerst gras als ondervrucht gezaaid.Mits op tijd gezaaid en,na de oogst van het hoofdgewas,bemest met een royale stikstofgift, levert dit nagewas een flinke onder te ploegen massa. Bovendien heeft gras als voordeel, dat chemische onkruidbestrijding in de dokvrucht doorgang kan vinden,wat bij
klaver niet mogelijk is.
Onkruidbestrijding
Behalve veelvuldige toepassing van de traditionele onkruidbestrijdingsmethode met dewiedbalk, de hak en de stoppelploeg, werd hiernaast intensief gebruik gemaakt van de mogelijkheden, welke de bespuitingen
met chemische middelen ons bieden.
Vermeldenswaard is,dat de hoefbladbezetting beduidend minder was dan
invoorgaande jaren; dit in de eerste plaats als gevolg van deze sinds
1961 uitgevoerde bespuitingen.
Grondstructuur
De structuur van 'bouwvoor en onderliggende lagen verkeerde, in tegenstelling met het vorige jaar, in een uitstekende conditie. Het in zijn
geheel voor de winter geploegde land bevroor in zijn rustperiode tot
op een diepte van +_30 cm. Deze bevriezing, de droge dooi en de nachtversten kort voor het zaaien deden de te verkruimelen laag het ideale
benaderen.
Als gevolg van voorgaande factoren waren structuurverschillen op al dan
niet groenbemeste percelen praktisch te verwaarlozen.
Personeel
Tot mei kon een vaste kern van drie inanworden gehandhaafd. Daarna
moest, wegens gebleken ongeschiktheid van een arbeider,met twee medev/erkers worden volstaan.Met deze kleine personeelsbezetting kon door
verdere rationalisatie van voornamelijk de graanoogst, het werk dat
moest worden uitgevoerd toch tot een goed einde v/orden gebracht.
In de toppenvan de arbeidsbehoefte, te weten de bietendunperiode en
de aardappeloogst, werd los personeel aangetrokken.

