BESCHRIJVING VAN DE KNOLLEN
EN DE LICHTKIEMEN VAN
AARDAPPELRASSEN

Hierbij verschijnt de tweede druk van Mededeeling no 77.
Deze mededeeling is samengesteld door Ir W. B. L. VERHOEVEN,
phytopatholoog bij den Plantenziektenkundigen Dienst.
Zooals ik reeds in een inleiding van den eersten druk mededeel
de, was de aanleiding tot de werkzaamheid inzake de rasbepaling
van aardappelen, gelegen in de noodzakelijkheid om met zekerheid
te kunnen vaststellen of aardappelen al of niet tot een ras behoor
den, waarvan de verbouw in verband met de aardappelwratziekte
verboden was. Van deze kennis kan echter ook nog in andere op
zichten een nuttig gebruik gemaakt worden ten behoeve van den
landbouw en den handel, nl. om vast te stellen :
1 of een partij aardappelen, geheel raszuiver is ;
2 of een partij rasecht is, dus tot een bepaald ras behoort, en
3 tot welk ras een bepaalde partij behoort.
Zoowel door den landbouw als door den handel wordt van de
door den Plantenziektenkundigen Dienst geboden gelegenheid
tot bepaling van het ras gebruik gemaakt.
De heer VERHOEVEN heeft, daarin bijgestaan door den technisch
ambtenaar J. ADEMA, zijn werk in deze richting voortgezet en
zoodoende in dezen tweeden druk het aantal beschreven rassen
met 34 uitgebreid.
De aquarellen, waarnaar de afbeeldingen op de in deze Mede
deeling opgenomen gekleurde plaat gemaakt zijn, werden ver
vaardigd door den heer K. J. DE VRIES, leeraar M.O. teekenen
aan de Rijks H.B.S. en het Gemeente-Lyceum te Wageningen.
De Inspecteur, Hoofd
van den Plantenziektenkundigen Dienst,
N. VAN POETEREN.

Wageningen, Maart 1940.

BESCHRIJVING VAN DE KNOLLEN EN VAN DE
LICHTKIEMEN VAN AARDAPPELRASSEN

Wanneer vastgesteld moet worden tot welk ras een aardappel
behoort, kan dit geschieden door hem uit te poten en na te gaan,
of de loof- en bloemkenmerken overeenkomen met die van een
der rassen, welke ter vergelijking mede zijn uitgepoot, of met een
bekend ras. Meermalen is het echter gewenscht, dat reeds, vóór
dat de knollen een plant hebben geleverd, bekend is, tot welk ras
de knol behoort. In dit geval moet met behulp van de kenmerken,
die de knol vertoont, een rasbepaling worden uitgevoerd. Dit is
inderdaad mogelijk gebleken. Behalve echter van de kenmerken
van den knol zelf, wordt ook gebruik gemaakt van die van de
lichtkiem. Hieronder wordt verstaan de spruit, die zich in getem
perd licht ontwikkelt.
Een systematische beschrijving van de Nederlandsche aard
appelrassen naar de knol- en lichtkiem-kenmerken ontbrak tot
nog toe. In de beschrijvende rassenlijst, uitgegeven door het In
stituut voor Plantenveredeling, zijn wel gegevens over de knollenkenmerken te vinden en ook geven de kweekers in hun prijscou
ranten bepaalde kenmerken van de door hen gekweekte rassen op,
maar voor onderlinge vergelijking zijn deze gegevens onvoldoen
de. Een beschrijving van de lichtkiem ontbreekt geheel.
De aanleiding om bij den Plantenziektenkundigen Dienst het
vraagstuk der rasbepaling van aardappelen aan de knollen en de
lichtkiem in studie te nemen en uit te werken was het feit, dat
met zekerheid moest worden uitgemaakt, welke rassen op met
wratziekte besmette perceelen werden verbouwd, aangezien
slechts voor verbouw van bepaalde rassen op die terreinen toe
stemming wordt gegeven en het telen van andere rassen bij de
wet strafbaar is gesteld. Thans is hierbij gekomen, dat de verbouw
van de rassen Bravo, de Wet, Kampioen en Odenwalder Blaue
verboden is, terwijl dit met ingang van 1 Jan. 1942 ook voor de
Thorbecke zal gelden. In vele gevallen is aan het te velde staande
gewas wel uit te maken, welk ras verbouwd is, maar invloeden als
grondsoort, bemesting enz. kunnen het uiterlijk van een gewas
soms zoodanig veranderen, dat het maken van fouten niet uitge
sloten is. Hierbij komt nog, dat men veelal niet de beschikking
heeft over vergelijkingsmateriaal, zoodat degene, die de rasbe
paling moet verrichten, geheel moet afgaan op zijn geheugen, of
op beschrijvingen. Het was dus noodzakelijk een werkwijze te
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volgen, die meer zekerheid bood. De o.i. beste, voor het gestelde
doel bruikbare, methode was die, welke door SWELL is aangegeven
en beschreven in zijn publicaties „Kartoffelsorte" en „DieLichtkeimpriifung zur Bestimmung der Sortenechtheit von Kartoffeln."
Met deze studie's en de welwillend verschafte mededeelingen, die
wij bij een bezoek aan Dr SWELL van hem mochten ontvangen en
waarvoor wij hem zeer erkentelijk zijn, in hoofdzaak als richtsnoer,
is een aanvang gemaakt met de bestudeering der kenmerken van
knol en lichtkiem van een aantal Nederlandsche en voor ons land
van belang zijnde buitenlandsche rassen. Het resultaat van het
onderzoek is onder het hoofd „rasbeschrijving" in deze publicatie
opgenomen.
Om tot een goede rasbeschrijving te komen moet men aller
eerst de beschikking hebben over rasecht materiaal. Dit wordt
ons ter beschikking gesteld door Dr J. OORTWIJN BOTJES en den
Directeur van het Instituut voor Plantenveredeling, alsmede den
heer G. A. v. D. WAAL. Ook van andere zijde mochten we nog en
kele rassen ontvangen. Door deze medewerking, waarvoor wij ten
zeerste dankbaar zijn, beschikken wij thans over een vrij groot
sortiment binnen- en buitenlandsche rassen.
Hoewel het onderzoek opgezet is in verband met de wratziekte,
zal dit ook voor andere doeleinden gebruikt worden. Voor een
ieder is daarom de gelegenheid opengesteld, om tegen geringe ver
goeding rasbepalingen te laten uitvoeren. Drie gevallen worden
hierbij onderscheiden. Allereerst kan het gewenscht zijn te weten
of in een bepaalde partij vermenging voorkomt, of dus de partij
raszuiver is. Dit kan o.a. van belang zijn bij aan- en verkoop van
consumptie-aardappelen en vooral van pootgoed. In het bijzonder
is dit het geval voor pootgoed, dat uitgezet zal worden op met
wratziekte besmette perceelen. Hierop mogen nl. alleen voor
wratziekte onvatbare rassen worden gepoot. Treedt er vermen
ging in het pootgoed op en bestaat deze uit een voor wratziekte
vatbaar ras, dan is de kans zeer groot, dat deze knollen door de
wratziekte worden aangetast. Zoo is het voorgekomen, dat een
partij pootgoed, die op met wratziekte besmet terrein zou worden
uitgepoot, voor ^ 30 procent bleek te bestaan uit een voor wrat
ziekte vatbaar ras.
In de tweede plaats kan door rasbepaling uitgemaakt worden,
of aardappelen tot een bepaald ras behooren, dus of ze rasecht zijn.
Zoo zal iemand, die Eigenheimers koopt voor consumptie- of
pootdoeleinden, kunnen laten vaststellen, of hem geleverd wordt,
wat gekocht is.
In de derde plaats zal door rasbepaling uit te maken zijn, tot
welk ras aardappelen behooren, dus vaststelling van den rasnaam.
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Hierdoor zal o.a. ook kunnen worden tegengegaan, dat aan be
staande oude rassen een nieuwen naam gegeven wordt. Dit komt
nog maar al te vaak, zij het met of zonder opzet, voor. Zoo b.v.
kon vastgesteld worden, dat de naam Giele ten onrechte gegeven
was aan een ras, daar dit identiek bleek te zijn met Kampioen,
dat de Wilde Duo niets anders is dan het Engelsehe ras Evergood,
de Enkhuizer gele en gele van Lobith gelijk aan Bravo en dat de
schoone naam van Gouden Regen, waaronder een handelaar een
ras in ons land introduceerde, toekwam aan het ras Erdgold.
Door rasbepaling zal het kweekersproduct meer beschermd en
aan den vloed van synoniemen meer paal en perk gesteld kunnen
worden.
Vóór tot beschrijving der rassen wordt over gegaan, zal een al
gemeen overzicht gegeven worden van die kenmerken van de
knollen en van de lichtkiem, die bij de rasbepaling in aanmerking
komen. De gegevens hiervoor zijn, voor zoover niet door eigen
waarneming verkregen, in hoofdzaak ontleend aan bovengenoem
de publicaties van SNELL.
KENMERKEN DER KNOLLEN
Vleesch. Onder het vleesch van den aardappel wordt het onder
de schil gelegen gedeelte verstaan. De kleur er van is niet voor
alle rassen gelijk. Al naar de vleeschkleur worden deze in twee
hoofdgroepen ingedeeld, nl. in geel- en witvleezige. Een enkel ras
vertoont bij doorsnijden geheel of gedeeltelijk violet gekleurd
vleesch. In ons land zijn deze rassen echter van geen beteekenis.
Zoowel in het geel, als in het wit komen verschillende tinten voor.
Het kost dan ook wel eens moeite om met zekerheid uit te maken
tot welke van de twee groepen een ras, of ook bepaalde knollen
van een partij, gerekend moeten worden. Hierbij komt, dat de
vleeschkleur, behalve naar het ras, ook door uitwendige omstan
digheden kan varieeren. Zoo is b.v. de vleeschkleur van onrijpe
knollen van geelvleezige rassen over 't algemeen iets minder geel
dan die van uitgerijpte knollen. Het bepalen van de vleeschkleur
geschiedt daarom het best aan de uitgerijpte knollen. Dan nog is
het noodzakelijk meer knollen door te snijden.
8STELL wijst er op, dat meermalen knollen van witvleezige ras
sen, wanneer de schil in het licht groen is gekleurd, een iets geel
achtige tint laten zien, terwijl geelvleezige aardappelen in dit ge
val iets minder geel schijnen. In zulke gevallen raadt SNELL aan de
aardappelen te koken.
Men heeft wel gemeend, dat de snelheid van verkleuring van de
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snijvlakte bij het in 't licht laten liggen een kenmerk zou zijn,
dat bruikbaar was bij de rasbepaling, maar dit is toch zeer twij
felachtig. De snelheid van verkleuring van de snijvlakte is niet
alleen een raseigenschap, maar hangt ook samen met de bemes
ting. Zoo zullen aardappelen, gegroeid op kali-armen grond, bij
doorsnijden spoediger verkleuren dan die, welke geteeld worden
op kali-rijken grond.
Van de in Nederland verbouwde rassen behooren de meesten
tot de geelvleezige. Voor consumptie worden in ons land in hoofd
zaak geelvleezige rassen gebezigd. (Eigenheimer, Roode Star,
Eersteling). Voor export en aardappelmeelbereiding worden zoo
wel geel- als witvleezige rassen gebruikt. Zoo is Thorbecke, het
meest verbreide ras in de Veenkoloniën, witvleezig.
Schil. De kleur van de schil kan zijn: wit, rood, blauw, rood
bont en blauwbont. De term wit is niet geheel juist; beter zou het
zijn te spreken van geel, maar waar de praktijk veelal van witschillige aardappelen spreekt, zal deze term ook in deze publi
catie worden gebezigd. In de intensiteit van de schilkleur komen,
al naar het ras, verschillen voor, maar ook spelen, evenals bij de
vleeschkleur, uitwendige omstandigheden een rol. Zoo is de kleur
van zand- en veenaardappelen intensiever dan die van kleiaardappelen. Ook kan in het ééne jaar de kleur van de schil verschillen
van die in het andere jaar. Tijdens de bewaring, zoowel in het
licht als in het donker, verandert de kleur. De schilkleur van een
ras wordt daarom het best vastgesteld bij het rooien van de aard
appelen of kort er na. Het mooist krijgt men de kleur te zien bij
natte aardappelen. De kleurbepaling wordt soms bemoeilijkt door
het optreden van zilverschurft, waardoor de schil een zilverachtig
glanzend uiterlijk krijgt.
De witte (gele) kleur van de witschillige en bonte rassen hangt
af van de kleur der kurkcellen en die van het hieronder gelegen
vleesch. De blauwe en roode kleur van de blauwe, roode en bonte
rassen is een gevolg van de aanwezigheid van deze kleurstof in het
celsap van de onder de kurkcellen gelegen cellen. Deze kleurstof
wordt aangeduid met den naam anthocyaan. Er zijn echter eenige
rassen, waarbij het anthocyaan in de kurkcellen wordt gevormd,
zooals bij Fameus, Roode Eersteling en Paarsput. Daar slechts
weinig rassen dit verschijnsel vertoonen, is dit voor deze rassen
een goed kenmerk. Of de kleurstof zich in de kurkcellen of in de
daaronder gelegen cellen bevindt gaat men na, door met een mes
of met den nagel een stukje van de schil af te krabben en dit tegen
het licht of met behulp van loupe of microscoop te bezien.
Bij enkele rassen is er in en bij de oogen meer kleurstof aanwezig
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dan in de rest van de schil. Bij sommige geheel witschillige rassen
treedt toch nog eenige kleuring in de oogen op, vooral in die van
het topgedeelte, soms ook aan den navel.
Worden aardappelknollen in het licht geplaatst, dan treedt er
verkleuring op. Deze verkleuring kan bij de rasbepaling goede
diensten bewijzen. Veelal meent men, dat de aardappelen, die
aan het licht worden blootgesteld, groen van kleur worden. Voor
een aantal rassen is dit inderdaad het geval, maar er zijn ook
rassen, die door de inwerking van het licht een blauw- of rood
achtige kleur aannemen.
De groene kleur ontstaat, doordat onder inwerking van het
licht chlorophyl, dat groen van kleur is, wordt gevormd in de
onder de kurkcellen gelegen cellaag. Bij de rassen, waarbij anthocyaan aanwezig is, vermeerdert dit zich wanneer de aardappelen
in het licht geplaatst worden, en soms in zulke mate, dat witschil
lige aardappelen na eenige dagen in het licht te hebben gelegen,
blauw- of roodachtig van kleur zijn geworden. Zoo wordt Thorbecke blauw (pl. II, fig. 12) en Oostermoersche roodachtig van
kleur. Gewoonlijk heeft de verkleuring pleksgewijs plaats. Het
sterkst is ze wel in de omgeving van de oogen en van de lenticellen
(ademhalingsopeningen). Deze laatste zijn, vooral bij gladschillige knollen, waar te nemen als enkele millimeters groote, verkurkte plekjes (pl. II, fig. 9). De in het licht geheel groen worden
de rassen missen het anthocyaan.
De verkleuring van de aardappelen in het licht wordt vastge
steld nadat ze eenige dagen in het volle licht hebben gestaan.
Bij oppervlakkige beschouwing lijkt het soms alsof de knol in 't
licht groen verkleurt, terwijl toch wel degelijk anthocyaan ge
vormd wordt. Vandaar, dat de verkleuring in het licht steeds
wordt bepaald na afkrabben van de schil. Met het bloote oog en
nog beter met een loupe is dan te zien of de verkleuring groen,
blauw of roodviolet is. De beslissing welke van de twee laatste
kleuren aanwezig is, levert nogal eens moeilijkheden op, daar
door chlorophylvorming naast blauw en roodviolet ook groen op
treedt, zoodat een mengkleur ontstaat.
Door vaststelling van de verkleuring der aardappelen in het
licht kan bij de rasbepaling vaak reeds spoedig een beslissing ge
nomen worden. Dit kenmerk is ook vooral van waarde in de pe
riode, waarin de aardappelen nog niet kiemen. Zoo zal, wanneer
alleen uitgemaakt moet worden of aardappelen tot het ras Beve
lander of Bravo behooren, dit binnen enkele dagen kunnen plaats
hebben door alleen de aardappelen in het volle licht te plaatsen.
De Bevelander wordt dan groen, de Bravo min of meer blauwviolet van kleur.
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Bij het gebruik van de schilkleur als ras-kenmerk dient men er
wel rekening mede te houden, dat bij de aardappelrassen knopmutanten kunnen optreden, die alleen in kleur van de schil van
het oorspronkelijke ras afwijken. Zoo heeft men blauwe en bonte
Eigenheimers, roodbonte en zelfs witte Roode Star, Roode Eer
steling enz.
Een kenmerk van de schil is verder het ruw of glad zijn. Men
dient echter wel in 't oog te houden, dat rassen, die tot de ruwschillige worden gerekend, knollen kunnen leveren, die glad van
schil zijn en omgekeerd. Ook de groeiomstandigheden kunnen
van invloed zijn op de gladheid van de schil. Tot de ruwschillige
rassen kunnen o.a. gerekend worden Souvenir, Unicum, Eerste
ling en Atlas. Rassen als Eigenheimer en Bintje, hoewel ook hier
bij meermalen ruwheid van schil wordt waargenomen, behooren
toch meer bij de gladschillige rassen thuis.
Knolvorm. De vorm van den aardappelknol is zeer varieerend,
maar toch heeft ieder ras wel een voor dit ras typischen vorm.
Daar de kleine aardappelen gewoonlijk ronder en de zeer groote
knollen vaak langer zijn dan het normale type, bepaalt men den
knolvorm aan knollen van niet te groote consumptie-maat. Men
gaat hierbij de verhouding na van lengte en breedte der aardappe
len. Daartoe houdt men óf den knol tusschen vinger en duim voor
zich uit of men legt den aardappel op de buikzijde, zoodat de
omtrek goed is waar te nemen. De buikzijde is bij aardappelen
kenbaar door het gewoonlijk iets platter zijn dan het daartegen
over liggende gedeelte, rugzijde genoemd. Aan de buikzijde treft
men doorgaans ook minder oogen aan. Wat den vorm betreft, is
een indeeling in drieën gemaakt, nl. in ronde, rondovale en langovale aardappelen. Tot de ronde worden die gerekend, waarbij
de omtrek der knollen den cirkelvorm benadert (pl. I, fig. 1) (Po
pulair, Robijn, Zeeuws che Blauwe en Bonte). Langovale aard
appelen zijn die, waarbij de lengte van den aardappel aanmerke
lijk grooter is dan de breedte (pl. I, fig. 3). In de praktijk zijn dit
de lange aardappelrassen. (Thorbecke, Eersteling, Monocraat).
De rondovale rassen laten een tusschenvorm van rond en langovaal zien (pl. I, fig. 2) (Triumf, Roode Star, Furore, Noordeling).
Er komen bij deze vormen natuurlijk overgangen voor. In de be
schrijving van de rassen zijn deze aangeduid door twee vormen
op elkander te laten volgen, waarbij een der vormen al of niet
tusschen haakjes is geplaatst. Zoo beteekent de opgave langovaal
(rondovaal) bij Eigenheimer, dat dit ras geen zuiver langovaal
type vertoont, maar iets naar rondovaal neigt.
Behalve de drie genoemde hoofdvormen komen nog andere
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voor als niervorm (Royal Kidney) dwarsovaal, waarbij de breedte
grooter is dan de lengte (Odenwalder Blaue), gekromd, waarbij
de knol iets sikkelvormig wordt (Curba). Ook zijn er wel rassen,
die hetzij naar den navel of den kop puntig toeloopen. Bij de be
schrijving van de rassen zal eenvoudigheidshalve alleen een in
deeling in rond, rondovaal en langovaal met de overgangen in
deze vormen gemaakt worden.
Door de variatie, die er in knolvorm bij een en hetzelfde ras op
treedt, moet de vorm aan meer knollen worden nagegaan. De
verschillen in knolvorm kunnen groot zijn. Ze zijn o.a. een gevolg
van bemesting-, weer- en grondinvloeden. Zoo kunnen rassen met
rond ovalen vorm in droge jaren knollen leveren met meer ronden
vorm, terwijl in natte jaren de vorm weer iets meer naar lang
ovaal kan gaan. Over 't algemeen leveren de zandgronden iets
rondere knollen dan de kleigronden.
Er bestaan ook verschillen in het meer of minder gevuld zijn
van de aardappelen. Men duidt dit aan met de termen vol en plat.
Dit wordt nagegaan door vaststelling van de verhouding van
diepte en breedte, wat geschiedt door den aardappel op zijn zijde
te plaatsen. Tot rassen met vollen knol kunnen o.a. gerekend wor
den Furore en Robijn, tot die met platten knol o.a. Evergood en
Great Scot. Ook bij gevuld en plat zijn komen overgangen voor
en doen uitwendige omstandigheden zich gelden.
Tot den vorm van den aardappel draagt ook de diepte van den
navel bij. Deze kan zijn vlak, iets ingezonken of diep. De langere
vormen hebben over 't algemeen een vlakken navel, de meer ronde
vormen een meer of minder ingezonken navel (pl. I, fig. 4, 5 en 6).
Oogen. De aardappelknol is het sterk gezwollen eind van een
onderaardsch stengeldeel. Aan den knol treft men dan ook de
zelfde deelen aan als aan den stengel, dus ook leden en knoopen.
De leden van den knol zijn over 't algemeen vrij kort, vooral bij
het kopgedeelte. De knoopen komen overeen met wat in de prak
tijk oogen, ook wel pitten of steken, genoemd wordt. De oogen
liggen spiraalsgewijze verspreid over den knol. Bij plaatsing van
den knol op het naveleind merkt men onder het oog een meer of
minder duidelijk zichtbare iets sikkelvormig verloopende ver
hooging, oogwal genaamd. Dit is het litteeken van de soms lang,
voordat de aardappel volgroeid is, verdwenen bladschub. Het
oog ligt dus in het oksel van den oogwal.
In het oog van den aardappel treft men 3; vaak ook 5, soms
nog meer knopjes aan, die feitelijk elk op zichzelf den naam van
oog verdienen. In de praktijk noemt men echter het geheel het
oog. Uit de knopjes ontstaan de kiemen of spruiten. De met een
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loupe zichtbare schubjes, die zich om de knopjes bevinden, kun
nen een enkele maal dienst doen bij de rasbepaling, wanneer de
kiemen nog niet uitgeloopen zijn. Soms zijn deze schubjes nl. iets
gekleurd, of ze verkleuren spoedig, wanneer de aardappelen aan
het licht worden blootgesteld.
De plaatsing van de oogen in den knol is kenmerkend voor
ieder aardappelras en daarom bruikbaar bij het uitvoeren van een
rasbepaling. Een beschrijving van de juiste ligging der oogen bij
de verschillende rassen is moeilijk te geven.
De oogen zijn meer of minder diep in den knol weggezonken.
Al naar het ras is dit verschillend. Naar de diepte van inzinking
onderscheidt men diepe, middeldiepe en vlakke oogen (pl. I, fig.
7, 8 en 9). Het aantal rassen met diepe oogen is in vergelijking
met dat met middeldiepe en vlakke oogen, gering. Tot de rassen
met diepe oogen rekent men o.a. Zeeuwsche Blauwe en Bonte en
Paarsput ; tot die met middeldiepe oogen Eigenheimer, Industrie
en Roode star, terwijl Eersteling en Bintje als typen van rassen
met vlakke oogen kunnen worden aangemerkt.
De meer of mindere duidelijkheid, het langer of korter zijn van
den oogwal vormen ook kenmerken, waaraan sommige rassen te
herkennen zijn. Albion heeft b.v. zeer duidelijk, Eersteling weinig
duidelijk zichtbare oogwallen.
KENMERKEN VAN DE LICHTKIEM
Het kiemen der aardappels geschiedt zoowel in het donker als
in het licht. Er zijn echter eenige verschilpunten tusschen die
kiemen, die in het donker (donkerkiem) en die, welke in het licht
(lichtkiem) ontstaan. De kiem, die in het donker groeit, bevat
geen chlorophyl en de lichtkiem wel. Dit wordt nl. alleen onder
inwerking van licht gevormd. Wel kan, door aanwezigheid van
anthocyaan, blauw- of roodkleuring bij de donkerkiemen optre
den. De donkerkiem strekt zich zeer sterk, de lichtkiem blijft
daarentegen kort. Zij is, in tegenstelling met de donkerkiem,
steeds gekleurd. Naast lichtkiemen met groene kleur, die onder
inwerking van het licht door chlorophylvorming optreedt, (Pl. I,
fig. 1) treft men er ook aan die blauw- en roodviolet gekleurd zijn
(pl. II, fig. 9—12 en 2-8). Vooral het blauwviolet kan bij sommige
rassen in zoo'n sterke mate aanwezig zijn, dat de geheele kiem
deze kleur krijgt. Een verschilpunt tusschen de licht- en de don
kerkiem is verder, dat de eindknop van de donkerkiem steeds ge
sloten blijft, terwijl die van de lichtkiem, zij het niet bij alle rassen
even snel, open gaat.
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Zoowel licht- als donkerkiemen kunnen meer of minder behaard
zijn.
Voor de rasbepaling kan de in het donker gegroeide kiem soms
wel van nut zijn, b.v. door de kleur of door de beharing of dikte,
maar de liehtkiem bezit betere en ook meer kenmerken, zoodat
deze voor de rasbepaling van veel grootere beteekenis is.
De liehtkiem is een verkorte stengel. De stengel van een nor
maal ontwikkelde plant bestaat uit drie deelen nl. een onder aardsch, een bovenaardsch en een topgedeelte. Bij de liehtkiem,
waaraan deze drie deelen ook zijn te onderkennen, worden deze
onder-, midden- en bovengedeelte genoemd.
Het ondergedeelte van de liehtkiem komt overeen met het
onderaardsch stengelgedeelte; het middengedeelte met het bovenaardsche, terwijl het topgedeelte gevormd wordt door het
groeipunt, dat door kleine blaadjes omsloten is.
Bij het ouder worden van de liehtkiem verdwijnt bij sommige
rassen het middengedeelte min of meer, zoodat het lijkt of de
liehtkiem slechts uit twee gedeelten bestaat (pl. II, fig. 6, 11).
Aan het ondergedeelte van de liehtkiem zijn de organen voor
handen, die ook voorkomen aan het onderaardsch stengeldeel.
Zoo zijn de witte, ivoor of iets vuilgroen gekleurde lichaampjes,
de uiteinden van wortels (wortelpuntjes). Wanneer de kiemen in
een vochtige omgeving groeien, verlengen de wortelpuntjes zich
tot normale wortels. In droge lucht blijven de wortelpuntjes kort.
Er komen enkele rassen voor, waarbij de wortelpuntjes blauw of
rood gekleurd zijn. Dit is het geval bij die rassen, waarbij het anthocyaan zich in de kurkcellen bevindt, zooals bij Fameus (pl. II,
fig. 7) Paarsput en Koode Eersteling. De jonge wortelpuntjes la
ten dan de kleur zien, die zich in de kurklaag bevindt. Bij het
ouder worden breken de wortelpuntjes door de kurklaag heen en
zijn dan weer wit gekleurd. Het gekleurd zijn der wortelpuntjes
is, daar het slechts bij uitzondering voorkomt, voor de rassen, die
ze bezitten, een zeer goed raskenmerk.
Behalve wortelpuntjes kunnen bij sommige rassen nog andere,
echter veel kleinere, witte puntjes waargenomen worden. Dit zijn
lenticellen of ademhalingsopeningen. Bij de meeste rassen zijn
deze niet, of slechts in gering aantal aanwezig en vandaar dat het
duidelijk zichtbaar zijn en talrijk voorkomen van witgekleurde
lenticellen voor sommige rassen een zeer goed kenmerk is. (Pre
sent (pl. II, fig. 10), Wilhelmientje.)
Ook de mate van beharing van het ondergedeelte van de lieht
kiem is een raskenmerk. Men onderscheidt rassen met sterk be
haarde lichtkiemen, zooals Eersteling (pl. II, fig. 3), Evergood,
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Ninetyfold, met weinig behaarde zooals Alpha, Bevelander en
Roode Star en onbehaarde zooals Albion, Atlas, Furore en Popu
lair. Er zijn tusschen deze drie categoriën natuurlijk overgangen.
Tot de onbehaarde lichtkiemen worden ook die gerekend, waarbij
hier en daar nog een haartje is waar te nemen.
De mate van beharing wordt nagegaan aan niet te jonge, maar
ook aan niet al te oude kiemen. Bij de jonge kiemen is nl. de be
haring nog niet steeds volledig aanwezig, terwijl bij de oudere
kiemen de beharing meermalen geringer schijnt dan ze in werke
lijkheid is. Vooral is dit het geval, wanneer de lichtkiem in een
droge omgeving groeit. De haren verschrompelen dan min of
meer.
Ook het boven- en middengedeelte kunnen verschillen in de
mate van beharing. Die van het middengedeelte wordt een enkele
maal bij de rasbepaling gebruikt. De mate van beharing van het
bovengedeelte wordt, daar ze niet zoo constant is, niet vaak bij de
rasbepaling gebezigd.
Evenals dit bij het onderaardsche stengeldeel van een groeiende
aardappelplant het geval is, kunnen ook aan het ondergedeelte
van de lichtkiem reeds stolonen gevormd worden. Regel is dit
echter niet en voor rassen, zooals Present (pl. II, fig. 10), en an
dere, die reeds vrij spoedig stolonen vormen, kan dit dus als een
kenmerk, waardoor zij zich van andere rassen onderscheiden, be
schouwd worden.
De vorm van het ondergedeelte van de lichtkiem is niet bij alle
rassen gelijk. Er zijn rassen, waarbij het ondergedeelte min of
meer kogelvormig opzwelt, zooals bij Paul Kruger, Albion en
Alpha (pl. II, fig. 6); bij andere is het meer cylindervormig, zoo
als bij Thorbecke (pl. II, fig. 12). Ook zijn er rassen, waarbij het
ondergedeelte zich strekt, zooals bij Triumf (pl. II, fig. 5), Uni
cum en Kampioen. De vorm van het ondergedeelte ondergaat bij
verschillende rassen bij ouder worden verandering, zoodat het
niet mogelijk is voor ieder ras een kenmerkenden vorm aan te
geven.
De kiemen zijn in de oogen ingeplant. Bij een aantal rassen,
zooals Eersteling en Ideaal, breken de kiemen gemakkelijk van
haar basis af, terwijl bij andere, zooals Eigenheimer en Bevelan
der, deze slechts met moeite uit het oog zijn te verwijderen. Ook
dit verschilpunt is, alhoewel niet van zeer veel beteekenis, bij de
rasbepaling een enkele maal toch wel bruikbaar.
Een van de belangrijkste kenmerken van de lichtkiem is wel
de kleur. Bij de zeer jonge kiemen is, wanneer er verkleuring op
treedt, deze alleen zichtbaar in het onder- en soms ook in het
bovengedeelte. Het middengedeelte is dan nog ongekleurd. Bij
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ouder worden van de kiem wordt de kleur van het middengedeel
te groen. In vele gevallen, vooral bij de blauwviolet gekleurde
lichtkiemen, echter ook wel bij de roodviolette, verdwijnt de
groene kleur om plaats te maken voor de blauw- of roodviolette
kleur.
Het ongekleurd, blauw- of roodviolet gekleurd zijn van de nog
slechts enkele millimeters lange kiemen kan in menig geval reeds
van dienst zijn bij de rasbepaling. Zoo zal men b.v., wanneer het
alleen gaat om de vraag, of aardappelen behooren tot het ras Eer
steling of Bintje, aan de hand van de kleur van de jonge kiempjes
een beslissing kunnen nemen. De punt van het kiempje van Bintje
is nl. blauwviolet gekleurd en die van Eersteling iets roodviolet.
De kleur van de lichtkiem wijzigt zich bij ouder worden, als
mede door de mate van belichting. Het is dan ook niet mogelijk
de kleur van de lichtkiem voor alle stadia vast te leggen. Ter voor
koming van misverstand en opdat de lezer zich eenig idee moge
vormen op welk tijdstip de kleurbepaling bij de in achterstaande
tabel opgenomen rassen is bepaald, wordt medegedeeld, dat de
kiemen ongeveer een lengte hadden van 1-3 cm. De aardappelen
hadden eenige weken in getemperd licht gestaan, voordat tot de
kleurbepaling werd overgegaan. De knollen waren opgesteld ach
ter een witkatoenen gordijn, op ongeveer 3 m afstand van de
ramen in een op het Noorden gelegen kamer. Het licht, dat op de
kiemen inwerkte, was dus zeer getemperd.
De kleurschakeering bij de lichtkiemen is buitengewoon groot
en juist hierdoor is de kleur zoo'n uitstekend hulpmiddel bij de
rasbepaling. Nogmaals wordt er echter op gewezen, dat de kleur
door omstandigheden sterk kan varieeren, zoodat dit kenmerk
met de noodige omzichtigheid moet worden gebruikt. Het veiligst
is, steeds kiemen van gelijken ouderdom en gelijkelijk belichte
met elkander te vergelijken.
Naar de kleur van het ondergedeelte worden de kiemen inge
deeld in groene, blauw- en roodviolette. Bij de groene lichtkiemen
ziet men aanvankelijk geen kleuring door anthocyaan, maar bij
het ouder worden treedt dit gewoonlijk toch wel, zij het dan ook
in geringe mate, op. Daar zich ook chlorophyl vormt, laat het
ondergedeelte van deze kiemen een mengkleur zien van moeilijk
te bepalen tint.
De roode, blauwe en groene kleur komt ook in andere deelen
van den knol en de plant tot uiting. Zoo zagen we reeds, dat bij
verkleuring van de schil in het licht ook een groen-, blauw- of rood
achtige kleur optreedt. Ook in de stengels treft men die drie kleu
ren aan. Er bestaat een overeenkomst tusschen de kleur van de
lichtkiem en die van andere deelen van de plant. Zoo zullen, in-
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Gladblaadje, Ideaal, O B 32, Rhenoragis.
III. Schil wit, vleesch wit, vorm rond en rondovaal.
а. Lichtkiem groen: Geen der beschreven rassen.
б. Lichtkiem blauwviolet: Arran Pilot, Robusta, School
meester.
c. Lichtkiem roodviolet: Arran Banner, Arran Cairn,
Arran Crest, Concurrent, Eclipse, Energie, Epicure,
Eureka, Evergood, Great Scot, Hellena, Institut de
Beauvais, Katahdm, Parnassia, Paul Kruger, Staring.
IV. Schil wit, vleesch wit, vorm langovaal.
a. Lichtkiem groen: Atlas.
b. Lichtkiem blauw-violet : Koksiaan.
c. Lichtkiem roodviolet: Albion, Concurrent, Sharpe's
Express, Majestic, Ninetyfold, Royal Kidney, *ThorbecJce, Up to Date.
Y. Schil rood en roodbont, vleesch geel, vorm rond en rond
ovaal.
Lichtkiem roodviolet: Furore, Iduna, Populair (rood
bont), Robijn, Roode Star, Bonte Roode Star.
VI. Schil rood en roodbont, vleesch geel, vorm langovaal.
Lichtkiem roodviolet : Monocraat, Roode Eersteling,
Ultimus.
VII. Schil rood en roodbont, vleesch wit, vorm rond en rond
ovaal.
Lichtkiem roodviolet : Centifolia, Fameus, Gladstone
(roodbont), Kerr's Pink, King Edward VII (roodbont).
VIII. Schil rood en roodbont, vleesch wit, vorm langovaal.
Lichtkiem roodviolet: Centifolia.
IX. Schil blauw en blauwbont, vleesch geel, vorm rond en
rondovaal.
Lichtkiem blauwviolet: Knigge, Koopman's Blauwe,
* *Odenwälder Blaue, Zeeuwsche Blauwe, Zeeuwsche Bonte,
Westeinder Blauwe.
*) De verbouw van dit ras is met ingang van 1 Januari 1942 verboden.
**) De verbouw van dit ras is verboden.
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X. Schil blauw en blauwbont, vleesch geel, vorm langovaal.
Lichtkiem blauwviolet: Blauwe Eigenheimer, Bonte
Eigenheimer.
XI. Schil blauw en blauwbont, vleesch wit, vorm rond en
rondovaal.
Lichtkiem blauwviolet: Paarsput (blauwbont).
XII. Schil blauw en blauwbont, vleesch wit, vorm langovaal.
Geen der beschreven rassen.

BESCHRIJVING DER RASSEN
B = bovengedeelte

M = middengedeelte

O = ondergedeelte

De voor wratziekte onvatbare rassen zijn vet gedrukt.
Zie voor goed begrip van sommige hieronder genoemde termen
de toelichting bij de figuren van plaat II.
ALBERTA, 0. M. v. D. SLIKKE. Onvatbaar voor wratziekte.

Afst. : Eersteling x Geeltje; knolvorm langovaal-(rondovaal) ;
schil wit, ruw; schil in 't licht blauwviolet, speciaal in kopgedeelte en om de oogen ; vleesch geel ; oogen vlak ; oogwallen
weinig duidelijk; navel vlak.
Lichtkiem: B. blauwviolet; vrij spoedig geopend; sterk be
haard.
M. groen, later blauwviolet; vrij sterk behaard.
O. blauwviolet; vrij sterk behaard; eerst iets ko
gelvormig, later meer gestrekt.

ALBION, G. VEENHUIZEN. Onvatbaar voor wratziekte.

Afst.: Thorbecke X Eranschen; knolvorm langovaal-(rondovaal), schil wit, ruw; schil in 't licht groen; vleesch wit;
oogen middeldiep—(diep), veel oogen in het kopgedeelte; oogwallen duidelijk en lang; navel vlak, bij sommige knollen iets
ingezonken.
Lichtkiem: B. bruinrood; eerst gesloten, later iets open.
M. groen, later vuilgroen.
O. mat donkerroodviolet; weinig behaard; ko
gelvormig, later gestrekt; lenticellen duidelijk
uitkomend.
ALMA, P. SNEEUW. Onvatbaar voor wratziekte.

Afst. : Excellent X Preferent ; knolvorm rondovaal ; schil wit ;
schil in 't licht blauwviolet gevlekt; vleesch geel; oogen mid
deldiep—(vlak) ; oogwallen duidelijk; navel iets ingezonken.
Lichtkiem: B. donker blauwviolet ; spoedig iets open.
M. groen, later meer blauwgroen.
O. donkerblauwviolet; weinig behaard; gestrekt;
vormt stolonen.
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ALPHA, J. C. DORST. Onvatbaar voor wratziekte.

Afst. : Paul Kruger x Preferent ; knolvorm rondovaal, tame
lijk plat; schil wit, sommige knollen ruw; schil in 't licht
groen; vleesch geel; oogen vlak-(middeldiep); oogwallen
weinig duidelijk; navel vlak en iets ingezonken.
Lichtkiem: B. roodbruin, spoedig vuilgroen, spoedig iets open.
M. groen; M. later verdwijnend.
O. roodbruin; weinig behaard; kogelvormig.

ANDIJKER MUIS = Myatt's Ashleaf = Hollande de Roscoff
= Kamellen. Vatbaar voor wratziekte.
Afst. : ? ; knolvorm langovaal; schil wit; schil in 't licht blauw
violet; vleesch geel; oogen vlak; oogwallen vrij duidelijk;
navel vlak.
Lichtkiem: B. blauwviolet; tamelijk spoedig open.
M. groen, spoedig blauw violet; vrij sterk be
haard.
O. blauwviolet; vrij sterk behaard; gestrekt;
lenticellen duidelijk.
ARRAN BANNER, MACKELVIE. Onvatbaar voor wratziekte.

Afst.: ?; knolvorm rond- (rondovaal); schil wit; schil in 't
licht groen; vleesch wit; oogen middeldiep; oogwallen vrij
duidelijk; navel iets ingezonken.
Lichtkiem: B. bruinrood, later vuilgroen; gesloten, later
open.
M. groen; behaard.
O. helderroodviolet ; tamelijk sterk behaard,
eerst iets kogelvormig, later meer gestrekt.
ARRAN CAIRN, MACKELVIE. Onvatbaar voor wratziekte.

Afst.: ?; knolvorm rondovaal; schil wit; schil in 't licht
groen; sommige knollen ruw; vleesch wit; oogen vlak; oog
wallen vrij duidelijk; navel vlak.
Lichtkiem: B. groen, later iets bruinrood; spoedig open.
M. groen.
O. eerst iets roodviolet, later olijfgroen ; vrij sterk
behaard; vormt stolonen; kogelvormig, later
geheele kiem iets gestrekt.
ARRAN CREST, MACKELVIE. Onvatbaar voor wratziekte.

Afst. : Epicure X Flourball ; knolvorm rondovaal, plat; schil
wit; schil in 't licht zwak roodviolet; vleesch wit; oogen middeldiep-(vlak) ; oogwallen duidelijk; navel iets ingezonken.
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Lichtkiem: B. bruinrood; spoedig open.
M. groen, later meer vuilgroen ; sterk behaard.
O. donkerroodviolet; sterk behaard; veel wortel
puntjes; eerst kogelvormig, later meer ge
strekt.
ARRAN PILOT, MACKELVIE. Onvatbaar voor wratziekte.

Afst. : ?; knol vorm rondovaal-langovaal ; schil wit; schil in
't licht groen met blauwviolette vlekken; vleesch wit; oogen
vlak; oogwallen duidelijk; navel vlak.
Lichtkiem: B. blauwviolet; spoedig en duidelijk open.
M. blauwgroen, later blauwviolet en gerekt.
O. matdonkerblauwviolet ; vrij sterk, kort be
haard; gestrekt; vormt stolonen.
ATLAS, P. SNEEUW. Onvatbaar voor wratziekte.

Afst.: Thorbecke x Preferent; knolvorm langovaal; schil
wit, ruw ; schil in 't licht groen ; vleesch wit ; oogen vlak ; oogwallen duidelijk; navel vlak, bij sommige knollen iets ingezon
ken.
Lichtkiem: B. groen; gesloten, later iets open.
M. groen; later zeer kort.
O. spoedig vuilgroen met roodviolet om de lenticellen; onbehaard; gedrongen.
BATO, P. SNEEUW. Onvatbaar voor wratziekte.

Afst. : Roode Star X Pepo ; knolvorm rond-(rondovaal) ;
schil wit, ruw; schil in 't licht groen; vleesch geel; oogen vlak(middeldiep), oogen vooral in 't kopgedeelte; oogwallen vrij
duidelijk, kort; navel iets ingezonken.
Lichtkiem: B. zwak bruinrood; vrij spoedig open.
M. groen. M. verdwijnend.
O. matbruinrood; weinig behaard; eerst kogel
vormig, later meer dik cylindrisch ; lenticellen
duidelijk.
BELLE DE FONTENAY = Hénaut. Onvatbaar voor wratziekte.

Afst. : ? ; knolvorm langovaal, plat; schil wit; schil in 't licht
spoedig blauwviolet; vleesch geel; oogen vlak; oogwallen
duidelijk; navel vlak.
Lichtkiem: B. donkerblauwviolet; gesloten, later open.
M. groen, spoedig blauwviolet.
O. donkerblauwviolet; vrij sterk behaard; kogel
vormig, later meer gerekt en geheel verdikt.

22
BEVELANDER, MIJ DE WILHELMESTAPOLDER. Onvatbaar voor

wratziekte.
Afst. : Bravo x Preferent ; knolvorm rondovaal, vol ; schil
wit, sommige knollen ruw ; schil in 't licht groen ; vleesch geel ;
oogen middeldiep-diep ; oogen vooral in 't kopgedeelte; oogwallen duidelijk; navel ingezonken.
Lichtkiem: B. groen; spoedig en duidelijk open.
M. groen.
O. matbruinroodviolet; weinig behaard; eerst
iets kogelvormig, later iets gestrekt.
BINTJE = Geldersche

muis, K. L. DE VRIES. Vatbaar voor
wratziekte.
Afst.: Munsterschen X Franschen; knolvorm langovaal(rondovaal) ; schil wit ; schil in 't licht zwak blauwviolet om
de oogen; vleesch geel; oogen vlak; oogwallen vrij duidelijk;
navel vlak.
Lichtkiem : B. blauwviolet ; gesloten, later open.
M. groen, later blauwviolet; sterk behaard; ge
strekt.
O. blauwviolet; vrij sterk behaard; iets kogel
vormig, later meer gestrekt; oudere kiem
vormt stolonen.

BLAUWE EIGENHEIMER. Knopmutant van Eigenheimer
met blauwe schil. Zie Eigenheimer.
Onvatbaar voor wratziekte.
Afst.: ? ; knolvorm rondovaal; schil wit; schil in 't licht
blauwviolet ; vleesch geel ; oogen middeldiep-(vlak) ; oogwal
len vrij duidelijk; navel iets ingezonken en vlak.
Lichtkiem: B. blauwviolet; vrij spoedig iets open.
M. spoedig blauwviolet ; vrij sterk behaard.
O. donkerblauwviolet; matig behaard; korte
kiem.

BLOEMGRAAFJE,

BONUS, J. PRUMMEL. Onvatbaar voor wratziekte.

Afst.: Alpha X Franschen; knolvorm rondovaal; schil wit;
schil in 't licht groen, sommige knollen ruw; vleesch geel;
oogen vrij vlak; oogwallen weinig duidelijk; navel vlak; bij
sommige knollen iets ingezonken.
Lichtkiem: B. groen; spoedig open.
M. groen.
O. vuilgroen; weinig behaard; kogelvormig, later
gestrekt.
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BONTE EIGENHEIMER. Knopmutant van Eigenheimer met
blauwbonte schil. Zie Eigenheimer.
BONTE ROODE STAR. Knopmutant van Roode Star met
roodbonte schil. Zie Roode Star.
BORGER. Zie Eigenheimer.
*BBA VO, G. VEENHTIIZEN. Vatbaar voor wratziekte.
Afst. : Zeeuwsche Blauwe X Wilhelm Korn; knolvorm rond;
schil wit, sommige knollen ruw; schil in 't licht blauwviolet
gevlekt; vleesch geel; oogen middeldiep; oogwallen vrij dui
delijk; navel ingezonken.
Lichtkiem: B. blauwviolet; spoedig open.
M. spoedig blauwgroen, later blauwviolet.
O. blauwviolet; weinig behaard; lenticellen dui
delijk; tamelijk gestrekt.
BREEDBLAD EERSTELING. Knopmutant van Eersteling.
Zie Eersteling.
BRIELSCHE KRALEN ?. Vatbaar voor wratziekte.
Afst. : ? ; knolvorm rond; schil wit, ruw; schil in 't licht groen,
om oogen iets blauwviolet; vleesch wit-lichtgeel; oogen mid
deldiep, veel oogen in kopgedeelte; oogwallen vrij duidelijk;
navel ingezonken.
Lichtkiem : B. blauwviolet ; eerst gesloten, later open.
M. spoedig blauwviolet, sterk behaard.
O. blauwviolet; vrij sterk behaard; eerst iets
kogelvormig, later iets meer gestrekt.
CENTIFOLIA, v. KAMEKE. Vatbaar voor wratziekte.

Afst.: Broeken X Flora; knolvorm rondovaal-langovaal;
schil rood, om oogen sterker rood; vleesch wit; oogen vlak;
oogwallen duidelijk; navel vlak.
Lichtkiem : B. groen, lang gesloten.
M. groen.
O. donkerkarmijnrood; vrij sterk behaard; wor
telpuntjes roodviolet; kogelvormig, later iets
meer cylindrisch.
CERES, H. B. VEEEKAMP. Onvatbaar voor wratziekte.

Afst. : Eigenheimer X Cimbals Neue Imperator ; knolvorm
*) De verbouw van dit ras is verboden.
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rondovaal; schil wit, ruw; schil in 't licht groen; vleesch geel;
oogen vlak; oogwallen duidelijk; navel iets ingezonken.
Lichtkiem: B. groen; gesloten, later open.
M. groen; later gestrekt.
O. zwak bruinrood; weinig behaard; eerst ge
drongen, later gestrekt.
COMMANDANT, G. VEENHTTIZEN. Onvatbaar voor wratziekte.

Afst. : Eigenheimer x Cimbals Neue Imperator; knolvorm
langovaal-(rondovaal) ; schil wit ; schil in 't licht zwak blauwviolet; vleesch wit; oogen vlak; oogwallen duidelijk; navel
vlak.
Lichtkiem : B. blauwviolet ; lang gesloten.
M. groen, later blauwviolet.
O. blauwviolet; weinig behaard; gestrekt; lenticellen wit.

CONCURRENT, H. REILLSTG. Onvatbaar voor wratziekte.

Afst. Kerr's Pink' X Triumf; knolvorm langovaal-rondovaal; schil wit; schil in 't licht groen; vleesch wit; oogen
vlak-(middeldiep); oogwallen duidelijk; navel vlak.
Lichtkiem: B. groen; spoedig open; iets gestrekt.
M. groen, later vuilgroen.
O. matroodviolet; weinig behaard; eerst kogel
vormig, later meer gestrekt.
CURBA, J. C. DORST. Onvatbaar voor wratziekte.

Afst.: Bishop x Geeltje; knolvorm gekromd, lang; schil wit;
schil in 't licht groen; vleesch geel; oogen vlak; oogwallen
vrij duidelijk; navel vlak.
Lichtkiem: B. groen; sterk behaard; spoedig open.
M. groen; vrij sterk behaard.
O. vuilgroen met iets roodviolet om lenticellen;
vrij sterk behaard; geheele kiem gestrekt.

DEVA, G. H.'y. HAERINGEN. Onvatbaar voor wratziekte.

Afst.: Souvenir X Populair; knolvorm rond-(rondovaal);
schil wit; schil in 't licht groen; vleesch geel; oogen vlak;
oogwallen duidelijk; navel vlak.
Lichtkiem: B. groen; vrij spoedig open.
M. groen.
O. vuilgroen; onbehaard; gedrongen later iets
gestrekt.
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DIREKTOR JOHANSSEN, MODROW. Onvatbaar voor wratziekte.

Afst. : Industrie X Lech; knolvorm rondovaal; schil wit;
schil in 't licht groen; vleesch geel; oogen middeldiep-vlak;
oogwallen vrij duidelijk; navel ingezonken.
Lichtkiem: B. groen; lang gesloten.
M. groen.
O. matroodviolet; sterk behaard; vormt vroeg
stolonen; vrij kort.
DUNBAR YEOMAN, C. T. SPENCE. Onvatbaar voor wratziekte.

Afst.: Duke of York x Herald; knolvorm rondovaal; schil
wit ; schil in 't licht groen ; vleesch geel ; oogen vlak ; oogwal
len weinig duidelijk; navel vlak.
Lichtkiem: B. groen; lang gesloten.
M. groen.
O. matbruinrood; sterk behaard; iets gestrekt.

DUIVELANDER, C. KOOPMAN. Onvatbaar voor wratziekte.

Afst.: Zeeuwsche Blauwe X Alpha; knolvorm rondovaal;
schil wit ; schil in 't licht blauwviolet, vooral in 't kopgedeelte;
sommige knollen ruw ; vleesch geel ; oogen vrij vlak ; oogwallen
duidelijk; navel iets ingezonken.
Lichtkiem: B. blauwviolet; lang gesloten.
M. groen; later kort.
O. donker blauwviolet ; weinig behaard; eerst
kogelvormig, later kiem gedrongen.
ECLIPSE = Sir John Llewelyn = Lievestein, HARRIS. Vat
baar voor wratziekte.
Afst.: ?; knolvorm (langovaal)-rondovaal ; schil wit; schil in
't licht groen; vleesch wit; oogen middeldiep; oogwallen vrij
duidelijk ; navel vlak.
Lichtkiem: B. bruinrood; lang gesloten.
M. groen ; later iets meer bruinrood.
O. donkerroodviolet; sterk behaard; vrij spoe
dig gestrekt.
EERSTELING = Schotsche muis, W. SIM. Vatbaar voor wrat

ziekte.
Afst.: Early Primrose X King Kidney; knolvorm langovaal;
schil wit, sommige knollen ruw; schil in 't licht groen met
iets roodviolet om de oogen; vleesch geel; oogen vlak; oog
wallen weinig duidelijk; navel vlak.

26
Lichtkiem: B. vuilgroen; gesloten, later iets open.
M. groen; sterk behaard.
O. matroodvioJet ; sterk behaard ; eerst iets kogel
vormig, later geheele kiem gestrekt.

EIGENHEIMER = Borger, G. VEENHÜIZEN. Vatbaar voor
wratziekte.
Afst. : Blauwe Reuzen X Franschen; knolvorm langovaal(rondovaal) schil wit, om oogen gewoonlijk blauw violet;
schil in 't licht blauwviolet, vooral topgedeelte; vleesch geel;
oogen middeldiep; oogwallen duidelijk; navel iets ingezon
ken.
Lichtkiem: B. blauwviolet; gesloten, later open.
M. blauwgroen, later blauwviolet; vrij sterk be
haard.
O. blauwviolet; tamelijk behaard; gedrongen.

ELEMENT, G. VEENHUIZEN. Vatbaar voor wratziekte.
Afst.: Eigenheimer X Hassia; knolvorm langovaal; schil
wit, bij sommige knollen ruw; schil in 't licht groen; vleesch
geel; oogen vlak; oogwallen vrij duidelijk; navel vlak.
Lichtkiem: B. iets roodviolet, later groen; lang gesloten.
M. groen.
O. roodviolet; zeer weinig behaard; gestrekt;
lenticellen duidelijk.

ENERGIE, G. VEENHÜIZEN. Onvatbaar voor wratziekte.

Afst. : Commandant X Zomerroode ; knolvorm rond-rondovaal ; schil wit, ruw ; schil in 't licht groen ; vleesch wit ; oogen
vlak-middeldiep, veel oogen in het kopgedeelte; oogwallen
weinig duidelijk; navel vlak en iets ingezonken.
Lichtkiem: B. groen; gesloten, later iets open.
M. groen. M. later kort.
O. matroodbruin; weinig behaard; kogelvormig.

ENORM, G. VEENHUIZEN. Vatbaar voor wratziekte.
Afst.: Eigenheimer X Simson; knolvorm rond—rondovaal;
schil wit; schil in 't licht groen; vleesch geel; oogen middeldiep-vlak; oogwallen vrij duidelijk; navel ingezonken en vlak.

27
Lichtkiem: B. vuilgroen met iets roodviolet ; gesloten, later
open.
M. groen, later vuilgroen.
0. mat bruinrood ; vrij sterk behaard; eerst iets
kogelvormig later meer gestrekt.
EPICURE, CLARK. Vatbaar voor wratziekte.

Afst. : ? ; knolvorm rondovaal; schil wit; schil in 't licht rood
violet; vleesch wit; oogen middeldiep-(diep); oogwallen dui
delijk; navel iets ingezonken.
Lichtkiem: B. roodviolet; gesloten, later open.
M. groen, later meer matroodviolet ; vrij sterk
behaard; gestrekt.
O. matdonkerroodviolet; vrij sterk behaard;
gestrekt.
ERDGOLD, POMMERSCHE SAATZTTCHTGESELLSCHAET. Onvatbaar

voor wratziekte.
Afst.: Industrie x Jubel; knolvorm rondovaal-(langovaal);
schil wit, sommige knollen ruw; schil in 't licht zwak rood
violet; vleesch geel; oogen vlak-(middeldiep); oogwallen vrij
duidelijk; navel vlak en ingezonken.
Lichtkiem: B. roodbruin; gesloten.
M. groen. M. verdwijnend.
O. donkerbruinrood; vrij sterk behaard; ge
strekt ; lenticellen wit.
EUREKA, G. VEENHTTIZEN. Vatbaar voor wratziekte.
Afst.: ?; knolvorm rondo vaal- (]angovaal); schil wit, ruw;
schil in 't licht groen, om oogen en lenticellen iets roodviolet ;
vleesch wit; oogen vlak-(middeldiep); oogwallen vrij duide
lijk; navel vlak, bij sommige knollen iets ingezonken.
Lichtkiem: B. vuilgroen; gesloten; later open.
M. groen, later vuilgroen en gestrekt.
O. bruinroodviolet; matig behaard; gestrekt;
veel wortelpuntjes.
EVERGrOOD = Wilde Duc, FINDLAY. Vatbaar voor wratziekte.
Afst. : ? ; knolvorm rondovaal, plat; schil wit; schil in 't licht
groen; vleesch wit; oogen vlak; oogwallen vrij duidelijk; na
vel vlak, bij sommige knollen iets ingezonken.

later iets meer gestrekt.
FRÜHMÖLLE, ASCHE. Onvatbaar voor wratziekte.

Afst.: Zaailing 118 X Richters Jubel; knolvorm rondovaal,
sommige knollen spits toeloopend; schil wit; schil in 't licht
groen; vleesch geel; oogen vlak; oogwallen vrij duidelijk;
navel vlak.
Lichtkiem: B. vuilgroen; gesloten, later open.
M. groen.
O. matbruinrood; vrij sterk behaard; gestrekt.
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Lichtkiem: B. vuilgroen; vrij spoedig iets open.
M. groen; sterk behaard.
O. matroodviolet ; sterk behaard; eerst iets ko
gelvormig, later gestrekt.
EXCELLENT, G. VEENHTXIZEÏT. Vatbaar voor wratziekte.
Afst. : Roode Star X Preferent; knolvorm rondovaal; schil
wit; schil in 't licht groen met roodviolet om oogen; vleesch
geel; oogen vlak, veel oogen in het kopgedeelte; oogwallen
vrij duidelijk; navel iets ingezonken en vlak.
Lichtkiem: B. roodbruin; vrij spoedig open.
M. groen. M. later verdwijnend.
O. bruinrood; zeer weinig behaard ; kogelvormig.
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FURORE, J. 0. DORST. Onvatbaar voor wratziekte.

Afst.: Roode Star X Alpha; knolvorm rondovaal, vol; schil
rood, sommige knollen ruw; vleesch geel; oogen vlak; oogwallen duidelijk; navel vlak, bij sommige knollen iets inge
zonken.
Lichtkiem: B. zwakbruinrood, spoedig vuilgroen; spoedig
open.
M. groen, later vuilgroen en kort.
O. glanzend bruinrood ; onbehaard ; kogelvormig.
GEELBLOM, VEREENIGING PROEFSCHOOLTTTIN WESTPRIESLAND.

Onvatbaar voor wratziekte.
Afst. : Majestic X Franschen; knolvorm rondovaal; schil wit;
schil in 't licht blauwviolet; sommige knollen ruw; vleesch
geel; oogen middeldiep-vlak; oogwallen duidelijk, navel vlak.
Lichtkiem: B. blauwviolet; vrij spoedig open.
M. groen; sterk behaard.
O. blauwviolet; tamelijk sterk behaard; eerst
kogelvormig, later meer gestrekt.
GELDERSCHE MUIS. Zie Bintje.
GLAD BLAADJE, 1 ; Onvatbaar voor wratziekte.

Afst. : ? ; knolvorm rondovaal-langovaal, plat; schil wit; schil
in 't licht om oogen en lenticellen roodviolet; vleesch geel;
oogen vlak-middeldiep; oogwallen weinig duidelijk; navel
vlak en iets ingezonken.
Lichtkiem: B. bruinrood; spoedig duidelijk open.
M. vuilgroen; kort.
O. matbruinrood; weinig behaard; kogelvormig.
GLADSTONE, Mc GILL en SMITH Ltd. Onvatbaar voor wrat-

ziekte.
Afst.: ?; knolvorm ovaal; schil roodbont, sommige knollen
ruw; schil in 't licht buiten de roode gedeelten groen; vleesch
wit; oogen vlak; oogwallen duidelijk; navel vlak.
Lichtkiem: B. bruinrood; gesloten, later iets open.
M. vuilgroen; sterk behaard.
O. karmijnrood; tamelijk sterk behaard; kogel
vormig, later iets gestrekt.
GLORIA, P. SNEEUW. Onvatbaar voor wratziekte.

Afst.: Alpha x Bato; knolvorm rond-rondovaal; schil wit;:
schil in 't licht groen; sommige knollen ruw; vleesch geel;

31
oogen vlak-(middeldiep) ; oog wallen vrij duidelijk; navel iets
ingezonken.
Lichtkiem: B. bruinrood; lang gesloten.
M. groen. M. verdwijnend.
O. donkerkarmijnrood; tamelijk behaard; eerst
kogelvormig, later dik cylindrisch.
GREAT SCOT, MAIE. Onvatbaar voor wratziekte.

Afst. : ?; knolvorm rond-rondovaal, plat; schil wit; schil in
't licht groen; vleesch wit; oogen vlak-(middeldiep); oogwallen vrij duidelijk ; navel iets ingezonken.
Lichtkiem: B. bruinrood; spoedig open.
M. groen; behaard.
O. matroodviolet; matig behaard; eerst iets
kogelvormig, later meer gestrekt.
GRUNO, STIKKER. Onvatbaar voor wratziekte.

Afst.: Z. x Franschen; knolvorm rond; schil wit, sommige
knollen ruw; schil in 't licht blauwviolet; vleesch geel; oogen
vlak-(middeldiep), oogen vooral in kopgedeelte; oogwallen
vrij duidelijk; navel ingezonken.
Lichtkiem: B. blauwviolet; spoedig duidelijk open; gestrekt.
M. groen, later blauwviolet; vrij sterk behaard.
O. donkerblauwviolet; vrij sterk behaard; wor
telpuntjes duidelijk uitkomend; eerst iets
kogelvormig, later gestrekt.

HELLENA, PAULSEN. Onvatbaar voor wratziekte.

Afst.: Neue Export X Ideaal; knolvorm rondovaal; schil
wit; schil in 't licht groen; vleesch wit; oogen middeldiepvlak; oogwallen duidelijk; navel iets ingezonken, bij sommige
knollen vlak.
Lichtkiem : B. groen; eerst gesloten, later vuilgroen geopend.
M. groen.
O. matroodviolet; tamelijk sterk behaard; eerst
iets kogelvormig, later meer gedrongen.
HENAUT. Zie Belle de Fontenay.
HERCULES, J. C. DORST. Onvatbaar voor wratziekte.

Afst. : Paul Krüger x Preferent ; knolvorm rondovaal-(langovaal); schil wit; schil in 't licht groen; vleesch geel; oogen
vlak; oogwallen vrij duidelijk en lang; navel vlak, bij sommi
ge knollen iets ingezonken.
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Lichtkiem: B. groen; spoedig iets open, gestrekt.
M. groen.
O. vuilgroen, met iets roodviolet om lenticellen;
zeer weinig behaard; kogelvormig.
HOLLANDIA, R. J. DE VROOME. Onvatbaar voor wratziekte.
Afst.: Wilson x de Wet; knolvorm rondovaal, plat; schil
wit ; schil in 't licht groen, om oogen zwak blauwviolet ; vleesch
geel; oogen vlak; oogwallen duidelijk; navel iets ingezonken.
Lichtkiem: B. blauwviolet; lang gesloten; gestrekt.
M. groen, later blauwviolet; vrij sterk behaard.
O. donkerblauwviolet; tamelijk sterk behaard;
eerst iets kogelvormig, later meer gestrekt.
HOLLANDE DE ROSCOFF. Zie Andijker muis.
IDEAAL, G. VEENHTTIZEN. Vatbaar voor wratziekte.
Afst.: Epicure X Franschen; knolvorm langovaal; schil wit;
schil in 't licht groen, in kopgedeelte roodviolet; vleesch
geel; oogen vlak,; oogwallen vrij duidelijk; navel vlak.
Lichtkiem: B. bruinrood; vrij spoedig open.
M. groen; vrij sterk behaard.
O. matbruinrood; tamelijk sterk behaard; oude
re kiem vormt stolonen; gestrekt.
IDUNA, J. C. DORST. Onvatbaar voor wratziekte.
Afst.: Roode Star X Triumf; knolvorm rondovaal; schil
rood ; schil in 't licht rood ; vleesch geel ; oogen vlak ; oogwal
len duidelijk; navel vlak.
Lichtkiem: B. groen, later vuilgroen; tamelijk lang gesloten.
M. groen.
O. matdonkerroodviolet; weinig behaard; eerst
iets gedrongen, later meer gestrekt.
Immune Ashleaf. Zie Juli.
INDUSTRIE, MODROW. Vatbaar voor wratziekte.

Afst.: Richter's Frühkartoffel X Simson; knolvorm rond(rçndovaal); schil wit, sommige knollen ruw; schil in 't licht
blauwviolet; vleesch geel; oogen middeldiep; oogwallen vrij
duidelijk; navel ingezonken.
Lichtkiem: B. donkerblauwviolêt; lang gesloten; kort.
M. groen, later blauwviolet. M. verdwijnend.
O. matdonkerblauwviolet; weinig behaard; ko
gelvormig, later meer cylindrisch.
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INSTITUT DE BEAUVAIS. INSTITUT AGRICOLE TE BEATTVAIS.

Vatbaar voor wratziekte.
Afst. : ? ; knolvorm rondovaal ; schil wit ; schil in 't licht groen ;
vleesch wit; oogen middeldiep-(diep); oogwallen duidelijk;
navel ingezonken.
Lichtkiem: B. groen, spoedig iets open.
M. groen.
O. zwak bruinroodviolet; tamelijk behaard; vrij
veel wortelpuntjes; oudere kiem gestrekt.
IRIS, J. 0. DORST. Onvatbaar voor wratziekte.

Afst.: Tinwald's Perfection x Berlikumer Geeltje; knolvorm
rondovaal-rond ; schil wit; schil in 't licht groen ; vleesch geel;
oogen vlak-(middeldiep) oogwallen duidelijk; navel vlak.
Lichtkiem: B. vuilgroen; spoedig open.
M. groen; tamelijk behaard.
O. roodbruin; weinig behaard; gestrekt.

JUBILEUM, G. VEENHUIZEN. Onvatbaar voor wratziekte.

Afst.: Excellent X Monopool; knolvorm rondovaal; schil
wit, ruw ; schil in 't licht groen ; vleesch geel ; oogen vlak ; oog
wallen weinig duidelijk; navel vlak.
Lichtkiem: B. groen; spoedig open.
M. groen.
O. eerst geelgroen, later vuilgroen, met om lenticellen roodviolet; zeer weinig behaard;
veel wortelpuntjes; kogelvormig.
JULI = Julimuizen = Immune Ashleaf, PAULSEN. Onvatbaar

voor wratziekte.
Afst.: Joseph Rigault x Pflückmaus; knolvorm langovaal;
sommige knollen niervormig; schil wit; schil in 't licht blauwviolet; vleesch geel; oogen vlak; oogwallen weinig duidelijk;
navel vlak.
Lichtkiem: B. donkerblauwviolet; gesloten, later open; iets
gerekt.
M. blauwgroen, later blauwviolet.
O. blauwviolet; sterk behaard; gestrekt.
KAMMELLEN. Zie Andijker muis.
*KAMPIOEN, G. VEENHUIZEN. Vatbaar voor wratziekte.
Afst.: Thorbecke x Franschen; knolvorm rondovaal; schil
*) De verbouw van dit ras is verboden.
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wit, ruw; schil in 't licht blauwviolet gevlekt; vleesch geel;
oogen vlak-middeldiep ; oogwallen duidelijk; navel ingezon
ken.
Lichtkiem : B. blauwviolet, lang gesloten.
M. groen, later blauwviolet, vrij sterk behaard.
O. matdonkerblauwviolet, vrij sterk behaard,
gestrekt.
KATAHDIN, DEPT. VAN LANDBOUW IN DE STAAT MAINE JJ^AT-

baar voor wratziekte.
Afst. : Usdazaailing 24642 X 40568; knolvorm rondovaal;
schil wit; schil in 't licht groen; vleesch wit; oogen vlak;
oogwallen duidelijk; navel vlak.
Lichtkiem: B. iets roodviolet; lang gesloten.
M. groen.
O. matroodviolet; sterk behaard; later geheele
kiem gestrekt.
KERR'S PINK, J. HENRY. Onvatbaar voor wratziekte.

Afst. : ? ; knolvorm rondovaal ; schil zwak rood, sommige knol
len ruw; schil in 't licht rood; vleesch wit; oogen middeldiep(vlak); oogwallen vrij duidelijk; navel iets ingezonken.
Lichtkiem: B. roodbruin; spoedig open; gestrekt.
M. vuilgroen; sterk behaard.
O. donkerkarmijnrood; vrij sterk behaard; veel
wortelpuntjes; kogelvormig.
KING EDWARD VII, ?. Vatbaar voor wratziekte.
Afst.: ?; knolvorm rondovaal-(langovaal); schil roodbont;
schil in 't licht buiten de roode vlekken groen; vleesch wit;
oogen vlak, veel oogen in kopgedeelte; oogwallen duidelijk;
navel vlak.
Lichtkiem: B. Karmijnrood, later bruinrood; spoedig iets
open; gestrekt.
M. groen, spoedig vuilgroen.
O. donkerkarmijnrood; vrij sterk, kort behaard;
gestrekt.
KNIGGE = Vondeling, G. VEENHTTIZEN, verspreid door KNIGGE.

Vatbaar voor wratziekte.
Afst. : ? ; knolvorm rond-rondovaal; schil donkerblauw, ruw;
vleesch lichtgeel; oogen vlak; oogwallen weinig duidelijk;
navel vlak, bij sommige knollen ingezonken.
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Lichtkiem: B. blauwviolet ; gesloten, later open.
M. groen, spoedig blauwviolet. M. verdwijnend.
O. matblauwviolet ; weinig behaard; veel wor
telpuntjes; iets gestrekt.
KOH-I-NOHR, G. VEENHTTIZEN. Vatbaar voor wratziekte.
Afst. : Eigenheimer x Franschen; knolvorm rondovaal; schil
wit ; schil in 't licht spoedig sterk blauwviolet ; vleesch geel ;
oogen middeldiep; oogwallen duidelijk; navel vlak en inge
zonken.
Lichtkiem: B. blauwviolet; gesloten, later open.
M. groen, later blauwviolet.
O. glanzend donkerblauwviolet; zeer weinig be
haard; eerst iets kogelvormig, later iets meer
gestrekt, veel en duidelijk uitkomende lenticellen.
KOKSIAAN = May Queen, E. SADLER. Vatbaar voor wrat

ziekte.
Afst.: ? ; knolvorm langovaal, enkele niervormig; schil wit;
schil in 't licht groen; vleesch wit; oogen vlak; oogwallen
duidelijk; navel vlak.
Lichtkiem: B. blauwviolet; spoedig open; gestrekt.
M. groen ; later blauwviolet ; sterk behaard.
O. blauwviolet; zeer sterk wollig behaard; eerst
iets kogelvormig, later meer gestrekt.
KOMEET, J. C. DORST. Onvatbaar voor wratziekte.

Afst. : Eigenheimer x Furore ; knolvorm rond ; schil wit ;
schil in 't licht groen; vleesch geel; oogen middeldiep; oog
wallen duidelijk; navel iets ingezonken.
Lichtkiem: B. blauwviolet; vrij spoedig open.
M. groen. M. verdwijnend.
O. donkerblauwviolet; vrij sterk behaard, ge
drongen.
KONSURAGIS, RAGIS G. m. b. H. Onvatbaar voor wratziekte.

Afst.: Kr. 2459 X Carnea; knolvorm rondovaal, plat; schil
wit, sommige knollen ruw; schil in 't licht groen, om oogen
iets roodviolet; vleesch geel; oogen middeldiep; oogwallen
vrij duidelijk; navel vlak en iets ingezonken.
Lichtkiem: B. roodbruin; vroeg open.
M. groen. M. spoedig verdwijnend.
O. mat bruinrood ; zeer weinig behaard; iets peer
vormig.
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KOOPMAN'S BLAUWE, G. KOOPMAN. Onvatbaar voor wratziekte.
Afst. : Z. Blauwe X Alpha ; knol vor m rondovaal-rond ; schil
blauw ; schil in 't licht blauw ; vleesch geel ; oogen vlak ; oogwallen duidelijk; navel iets ingezonken.
Lichtkiem: B. blauwviolet; spoedig open.
M. groen, later blauwviolet; vrij sterk behaard.
O. donkerblauwviolet; vrij sterk behaard; ge
drongen.
LIEVESTEIN. Zie Eclipse.
LIEUWE, K. L. DE VRIES. Onvatbaar voor wratziekte.
Afst.: Eureka X Erica: knolvorm langovaal; schil wit, ruw;
schil in 't licht groen, om oogen blauwviolet; vleesch geel;
oogen vlak; oogwallen vrij duidelijk; navel vlak.
Lichtkiem: B. blauwviolet; spoedig open.
M. groen, later blauwviolet, vrij sterk behaard.
O. blauwviolet; sterk behaard; gestrekt; lenticellen duidelijk; vormt uitloopers.
LIMOSA, C. M. v. D. SLIKKE. Onvatbaar voor wratziekte.
Afst.: Eersteling X Berlikumer Geeltje; knolvorm rondovaal; schil wit; schil in 't licht groen; vleesch geel; oogen
vlak; oogwallen duidelijk; navel vlak.
Lichtkiem: B. blauwviolet; gesloten, later open.
M. groen, later blauw violet; sterk behaard.
O. donkerblauwviolet; sterk behaard; eerst iets
kogelvormig, later meer gestrekt.
M 17, E. MtnsrTisrGA. Onvatbaar voor wratziekte.
Afst. : ? X Franschen; knolvorm langovaal; schil wit, ruw;
schil in 't licht blauwviolet, vooral kopgedeelte; vleesch geel;
oogen vlak; oogwallen duidelijk; navel vlak.
Lichtkiem: B. blauwviolet; spoedig iets open.
M. groen, later blauwviolet ; tamelijk behaard.
O. donkerblauwviolet, sterk behaard; eerst iets
kogelvormig, later meer gestrekt; vormt bij
ouder worden stolonen.
MAJESTIC, A. FINDLAY. Onvatbaar voor wratziekte.
Afst. : ?, knolvorm langovaal; schil wit; schil in 't licht zwak
roodviolet om oogen; vleesch wit; oogen vlak; oogwallen
duidelijk; navel vlak.
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Lichtkiem: B. zwak bruinrood; lang gesloten.
M. groen.
O. matroodviolet; tamelijk behaard; vrij veel
wortelpuntjes ; gestrekt.
MATADOR, R. J. DE VROOME. Onvatbaar voor wratziekte.
Afst. : Energie X Trenctria; knolvorm rondovaal-(langovaal) ;
schil wit; sehil in 't licht groen; sommige knollen ruw; vleesch
geel; oogen vlak; oogwallen vrij duidelijk; navel vlak.
Lichtkiem: B. blauwviolet; gesloten, later open.
M. groen, later blauwviolet.
O. matblauwviolet; tamelijk behaard; eerst iets
gedrongen, later meer gestrekt.
MAY QUEEN. Zie Koksiaan.
MONOCRAAT, H. B. VEERKAMP. Onvatbaar voor wratziekte.
Afst.: Favoriet X Paulsen's Ideaal; knolvorm langovaal;
schil rood, ruw; vleesch geel; oogen vlak; oogwallen vrij dui
delijk; navel vlak.
Lichtkiem: B. bruinrood; eerst gesloten, later open; ge
strekt.
M. groen.
O. donkerroodviolet; zeer weinig behaard; lang
gerekt; lenticellen duidelijk.
MONOPOOL, G. VEENHÜIZEN. Vatbaar voor wratziekte.

Afst.: Splendo X Hassia; knolvorm rondovaal; schil wit,
ruw; schil in 't licht groen; vleesch geel; oogen vlak; oogwal
len duidelijk; navel vlak.
Lichtkiem: B. lichtgroen; spoedig open.
M. groen.
O. eerst geelgroen, later zwak matroodviolet;
veel wortelpuntjes ; kogelvormig.
MYATT'S ASHLEAF. Zie Andijker muis.
NATIONAAL, R. J. DE VROOME. Onvatbaar voor wratziekte.
Afst.: Trenctria X Energie; knolvorm rondovaal; schil wit;
schil in 't licht blauwviolet vooral in kopgedeelte; sommige
knollen ruw; vleesch geel; oogen vlak-( middeldiep ) ; oogwal
len vrij duidelijk; navel vlak.
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Lichtkiem: B. blauwviolet; spoedig open.
M. groen, later blauwviolet.
O. donkerblauwviolet; weinig behaard; gedron
gen.
NINETYFOLD, J. CLARK. Vatbaar voor wratziekte.
Afst.: Elephant X Victoria; knolvorm langovaal; schil wit;
schil in 't licht groen; vleesch wit; oogen vlak; oogwallen
duidelijk en lang ; navel vlak.
Lichtkiem: B. bruinrood; lang gesloten.
M. groen; vrij sterk behaard.
O. matroodviolet; zeer sterk en wollig behaard,
bij ouder worden gestrekt.
NOORDELING, G. S. MULDER. Onvatbaar voor wratziekte.
Afst.: Bravo X Jam; knolvorm rondovaal; schil wit, sommi
ge knollen ruw; schil in 't licht groen; vleesch geel; oogen
vlak-(middeldiep); oogwallen duidelijk; navel iets ingezon
ken, bij sommige knollen vlak.
Lichtkiem: B. bruinrood, later vuilgroen; vrij spoedig open.
M. groen, later vuilgroen.
O. matroodbruin; weinig behaard; eerst iets
kogelvormig later meer gestrekt.
O. B. 32, H. B. VEERKAMP. Onvatbaar voor wratziekte.
Afst.: Triumf x Thorbecke; knolvorm langovaal; schil wit,
sommige knollen ruw; schil in 't licht groen; vleesch geel;
oogen vlak; oogwallen duidelijk; navel vlak.
Lichtkiem : B. groen ; lang gesloten.
M. groen; gestrekt.
O. roodbruin; weinig behaard; gestrekt; lenticellen duidelijk; vormt stolonen.
*ODENWALDER BLAUE, BÖHM. Vatbaar voor wratziekte.
Afst. : Wilhelm Korn x ? ; knolvorm rond ; schil blauw ;
vleesch geel; oogen middeldiep-(diep); oogwallen weinig
duidelijk; navel ingezonken.
Lichtkiem: B. blauwviolet; spoedig geopend.
M. groen, later blauwviolet.
O. blauwviolet; vrij sterk behaard; witte wortel
puntjes duidelijk uitkomend; tamelijk gestrekt.
OOSTERMOERSCHE, H. REILISTG. Onvatbaar voor wratziekte.
Afst.: Triumf X Cimbals Neue Imperator; knolvorm rond*) De verbouw van dit ras is verboden.
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ovaal, naar naveleind puntig toeloopend; schil wit, ruw;
schil in 't licht spoedig roodviolet; vleesch geel; oogen vlak;
oogwallen duidelijk; navel vlak.
Lichtkiem: B. roodviolet; vrij spoedig open; gestrekt.
M. groen, later roodbruin.
O. glanzend donkerroodviolet; zeer weinig be
haard; kogelvormig; lenticellen duidelijk.
OPPERDOESCHE RONDE, ?. Vatbaar voor wratziekte.
Afst. : ? ; knolvorm rondovaal-rond; schil wit; schil in 'tlicht
groen; vleesch geel; oogen diep-(middeldiep); oogwallen
duidelijk; navel ingezonken en vlak.
Lichtkiem: B. zwak roodviolet; later groen; gesloten, later
open.
M. groen, later vuilgroen en zeer kort.
O. roodviolet, later meer bruinrood; weinig be
haard; kogelvormig.
PAARSPUT, ?. Vatbaar voor wratziekte.
Afst. : ? ; knolvorm rond ; schil blauwbont, sommige knollen
ruw; vleesch wit; oogen diep; oogwallen duidelijk; navel in
gezonken.
Lichtkiem: B. donkerblauwviolet; vrij spoedig open.
M. spoedig blauwviolet; sterk behaard.
O. donkerblauwviolet; tamelijk behaard; wor
telpuntjes aanvankelijk blauwviolet ; eerst iets
kogelvormig, later iets meer gestrekt.
PARNASSIA, v. KAMEKE. Onvatbaar voor wratziekte.

Afst.: Deutsches Reich x Jubel; knolvorm rondovaal; schil
wit; schil in 't licht groen; vleesch wit; oogen middeldiep(diep); oogwallen duidelijk; navel ingezonken.
Lichtkiem: B. karmijnrood; eerst gesloten, later open.
M. groen, later meer roodbruin.
O. karmijnrood; zeer weinig behaard; gestrekt.
PAUL KRIJGER, G. VEENHTIIZEN. Vatbaar voor wratziekte.
Afst.: Imperator X Wilhelm Korn; knolvorm rondovaal;
schil wit, ruw ; schil in 't licht groen, om oogen en lenticellen
iets roodviolet ; vleesch wit ; oogen vlak ; oogwallen vrij duide
lijk; navel iets ingezonken en vlak.
Lichtkiem: B. roodbruin; lang gesloten.
M. groen, later vuilgroen en kort.
O. matroodbruin; zeer weinig behaard; kogel
vormig.
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POPULAIR, G. VïCENiirizEK. Onvatbaar voor wratziekte.
Afst.: Robijn x Monopool; knolvorm rond; schil roodbont,
ruw ; schil in 't licht, niet roode gedeelte groen ; vleesch geel ;
oogen vlak; oogwallen vrij duidelijk; navel ingezonken.
Lichtkiem: B. roodbruin, later vuilgroen; lang gesloten.
M. groen.
O. roodbruin; onbehaard; kogelvormig; wortel
puntjes duidelijk uitkomend.
PRESENT, G. VEENHTTIZEN. Vatbaar voor wratziekte.
Afst.: Landskroon X Franschen; knolvorm rond; schil wit;
sommige knollen ruw; schil in 't licht blauwviolet; vleesch
geel ; oogen middeldiep ; oogwallen vrij duidelijk ; navel inge
zonken.
Lichtkiem: B. blauwviolet; spoedig open.
M. groen, later blauwviolet; gestrekt.
O. matdonkerblauwviolet; matig behaard; lenticellen wit; vormt stolonen; gestrekt.
PREUSSEN, MOD ROW. Onvatbaar voor wratziekte.
Afst. : Industrie x Lech ; knolvorm rondovaal ; schil wit ;
sommige knollen ruw; schil in 't licht groen; vleesch geel;
oogen vlak-(middeldiep); oogwallen vrij duidelijk; navel in
gezonken.
Lichtkiem: B. zwak roodbruin, later vuilgroen; gesloten,
later open.
M. groen.
O. roodbruin, tamelijk sterk behaard.
QUEEN MARY. Zie Royal Kidney.
RECORD. R. J. DE VROOME. Onvatbaar voor wratziekte.
Afst.: Trenctria x Energie; knolvorm rondovaal; schil wit,
ruw; schil in 't licht blauwviolet; vleesch geel; oogen vlak;
oogwallen weinig duidelijk; navel vlak.
Lichtkiem: B. blauwviolet; gesloten, later iets open.
M. groen, later blauwviolet; vrij sterk behaard.
O. matdonkerblauwviolet; vrij sterk behaard;
kogelvormig.
RHENORAGIS, RA GIS G. m. b. H. Onvatbaar voor wratziekte.
Afst.: Blochinger x Orange; knolvorm langovaal; schil wit;
schil in 't licht groen ; vleesch geel ; oogen vlak ; oogwallen vrij
duidelijk; navel vlak, bij sommige knollen iets ingezonken.
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Lichtkiem: B. groen; vrij spoedig open.
M. groen, later kort.
O. matroodbruin; zwak behaard, gestrekt.
ROBIJN, G. VE EETHUIZEN. Onvatbaar voor wratziekte.
Afst. : Roode Star X Preferent; knolvorm rond; schil rood,
rnw; vleesch geel; oogen vlak; oogwallen vrij duidelijk en
kort; navel iets ingezonken.
Lichtkiem. B. zwak bruinrood; gesloten, later iets open.
M. groen.
O. bruinrood ; onbehaard ; veel lenticellen ; kogel
vormig.
ROBUSTA, R. J. DE VROOME. Onvatbaar voor wratziekte.
Afst.. Zelfbestuiving van Matador; knolvorm rondovaal—
(langovaal); schil wit; schil in 't licht groen; vleesch wit;
oogen vlak; oogwallen duidelijk; navel vlak.
Lichtkiem. B. blauwviolet; vrij lang gesloten.
M. groen, later blauwviolet.
O. matblauwviolet; tamelijk sterk behaard; ge
strekt.
ROODE EERSTELING, knopmutant van Eersteling. Vatbaar
voor wratziekte.
Knolvorm langovaal; schil rood, meermalen roodbont ; schil
in 't licht rood; vleesch geel; oogen vlak; oogwallen weinig
duidelijk; navel vlak.
Lichtkiem: B. roodviolet; gesloten, later iets open.
M. groen, sterk behaard.
O. donkerkarmijnrood; sterk behaard; wortel
puntjes aanvankelijk roodviolet; eerst iets
kogelvormig, later geheele kiem gestrekt.
ROODE STAR, G. VEENHUIZEET. Weinig vatbaar voor wrat

ziekte.
Afst.: Prof. Wohltmann X Erica; knolvorm rondovaal;
schil rood; vleesch geel; oogen middeldiep; oogwallen duide
lijk; navel iets ingezonken.
Lichtkiem: B. bruinrood; gesloten, later open.
M. groen; later kort.
O. mat bruinrood ; weinig behaard; kogelvormig,
later gedrongen.
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ROYAL KIDNEY == Queen Mary = Koningsniere = Royale
Anglaise, FINDLAY. Vatbaar voor wratziekte.
Afst. : ?; knolvorm langovaal-(rondovaal) ; schil wit; schil in
't licht roodviolet gevlekt ; vleesch wit ; oogen vlak ; oogwallen
duidelijk; navel vlak.
Lichtkiem: B. vuilgroen, lang gesloten, gestrekt.
M. groen, later vuilgroen.
O. matroodviolet, tamelijk behaard, oudere kiem
gestrekt.
SCHOOLMEESTER, ?. Vatbaar voor wratziekte.
Afst.: ?; knolvorm rond-(rondovaal); schil wit; schil in't
licht groen; vleesch wit; oogen vlak-middeldiep; oogwallen
vrij duidelijk; navel iets ingezonken.
Lichtkiem: B. blauwviolet; spoedig open.
M. groen, later blauwviolet; sterk behaard.
O. blauwviolet; tamelijk behaard; gedrongen.
SCHOTSCHE MUIS. Zie Eersteling.
SIR JOHN LLEWELYN. Zie Eclipse.
SOUVENIR, Gr. VEERHUIZEN. Onvatbaar voor wratziekte.

Afst.: Bravo X Energie; knolvorm rondovaal-(rond); schil
wit, ruw; schil in 't licht groen; vleesch geel; oogen vlak;
oogwallen vrij duidelijk; navel iets ingezonken.
Lichtkiem: B. groen; spoedig iets open.
M. groen, later vuilgroen.
O. zwak matroodbruin; weinig behaard; ge
drongen.
STANDDAARD, J. M. v. D. HOEST. Onvatbaar voor wratziekte.

Afst. : Lieuwe x Franschen; knolvorm rondovaal-(langovaal)
schil wit; schil in 't licht blauwviolet; vleesch geel; oogen
middeldiep-(vlak); oogwallen vrij duidelijk; navel vlak, bij
sommige knollen iets ingezonken.
Lichtkiem: B. blauwviolet; lang gesloten.
M. groen; later blauwgroen.
O. matdonkerblauwviolet ; weinig behaard; ge
strekt.

STARING, R. J. DE VROOME. Onvatbaar voor wratziekte.

Afst.: Wilson x de Wet; knolvorm rondovaal-(langovaal):
schil wit, ruw; schil in 't licht roodviolet vooral om oogen;
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vleesch wit; oogen vlak; oogwallen vrij duidelijk; navel vlak.
Lichtkiem: B. bruinrood; lang gesloten.
M. groen; vrij sterk behaard.
O. matdonkerroodviolet ; sterk behaard ; gestrekt.
*THOBBEGKE, G. VEENHUIZEN. Vatbaar voor wratziekte.
Afst. : Richters Imperator x Wilhelm Korn; knolvorm langovaal; schil wit, bij sommige knollen ruw; schil in 't licht sterk
blauwviolet; vleesch wit; oogen middeldiep-vlak; oogwallen
duidelijk; navel vlak, bij sommige knollen iets ingezonken.
Lichtkiem: B. donker blauw violet, lang gesloten.
M. groen, later blauwviolet; kort.
O. glanzend donkerblauwviolet ; tamelijk be
haard, haartjes staan loodrecht op de kiem;
eerst iets kogelvormig, later meer dik cylindrisch.
**TBIUMF, H. B. Veerkamp. Zeer waarschijnlijk onvatbaar
voor wratziekte.
Afst.: Eigenheimer x Cimbals Neue Imperator; knolvorm
rondovaal; schil wit, ruw; schil in 't licht groen; vleesch geel;
oogen vlak; oogwallen vrij duidelijk; navel vlak en iets inge
zonken.
Lichtkiem: B. groen; spoedig iets open, gestrekt.
M. groen, later meer vuilgroen; gestrekt.
O. roodbruin, zeer weinig behaard; gestrekt.
ULTIMUS, Gr. VEENHTTIZEN. Onvatbaar voor wratziekte.

Afst.: Roode Star X Pepo; knolvorm langovaal-rondovaal;
schil rood; schil in 't licht rood; vleesch geel; oogen vlak(middeldiep); oogwallen duidelijk; navel vlak.
Lichtkiem: B. roodviolet; lang gesloten.
M. groen, later vuilgroen.
O. donkerkarmijnrood; tamelijk behaard, haren
kort ; gedrongen, later meer gestrekt, dik.
UNICUM, H. B. VEEEKAMP. Onvatbaar voor wratziekte.

Afst. : Ceres X Deodara; knolvorm rondovaal; schil wit, ruw;
schil in 't licht groen; vleesch geel; oogen vlak-(middeldiep); oogwallen duidelijk; navel vlak-(ingezonken).
*) De verbouw van dit ras is met ingang van 1 Januari 1942 verboden.
**) Dit ras zal opnieuw op vatbaarheid van wratziekte onderzocht wor
den, daar het vermoedelijk bij vroegere onderzoekingen ten onrechte als
iets vatbaar is aangeduid.
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Lichtkiem: B. groen; spoedig iets open.
M. groen; gestrekt.
O. eerst groen met iets roodviolet, later vuilgroen met om de lenticellen roodviolet; wei
nig behaard; gestrekt.
UP TO DATE, A. FINDLAY. Vatbaar voor wratziekte.

Afst. : ?; knolvorm langovaal-rondovaal ; schil wit, sommige
knollen ruw; schil in 't licht groen; vleesch wit; oogen vlak,
veel oogen in 't kopgedeelte; oogwallen vrij duidelijk; navel
vlak.
Lichtkiem: B. bruinrood; gesloten, later open.
M. groen.
O. roodbruin; weinig behaard; later gestrekt.
VOLGELING. Knopmutant van Eersteling. Zie Eersteling.
VONDELING. Zie Knigge.
VORAN, C. RADDATZ. Onvatbaar voor wratziekte.
Afst.: Kaiserkrone X Spätgold; knolvorm rond-ovaal, som
mige knollen toegespitst; schil wit; schil in 't licht iets rood
violet; sommige knollen ruw; vleesch geel; oogen vlak; oogwallen vrij duidelijk; navel vlak.
Lichtkiem: B. iets roodviolet; lang gesloten.
M. groen, later vuilgroen.
O. roodbruin ; vrij sterk behaard ; dik cylindrisch.
WEST BRABANDER, J. M. v. D. HORST. Onvatbaar voor wrat
ziekte.
Afst.: Zeeuwsche Bonte X Energie; knolvorm rond; schil
wit ; schil in 't licht groen met blauwviolet om lenticellen ;
vleesch geel; oogen middeldiep-(diep); oogwallen vrij duide
lijk; navel iets ingezonken.
Lichtkiem: B. blauwviolet; lang gesloten.
M. groen, later vuilgroen.
O. matblauwviolet; tamelijk en kort behaard;
gedrongen, later meer gestrekt.
WESTEINDER BLAUWE.Knopmutant van Zeeuwsche Blauwe.
*DE WET, K. L. DE VRIES. Vatbaar voor wratziekte.
Afst.: Eigenheimer x Simson; knolvorm rondovaal; schil
wit, ruw; schil in 't licht sterk blauwviolet; vleesch geel;
*) De verbouw van dit ras is verboden.
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oogen middeldiep, veel oogen in 't kopgedeelte; oogwallen
duidelijk; navel vlak-(iets ingezonken).
Lichtkiem: B. blauwviolet; lang gesloten.
M. groen, later blauwgroen.
O. matdonkerblauwviolet ; vrij sterk behaard;
vormt stolonen; gedrongen.
WILDE DUC. Zie Evergood.
WILHELMIENTJE, J. M. v. D. HORST. Onvatbaar voor wrat
ziekte.
Afst.: Ceres X Franschen; knolvorm rondovaal; schil wit,
ruw; schil in 't licht sterk blauw violet; vleesch geel; oogen
vlak; oogwallen vrij duidelijk; navel vlak.
Lichtkiem: B. blauwviolet; vrij spoedig open.
M. groen, later blauwviolet; sterk behaard.
O. blauwviolet; tamelijk behaard; lenticellen
wit; bij ouder worden gestrekt.
WILPO, MIJ. DE WILHELMINAPOLDER. Onvatbaar voor wrat
ziekte.
Afst.: Muntinga 17 x Bato; knolvorm rond; schil wit; schil
in 't licht blauwviolet ; vleesch geel ; oogen middeldiep ; oog
wallen duidelijk; navel iets ingezonken, sommige knollen
vlak.
Lichtkiem: B. blauwviolet; lang gesloten.
M. groen, later vuilgroen.
O. blauwviolet; weinig behaard; gedrongen.
ZEEUWSCHE BLAUWE, ( ?). Vatbaar voor wratziekte.
Afst.: ?, knolvorm rond; schil blauw; vleesch geel; oogen
diep; oogwallen duidelijk; navel ingezonken.
Lichtkiem: B. donkerblauwviolet; gesloten, later iets open.
M. groen, later blauwviolet; kort.
O. donkerblauwviolet; tamelijk behaard; eerst
iets kogelvormig, later meer gestrekt.
ZEEUWSCHE BONTE. Blauwbonte knopmutant van Zeeuwsche Blauwe. Zie Zeeuwsche Blauwe.

PLAAT I

KNOLVORM
1. Rond

2. Rondovaal

3. Langovaal

DIEPTE VAN NAVEL
4. Diep ingezonken

5. Weinig ingezonken

6. Vlak

DIEPTE VAN OOGEN
7. Diep

8. Middeldiep

9. Vlak
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