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Inleiding
Het doel van de reis was zich te oriënteren over het onderzoek en
de veredeling van bieten in de Bondsrepubliek. Speciale aandacht werd ge
schonken aan de problemen die zich bij de plasmatische mannelijke steriliteit,
monogermie, gebruik van wilde bieten en de vergelingsziektetolerantie. Ook
enkele andere problemen werden terloops besproken.
Er werden de volgende instellingen bezocht.
1. Max-Planck Institüt für Pflanzengenetik, "Rosenhof" bei Ladenburg a. Neckar.
2. Klein Wanzlebener Saatzucht A.G. te Einbeck.
Er werd aldus een indruk verkregen welke problemen door een instituut
werden onderzocht en welke door het grootste suikerbietenzaadbedrijf in Duits
land van direct belang werden geacht. Gezien de aard van de bezochte instel
lingen is bijna uitsluiten gesproken over suikerbieten, maar de opgedane in
drukken zijn ook van belang voor de voederbietenveredeling.
Max-Planck Institüt für Pflanzengenetik
Deze vroegere "Zweigstelle" van het Max-Planck Institüt für Züchtungsforsohung te Keulen-Vogelsang is in 1958 opgericht en is sinds i960 een zelf
standig instituut. Sedert 1952 is Prof^to^E^Knajjg directeur.
In de oude gebouwen van het vroegere "Hof" zijn een aantal werkver
trekken en een ontvangruimte voor gasten gemaakt, terwijl ook de administratie
hier is ondergebracht. Verder dient dit complex tevens als woning voor enkele
arbeidersgezinnen, terwijl tevens stalling voor vee en werktuigen aanwezig is.
Naast het-oude complex is enige jaren geleden een nieuw gebouw gezet
met werkvertrekken, bibliotheek en een ruw laboratorium. Hier tegen aangebouwd
staan enige kweekkassen. Als bijzonderheid kan vrorden vermeld, dat voor deze
kassen zonneschermen van zeer grof jute (als van uienzakken) werden gebruikt.
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Er zijn tevens twee rijen kleine isolatiekasjes aanwezig die met behulp van
doorgeblazen "buitenlucht worden gekoeld, In talrijke platte "bakken worden de
planten eerst in potten opgekweekt, zodat ze later voor het kruisingswerk in
de kassen kunnen worden gebruikt.
Er zijn plannen voor het bouwen van een nieuw laboratorium met een
grote gehoorzaal. Er vrerden ons enige maquettes getoond van de nieuwe gebouw
en. Op onze bezoekdag was er juist een bespreking met de architect.
Het bedrijf is 52 ha. groot, waarvan 10 ha. fruit. De grond is een
zy/are leemsoort en is door de Neckar afgezet; veel van het materiaal is uit
het Odenwald afkomstig. Het zaaiklaar maken van deze grond levert altijd veel
moeilijkhoden op. Evenals van onze ITude-klei spreekt men daar van een "Minu
tenboden".
Het hoofdgewas als onderzoekingsobject is de suikerbiet. Daarnaast
wordt nog enig onderzoek verricht aan enkele groentegewassen, o.a. uion. Prof.
Knapp had verder nog als speciaal studieobject een levermossoort.
Er is een wetenschappelijke staf van 10 academici. Men heeft de mo
gelijkheid om zich te concentreren op het onderzoek zonder dat dit nu direct
op een economisch belang behoeft te zijn gericht. Door de grote staf kan men
zich sterk specialiseren. Toch worden ook de practische toepassingen niet
vergeten5 zo heeft men grote opbrengstproefvelden, waarop het materiaal op
zijn landbouwkundige eigenschappen wordt onderzocht en waarop ook het materi
aal van Vogelsang wordt getoetst.
In een onderhoud met Prof. Knapp werden vele aspecten van de bietenveredeling besproken.
Er wordt veel werk verricht op het gebied van de plasmatische steri
liteit en de gebruiksmogelijkheden hiervan. Het oorspronkelijke materiaal is
afkomstig van Owen uit de Verenigde Staten en is enige malen teruggekruist
met eigen materiaal, nadat hierin O-typen waren gevonden. Men werkt met een
indeling in 16 klassen al naardat de planten moer of minder mannelijk steriel
zijn. Planten die bij het opengaan van de bloemen reeds zwarte helmknoppen
hebben zouden soms toch aan 't einde van de bloeiperiode wat fertiel stuif
meel produceren.
Ook het onderzoek van de monogerme bieten is zeer belangrijk. In
verband met het feit, dat één zaad soms 2 kiemen kan bezitten spreekt Prof.
Knapp liever van monocarp.Het uitgangsmateriaal was afkomstig van Savitsky
uit de Verenigde Staten en bestond uit de bekende lijnen S.L.C. 101 (zelfsteriel) en de hieruit ontwikkelde betere lijn S.L.C. 103 (zelfsteriel).

- 3 -

Door terugkruising met Europese rassen (o.a. K.W.K.) heeft men Meruit vormen
ontwikkeld, die weer ongeveer normale zaadopbrengsten geven. Hiernaast had men
ook monogerm materiaal van Russi : :h ; origine. Er bleek wel enig verschil te
zijn in genetisch gedrag tussen heide herkomsten want uit kruisingen ontstond
en soms multigerme planten. Tevens bezat men nog een monogerm type afkomstig
van Prof. Schreiber uit Göttingen. Deze zou afkomstig zijn uit een kruising
tussen een suikerbiet en de monogerme Beta lomatogoma. Dit wordt echter door
velen betwijfeld en men meent algemeen dat het een selectie is uit een bepaald
suikerbietenmateriaal. Het zijn laatbloeiende planten met een slechte zaad
productie. Kruisingen van dit type met monogermen van russische of amerikaanse herkomst leveren vaak multigerme planten op. Het racessieve gen m, dat het
monogerme karakter van de plant bepaalt, kan dus op minstens 5 verschillende
loei aanwezig zijn. Terder zijn er nog "minor genes" die bepalen of er ook
een bepaald aantal digerme of trigerme kluwens zullen ontstaan.
De problemen die zich voordoen bij de Polyploidie werden ook bespro
ken. Vooral het onderzoek van de triploïden werd belangrijk geacht en men had
hiervoor een onderzoek programma ontwikkeld, dat over 10 jaren zou moeten
lopen. Volgens Prof. Knapp bestaan er stimulerende en remmende factoren voor
de opbrengst. Bij een kruisbevruchtende polyploïde biet is de stimulerende
werking het grootst bij sterke heterozygotie, dus als er meer verschillende
allelen aanwezig zijn. Bij tetraploiden zou de verstoring van de "genetic
background" de voordelen van meer heterozygotie echter weer teniet doen. Bij
triploïden is het voordeel van het heterosiseffect groter dan de schade van
de verstoring in de "genetic background".
De mogelijkheden van hot gebruiken van parasteriliteit en zelfsteriliteit bij de heterosisveredeling werden kort besproken.
Sinds het vertrek van Dr. H. Feltz in 1959 is er op het gebied van
de vergelingsziekte geen onderzoek meer verricht.
Onder leiding van I^J?iedler werden de verschillende proeven be
zichtigd. Het grootste deel van de zaadwinning geschiedde in een 400 m lange
hennepstrook. In dezelfde strook lag dus zowel het mannelijk steriele als het
monogerme materiaal, evenals de polyploïden» Ondanks de goede ontwikkeling
van de hennepafscheidingen lean er twijfel rijzen of deze isolatie wel voldoen
de is.
Naast deze hennepstrook lag een groot bietenproefveld met in hoofd
zaak polyploid materiaal. Ook monogerme typen en stammen, ontwikkeld met be
hulp van mannelijke steriliteit, waren op dit proefveld opgenomen. Elk veldje
bestond uit 2 rijen van 60 bieten en elk nummer was in 9-voud opgenomen.
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Enkele delen van het proefveld hadden nogal geleden van slakkenvraat en de
nabijheid van de hennepbaan met zieke zaadbieten was vermoedelijk de oorzaak
van enkele grote vergelingshaarden. Er was reeds 2 x gespoten met meta-systox
tegen de bladluizen, terwijl eind juli een koperbespuiting tegen cercospora
uitgevoerd zou worden. De stand van de bieten was verder goed en ook de mono
germe typen hadden een normale bladontwikkeling.
Van de talrijke toetskruisingen met monogerme bieten was een groot
zaadveld in de tuin van het instituut aangelegd waarop alle mogelijke typen
te zien waren. Behalve de isolatiekasjes werd voor het kruisen ook gebruik
gemaakt van grote ondoorzichtige papieren zakken, met soms een transparant
papieren raampje erin. Enkele keren werden kleine pergamijn papieren zakken
gebruikt. Dat deze zakken ook in grotere maten leverbaar zijn was daar onbe
kend.
In de tuin van het instituut was ook een gedeelte waar de wilde
biegten van de CoroIlinae-ffroe_p als vaste planten werden geteeld. Juist tij
dens ons bezoek werden deze bespoten met meta-systox. Dit geschiedde met be
hulp van een spuitpistool die met een oprolbare rubberslang verbonden was
aan een compressor en een tank met spuitvloeistof die op een klein wagentje
stonden. Er werd gewerkt met blote armen, zonder masker en hoofdbedekking en
met alleen rubber handschoenen aan!
In één van de kassen toonde Dr^_Rommel ons een vrij volledig sorti
ment van de wilde bic ter, met o.a. de soort Beta nana. Alle vormen van Beta
patellaris hebben 36 chromosomen en daarom moet men voor het maken van soort
kruisingen tetraploïde Beta vulgaris gebruiken. Er zijn talrijke kruisingen
gemaakt tussen Beta patellaris en snijbiet waarvan sommige zaad hebben opge
leverd. De kiemplanten kunnen niet op eigen wortel staan en worden daarom geent op vingerdikke suikerbietenplanten waarvan men de kop grotendeels heeft
afgesneden. Op deze manier gelukte het een aantal

planten op te kweken.

Deze bastaards zijn meestal steriel. De terugkruising met suikerbiet gelukte
echter in enkele gevallen en de planten, ontstaan uit het gevormde terugkruisingszaad, moesten eveneens geënt worden op kleine suikerbietjes. Het schijnt
dat de genomen van elke soort grotendeels bij elkaar blijven en dat er zelden
een paring ontstaat tussen chromosomen afkomstig van verschillende soorten.
Met

werd van gedachte gewisseld over de problemen

die zich voordoen bij het bepalen van de ploïdie aan de hand van de aantallen
chloroplasten in de sluitcellen van de huidmondjes. Het aantal chloroplasten
in deze sluitcellen is ódn van de minst vaiabele kenmerken bij de biet. Het
verband tussen deze aantallen en de ploïdie is ongeveer rechtlijnig. Dit geldt

echter alleen voor de sluitcelien van de stonata, want de cellen van het pa
lissaden parenchym van diploïde bieten bevatten ongeveer 20 x zoveel chloroplasten als de sluitcellen, terwijl dit aantal bij de tetraploïden slechts
12 x zoveel bedraagt. Het kenmerk van de chloroplasten in de sluitcellen geldt
voor alle onderzochte gewassen. Het is een morfologisch kenmerk, dat als uit
gangspunt kan dienen voor fysiologisch onderzoek. Heeft een plant één chromo
soom teveel, dan heeft dit gemiddeld 1-^ x zoveel invloed op het aantal chloro
plasten van de sluitcellen als het aantal, dat er gemiddeld per chromosoom bij
euploïden aanwezig is.
Met

J^ieweg, die de fysiologie van de bieten bestudeert, werd in

't kort nog even gesproken over assimilatieproeven. Een punt van onderzoek is
de maximale prestatie van de biet. Dr. Vieweg treedt ook op als contactpersoon
bij de bouw van het nieuwe laboratorium.
***

KLeiii Jfenzlebener Saatzucht A.
Bij onze aankomst 's middags 12-7-1961 in Kreiensen werden we van
de trein gehaald dooi- ^i_Pedersen, die ons naar het hotel in Einbeck bracht
en enige algemene zaken over het bedrijf vertelde. 's Avonds hebben we uit
voerig met 5ï^_L«A^_Schlösser, directeur van de afdeling veredeling, gesproken
over de verschillende problemen van de veredeling. De volgende dag heeft Dr.
Schlösser ons verschillende zaadisolaties getoond en verteld wat de bedoelingvan deze projecten was. Dr^_G^__Reichelt heeft ons het gebouwen- en kassencom=
plex laten zien en de daar uitgevoerde proeven uitgelegd, terwijl hij 1 s avonds
met ons in het hotel samen met Dr. pedersen weer over algemene problemen heeft
gesproken. Het volgende verslag geeft weer wat er bij de diverse besprekingen
en berichtgevingen besproken en gezien is en is dus niet chronologisch.
Het bedrijf is na de oorlog overgebracht van Klein Wanzleben in
Oost-Duitsland naar de Bondsrepubliek en opnieuw opgebouwd in Einbe_ck. Er is
eerst een groot pakhuis gebouwd met een drogerij en een schoningsinrichting
voor hot handelszaad. Pas daarna heeft men een nieuw laboratorium gebouwd,
waarin een staf van 22 academici hun werkkamers heeft en waarin tevens de bi
bliotheek is ondergebracht benevens de kantoren. Er is eveneens een grote ver
gaderzaal aanwezig waarin ons een film over het bedrijf getoond werd. In de
kelders van het laboratorium zijn een aantal klimaatskamers ingericht voor
proefnemingen bij bepaalde temperaturen en belichtingstijden. Voor het per
soneel is er een grote kantine en zijn er waslokalen, wat vooral voor het pakhuispersoneel belangrijk is.
Er zijn talrijke kassen aanwezig waarvan de meeste gedeeltelijk in

de grond gegraven zijn, zodat de tabletten op straat hoogte liggen» Ook was er
een batterij van 2 x 30 kruisingskasjes aanwezig waar gefiltreerde buitenlucht
doorheen geblazen werd..en die gekoeld werden door koud bronwater over het dub
bele glazen dak te laten stromen. De moederbieten (jaarlijks _+ 160.000) worden
bewaard in met grond bedekte nissenhutten. Yoor de uitplant vrorden de bieten
gekloond teneinde meer zaad te kunnen oogsten (+_ 1kg). Voor het oppotten van
de gekloonde bieten werd gebruik gemaakt van een oppotmachine. De gebruikte
grond werd gestoomd in een electrische grondstomer, die automatisch werkte,
maar die gezien het vermogen van 4 kwu vermoedelijk niet zo'n grote capaciteit
heeft.
De talrijke vermeerderingen en kruisingen van het veredelingsmateriaal lagen ruimtelijk geïsoleerd in een straal van 25 km rondom Einbeck. Elke
vermeerdering en kruising vra.s omgeven door hennepstroken.
Vogelns Dr._Schlösser is het kweken op tolerantie tegen de vergelin_£s_ziekt_e "gelost". Men is na de oorlog met het kweelcwerlc begonnen en heeft
al het aanwezige veredelingsmateriaal getoetst op tolerantie. De proefvelden
liggen in de buurt van Künster, in een bosrijke omgeving, die een goede be
scherming biedt togen een natuurlijke infectie. Men beschikte nu over bietenstammen, die bij een vroege infectie 35i° meer opbrengst geven dan het huidige
handelszaad. Ilen denkt ongeveer 10 jaar nodig te hebben voor de inbouw van
het tolerante materiaal in de handelsrassen. Evenals bij de S.V.P.komt men tot
een indeling van het materiaal in de volgende vier groepen;
1. geel met grote depressie
2. geel en tolerant
3. groen met grote depressie

4. gr:oen on tolerant.
Men heeft dus ook geen correlatie gevonden tussen de symptomen en de oogstdepressie. Groep 2 (geel en tolerant) is niet aantrekkelijk voor de boer, vooral
als hij het loof ook nog als veevoer wil gebruiken. Men selecteert dus in de
richting van groep 4 (groen en tolerant). Voor de infectieproefvelden infec
teert men net als bij de S.V.P. met de bladstukjesmethode waarbij elke plant
bezet wordt net 5 & 10 perzikbladluizen. Het gebruikte virus is een mengsel
van vergelingsziektestammen en mozaïk. Dit laatste virus gebruikt men om bin
nen een week te kunnen zien of de infectie is gelukt daar de mozaïksymptomen
aan reeds duidelijk zichtbaar zijn. Als er ontsnappingen zijn geweest, dan
kan men nog tijdig opnieuw infecteren. Ook werd gebruik gemaakt van de infec
tie van kiemplanten in de kas en dan deze selecteren op hun symptomen. Even
als bij onze proeven bleek deze methode niet te correleren met de veldresul-

taten. De kasmethode gaf ooi-; te wisselvallige resultaten.
Er wordt ook veel werk verricht op het gebied van de ^ljasmti^che^
mannelijke steriliteit. Volgens Iir. Schlösser kan men in elk Metenras man
nelijk steriele planten vinden mits men de zaak maar groot genoeg aanpakt.
Het door Owen gegeven overervingsschema is onvolledig. Er treden zeer veel
afwijkingen op en de opzet was om materiaal te ontwikkelen, dat onder alle
omstandigheden mannelijk steriel is. «Jen net behulp van dit materiaal ge
kweekt triploïu ras moet dan ook voor 10(7/-' triploïd zijn en niet polyploid.
liet winnen van monogerme rassen wordt ook als een belangrijk doel
beschouwd. Er zijn terugkruisingen met eigen staramen verricht op de monogerme
typen S.L.C. 101 en S.L.C. 103

Savitsky. ;De slechte zaadproducerende ei

genschappen zijn door enige keren terugkruison met K.W. materiaal verdwenen.
Van de oorspronkelijk sterke fasciatie van de zaadstengels ziet men in het
verbeterde materiaal alleen nog maar resten in de toppen van de zaadstengels.
Ook de vorm van de kluwens is min of meer rond geworden. De terugkruising ge
schiedt als een topcross. Monogerme zaadplanten worden omgeven door een dich
te mantel van multigerme families. Er wordt alleen zaad geoogst op de mono
germe planten, waarna het zaad wordt gevermaliseerd en men alleen die zaadplanten laat bloeien, die multigerm zijn. Dezo zijn ni. de kruisingen met de
multigerme bestuivers en kunnen dus als zodanig' worden herkend daar de eigen
schap monogerm recessief overerft, In de volgende generatie splitsen theore
tisch 25c/o monogerme planten uit. Dit schema 'wordt enige keren herhaald, waar
bij intussen ook nog getoetst wordt op andere landbouwkundige eigenschappen
van het materiaal.
Men beschikte ook over bigerme typen, die men in bijna elk ras
veelvuldig kan aantreffen. Ook hierin had men een monogerme plant gevonden,
die ontstaan is door mutatie of normaal door uitmendeling. De planten uit
dit monogerme materiaal geven soms toch enkele bigerme kluwens. Dr.Schlösser
heeft meer interesse voor een practisch resultaat dan voor de theoretische
achtergrond. Enkele procenten bigerm of multigerm zaad is volgens hem voor
de practijk van minder belang.
Volgens Dr. Schlösser liet mon het veredelingswerk tegen het
bieten_cj_st_en_a_al_tje voorlopig over aan het Instituut voor Rationele Suiker
productie te Dergen op Zoom. Bij de rondleiding onder leiding van Dr.Eeichelt
over het bedrijf bleek er echter toch een kas te zijn waarin bietenplantjes
werden opgekweekt in besmette grond. Do planten die de minste cysten op de
wortels vertoonden werden gebruikt voor verdere veredeling.
Bij de wi_ld_e_ soorten, werkte men hoofdzakelijk met Beta patellaris.

Evenals op de Hosenhof had men hier kruisingen gemaakt aot suikerbieten en de
geënt op kleine grotendeels gekopte bietjes. De F

was ook practisch ste

riel, naar enkele terugkruisingen met suikerbieten hadden echter wat zaad op
geleverd. Veel werk werd er tot op hoden niet verricht op het punt van het
gebruiken van wilde soorten.
Yfegeningen, oktober 1961.

