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Inleiding
Het doel van de reis was, zich op de hoogte te steilen
van de problemen die men heeft bij de bietenveredeling in Engeland
en na te gaan of de daar ontwikkelde ideeën en gebruikte methoden
ook voor Nederland bruikbaar zijn. Speciale aandacht werd geschon
ken aan de problemen, die zich voordoen bij de plasmatische manne
lijke steriliteit, monocarpie en de vergelingsziekte-tolerantie.
Daarnaast werd ook over ander veredelingsdoeleinden gesproken,
daar er nooit op één eigenschap alleen wordt geselecteerd, maar het
einddoel steeds .is een produkt, dat zowel voor de boer als voor de
fabriek en de nationale economie aan de verwachting voldoet.
De volgende instellingen werden bezocht:
1. Bush Johnsons Ltd te Maldon in Essex;
2. Plant Breeding Institute te Cambridge;
5. Broom's Barn Experimental Station te Higham in Suffolk.
Het onder l) genoemde bedrijf is een particuliere zaad
firma, waar dus het zwaartepunt valt op het produceren van bieten
zaad voor de binnen- en buitenlandse markt en waar het onderzoek
sterk wordt gericht op dip onderwerpen, die direct of binnen af
zienbare tijd commercieel van belang zijn.
De bietenafdeling van het Plant Breeding Institute te
Cambridge doet fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, maar heeft
thans als opdracht suikerbietenrassen te kweken voor de Britse boer
en voor de industrie.
Het instituut te Higham is een onderdeel van het Rothamsted Experimental Station en verricht onderzoekingen op het gehele
gebied van de bietenteelt en is te vergelijken met het Instituut
voor Rationele Suikerproduktie in ons land.
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Op alle bezochte Instellingen werd alleen gewerkt met sui
kerbieten, daar de interesse voor de voederbietenveredeling in Enge
land niet groot is. De opgedane indrukken zijn voor een groot deel
echter ook belangrijk voor de voederbietenveredeling, daar er tussen
beide gewassen kweektechnisch maar enkele verschilpunten zijn.
Bush Johnsons Ltd te Maldon in Essex
Het veredelingsbedrijf is gedeeltelijk gevestigd in een
groot herenhuis, waarin de leider van de veredeling, Çï^_§i_Çllerton,
ook woont. Behalve ruimte voor de administratie, was er plaats voor
een botanisch laboratorium en een kiemkamer, benevens voor een op
slagruimte voor kleine partijtjes zaad. Aan de andere kant van de
weg lag een kassencomplex en was ook een suikerlaboratorium gebouwd,
benevens bergruimte voor de werktuigen. Dr. Eilerton wordt in zijn
werk bijgestaan door 7 assistenten en 3 arbeiders; de proefvelden
en de grotere zaadisolatievelden worden door de proefveldhouders
onderhouden.
Het veredelingswerk wordt in samenwerking gedaan met de
firma D.J. v.d. Have in Nederland en de Great Western Sugar Co.
in de Verenigde Staten. Elke firma doet een deel van het onderzoek
en het veredelingsmateriaal wordt uitgewisseld en op eikaars proef
velden getoetst. Er wordt vooral gewerkt in de richting van monocarpie, in combinatie met triploïdie en vergelingsziektetolerantie.
De gebruikte eigenschap, plasmatische mannelijke sterili
teit, is afkomstig uit het materiaal van Owen in de V.S. Door her
haalde terugkruisingen (tot 7 x) van dit weinig vitale uitgangsma
teriaal met eigen families, werd de produktiviteit hersteld. Ook
bleek het mäteriaal van Owen lang niet altijd volkomen mannelijk
steriel. Voor het verkrijgen van goede O-typen, nodig voor de in
standhouding van de mannelijke steriliteit, heeft men gebruikt ge
naakt van inteelt. Men heeft nu honderden mannelijk steriele fa
milies en 0- -typen ontwikkeld, soms in combinatie met monocarpie
en vergelingsziektetolerantie.
Men streeft naar een triploïd monogerm suikerbietenras.
Voor West-Europa en ook voor een deel van de V.S., is de vergelings
ziektetolerantie tevens van groot belang. Hettriploïde eindprodukt
wordt verkregen door diploïde mannelijk steriele zaadbieten te be
stuiven met tetraploïde vaderplanten. Deze laatste behoeven voor
de handelszaadproduktie geen O-typen te zijn, daar het triploïde
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eindprodukt immeis niet wordt vermeerderd. Op deze manier is het ras
Trirave ontstaan

dat in Engeland onder de naam Triplex in de handel

wordt gebracht. Bij dit ras is nog geen gebruik gemaakt van de eigen
schap rnonocarpie. Ook is de triploïdie nog niet volledig; door al
lerlei afwijkingen in het veronderstelde genetische gedrag van het
materiaal, is het percentage triploïden ongeveer 90.
Bij een bespreking van het veredelingsprogramma kwam duide
lijk naar voren, dat het zeer belangrijk is de meest geschikte com
binatie van k..uisingspartners op te sporen, In verband met het gro
te aantal families zou een volledige diallele kruising te veel werk
geven. Een oplossing zou zijn de verschillende mannelijk steriele
diploïde families te kruisen met één tetraploïde bestuiver of om
gekeerd verschillende van deze bestuivers te toetsen op één manne
lijk steriele diploïde familie. Men heeft de gulden middenweg ge
kozen en het materiaal in groepen ingedeeld. Op verschillende isolatievelden worden steeds 4 mannelijk steriele diploïde families
gekruist met 1 tetraploïde bestuiver. In verband met de invloed
van de grondsoort op de zaadkwaliteit worden er ook controlekrui
singen aangelegd op verschillende grondsoorten. Het verkregen krui
singszaad wordt op diverse proefvelden over de gehele wereld uit
gezaaid. Het is gebleken, dat de rangorde van de prestaties in de
ze triploïde kruisingen op alle proefvelden dezelfde is (zowel in
Nederland, Engeland, de V.S. als in Japan is dezelfde volgorde ge-,
vonden). Men beschouwt daarom de proefvelden als herhalingen van
elkaar. Alleen bij de winterteelt van de suikerbieten, zoals die bijv.
in Californië wordt bedreven, krijgt men afwijkingen, want dan is
ook de schietresistentie van groot belang. Voor de verschillende
eigenschappen als gewicht, gehalte aan suiker, schadelijke stik
stof en as, alsmede voor het aantal schieters, worden waarden ge
vonden, die volgens een bepaalde formule worden omgerekend tot
een Index, die bepalend is voor het onderzochte object. Alle gege
vens laat men met een computer uitrekenen en volgens de faktorenanalyse verwerken.
Eén van bovengenoemde proefvelden lag op het bedrijf te
Maldon, De grond bestond uit leemhoudend zand en bevatte zeer veel
stenen. Eind april was gezaaid met een speciale proefveldmachine,
die vier rijen tegelijk kon zaaien. Het zaad werd daartoe voor
elke regel verdeeld over een V-vormige riem en viel bij het zaaien
via een korte zaaipijp in de grond. Met behulp van verschillende
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maakt eerst een geultje, waarna een V-vormig wiel de voor vormt,
waardoor het zaad niet zijdeling kan wegrollen. Achter de zaaipijp loopt een wiel, dat het zaad aandrukt en dan wordt er door
een paar schrapers weer grond over het zaad gestreken. De regel
afstand wordt bepaald naar het plaatselijk gebruik. In Maldon was
deze 24 inches. Van elk object werd 1 regel van 50 feet (+ 60 bie
ten) gezaaid in talrijke herhalingen. Met de lange hak werden de bie
ten later gedund. Er wordt een misplaatsencorrectie

toegepast en

ook wordt rekening gehouden met de invloed van de buurrijen. Bij
grotere afwijkingen tussen de herhalingen dan 10% van hun gemid
delde worden de uiterste waarden uitgeschakeld. Zoals reeds werd
opgemerkt, laat men al het rekenwerk door een elektronische reken
machine uitvoeren. Door de droogte was de stand van de bieten op
het proefveld te Maldon wat schraal en soms waren er ook tamelijk
veel misplaatsen.
Vooral bij een hoge relatieve vochtigheid produceren vele
tetraploïde families te weinig stuifmeel, waardoor vreemd stuifmeel
de kans krijgt om een beoogde kruising onzuiver te maken. Nu heeft
men geconstateerd, dat er verschillen in. stuifmeelproductie zijn
tussen de diverse tetraploïde families, Deze worden op de volgende
manier getoetst. Op een isolatieveldje plant men eerst een rij
krotensteklingen, dan 2 rijen van de te toetsen tetraploïde fami
lie, daarnaast

regels mannelijk steriele bieten, vervolgens weer

2 rijen van de tetraploïde familie en tenslotte weer een rij kro
ten. Het percentage bestuivingen door de kroten op de mannelijk
steriele planten wordt in een kiemproef bepaald door het tellen
van het aantal dieprode kiemplanten. Als er teveel krootkruisingen
voorkomen, dan deugt de betrokken tetraploïde familie niet als bestuiver. Zijn er niet te veel krootkruisingen, dan kan men het
op de mannelijk steriele planten gewonnen zaad normaal op het proef
veld uitzaaien en de rode bastaards bij het dunnen verwijderen.
Op het bedrijf waren 8 kruisingskassen aanwezig, elk ver
deeld in 10 compartimenten van ongeveer 25 m2. De koeling van deze
kassen geschiedde door gefiltreerde buitenlucht met een centrale
compressor via V-vormige gresbuizen onder in de compartimenten te
blazen. Tijdens de bloeitijd van het suikerbietenzaad liet men de
deur van elk compartiment open staan, daar er door de overdruk
weinig kans op kruisbestuiving tussen de planten van de diverse
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afdelingen zou bestaan. Het blijft echter de vraag of men ook onge
wenste bestuiving door insecten op deze manier kan voorkomen. De
zaadplanten ontwikkelden zich uitstekend in deze kassen, ook al om
dat men was uitgegaan van gezond plantgoed.
In deze kassen werden talrijke kruisingen tussen manne
lijk steriele families en diversen O-typen gemaakt. Verschillende
van deze families waren tevens monogerm en ook waren er monogerme
0 typen aanwezig, die tolerant tegen de vergelingsziekte zouden zijn.
Deze laatste waren door de Great Western Sugar Co. in de V.S. ont
wikkeld via een terugkruisingsprogramma van tolerant materiaal op
Amerikaanse O-typen. Men nam aan, dat de vergelingsziektetolerantie
in het materiaal bleef gehandhaafd, maar had dit echter nog niet
gecontroleerd.
In een kleine kweekkas Ënnd een proef, waarbij men dui
delijk kon zien, dat de diverse ingeteelde bietenfamilies uiterlijk
sterk verschillend reageren op een behandeling met colchicine. Som
mige families vertoonden na behandeling sterke bladvervormingen,
andere in het geheel niet.
In het laboratorium werd ook de gevoeligheid van diverse
families en kruisingen nagegaan tegen verschillende herbiciden o.a.
Propham en Endothal. Dit wordt van steeds groter belang, daar in
Engeland reeds 15$ van de suikerbietenvelden een behandeling met
herbiciden ondergaat als pre-emergency bespuiting. Van elke fa
milie worden in aluminium schalen, gevuld met rivierzand, zo veel
kluwens gelegd, dat er op grond van de kiemkracht 100 kiemplanten
in de controle kunnen worden verwacht. Het zaad wordt normaal ont
smet en voor de kiemproef eerst geëxtraheerd met water, zoals gebrui
kelijk bij bietenzaad. Nadat de kluwens in het zand zijn gelegd,
wordt er per schaal zo veel van het betrokken herbicide toegevoegd,
dat men bij normaal handelszaad ongeveer 50$ verlies aan kiemen
kan verwachten. De kiemproeven geschieden bij kamertemperatuur en
in het donker. Na 3 weken worden de kiemen geteld en dan blijken er
zeer grote verschillen te kunnen voorkomen tussen de diverse families
en kruisingen.
Zoals reeds werd opgemerkt, is het streven gericht op een
triploïde monogerme suikerbiet. Er wordt dan ook zeer veel werk ge
maakt van het ontwikkelen van mannelijk steriele families en bijbe
horende O-typen voor het instandhouden van deze mannelijke steri
liteit. In de omgeving van Maldon werd een zaadveld bezocht van
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troleerd op hun mannelijke steriliteit, waardoor men van de gebruikte
vaderplanten hun zuiverheid als O-type kon vaststellen. Er zijn soms
vaderplanten gebruikt met rode zaadstengels om te kunnen controleren
of er een volledige bestuiving heeft plaats gehad, daar de rode kleur
dominant overerft. Het veld stond tijdens ons bezoek op 29 juni in
volle bloei en hoewel het gewas door de droogte wat kort was geble
ven, was het toch uitstekend te beoordelen. Ook hier viel het gro
te aantal stenen in de grond weer op.
De produktie van het monocarpe mannelijk steriele stamzaad gebeurde in de buurt van Southend. Het zaadperceel was 6js acres
groot en lag in een polder op zware kleigrond, vlak tegen de zeedijk.
Daar het midden in een graslandgebied lag, bestond er weinig kans
op inkruising van vreemd stuifmeel of het moest al komen van Beta
maritima planten, die soms langs de kust voorkomen. De stekken waren
met behulp van een koolplantmachine gepoot en dit was ondanks de
zware grond voortreffelijk gelukt, want het gewas stond er uitstekend
bij en vertoonde

weinig misplaatsen. Er waren hier talrijke mono-

carpe mannelijk steriele families uitgeplant. Steeds werden 8 rijen
mannelijk steriele planten afgewisseld met 2 rijen O-typen. Tijdens
het bezoek op 29 juni stonden de mannelijk steriele planten in het
begin van de bloei; 25 werden toen gecontroleerd op mannelijke ste
riliteit en monocarpie. Alle afwijkende planten werden verwijderd
en van elke plant werd dit genoteerd, zodat er meteen een controle
op de gebruikte vaders was. Ongeveer een vierde deel van het aantal
planten werd op deze manier verwijderd, soms zelfs hele families.
Voor de bestuiving werden hier 3 verschillende O-typen gebruikt.
Door de hierin toegepaste inteelt waren deze planten klein en ook
was de bloei wat laat. Het zaadveld dient dus zowel voor de controle
van de

gebruikte monocarpe O-typen, als voor de productie van mono-

carp mannelijk steriel stamzaad. De 3 als bestuivers gebruikte O-ty
pen kunnen elkaar op dit veld nog wel enigszins bestuiven, maar dit
werd niet zo bezwaarlijk gevonden voor de instandhouding van dit ma
teriaal. Een groter bezwaar is o.i. dat er, door d^^e S late verwij
dering van stuifmeelproducerende planten in de mannelijk steriele
families, kruisingen kunnen optreden met andere mannelijk steriele
planten en ook met de O-typen, waardoor deze onzuiver worden.
Daar de mannelijk steriele families door de toegepaste
inteelt meestal wat verzwakt zijn, worden voor deze stamzaadproductie 3 niet verwante O-typen gebruikt, teneinde de vitaliteit van het
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materiaal weer te herstellen^ zodat de uit dit stamzaad opgekweekte
zaadplanten weer een goede zaadproductie kunnen geven. De monocarpe
planten vertoonden soms nog wat bigerme kluwens, maar dat werd niet
zo bezwaarlijk geacht. Vaak was aan de fasciatie in de top van de
zaadstengels de oorspronkelijke Amerikaanse herkomst van het monocarpe materiaal nog te herkennen.
Voor de handelszaadproductie worden de zaadplanten, die
opgroeien uit dit diploïde mannelijk steriele monocarpe materiaal
bestoven door geschikte tetraploïde bestuivers. Het aldus verkregen
triploïde monocarpe handelszaad is niet alleen duur vanwege de hoge
veredelingskosten, maar vooral omdat dit zaad ook meestal een zeer
lage kiemkracht (+ 40$) heeft. Als er bij multigerm zaad een kiem
verloren gaat, dan kan die worden vervangen door een andere kiem
in dezelfde kluwen, maar dit is bij monogerm zaad niet mogelijk.
Met een speciale schoningstechniek kan de kiemkracht worden opgevoerd
tot 80$, maar dit gaat natuurlijk gepaard met veel gewichtsverlies.
Het verkregen monocarpe handelszaad kan echter met de precisiezaaimachine worden uitgelegd en dan heeft men maar weinig zaaizaad
nodig, zodat de kosten per oppervlakte weinig hoger zijn dan bij
gebruik van multigerm zaad.
Plant Breeding Institute t_e Trump1ngton bij Cambridge
Sinds 1952 is het Plant Breeding Institute een autonoom
instituut met een eigen bestuur. Van de stichting in 1912 af was het
eerst een onderdeel geweest van de universiteit van Cambridge. Sinds
1952 is het gevestigd te Trumpington, enige kilometers ten zuiden

van Cambridge. Het hoofdgebouw heeft de vorm van de hoofdletter I
met voorin het representatieve gedeelte, met o.a„ bibliotheek en
administratie. De benedenverdieping wordt verder ingenomen door
de diverse laboratoriumruimten met achterin het was- en tarreerlokaal voor de bieten. Op de bovenverdieping zijn de werkkamers
van de staf gelegen, aan weerszijden van een centrale gang. Op enige
afstand ligt nog een bedrijfsgebouw voor berging van werktuigen en
oogstproducten. Tussen deze gebouwen ligt een groot kassencomplex
van bijna -j- ha.
Het bedrijf heeft een oppervlakte van 35 acres, terwijl
men bovendien kan beschikken over proefterreinen op een naastgelegen
landgoed. De grond is leemhoudend zand met tamelijk veel stenen erin.
Het P.B.I. verricht fundamenteel onderzoek aan de voor
naamste akkerbouwgewassen, terwijl men daarnaast de opdracht heeft
om geschikte rassen te kweken. Men treedt met dit laatste dus in
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concurrentie met de particuliere kweker.
De bietenafdeling Toestaat uit de "beide onderzoekers Dr. G.
en
me"t' een proefveldchef en 5 assis
tenten. Het landbouwkundige gedeelte wordt door de bedrijfsTooer en
zijn personeel verzorgd. Tevens kan men gebruik maken van de servi
ce-afdelingen van het instituut als biochemie, chemie, pathologie en
cytologie. Door de ligging bij Cambridge bestaat er ook een nauw
c.onta.ct met diverse universiteitslaboratoria aldaar. Ook met het
National Institute of Agricultural Botany in Cambridge wordt veel
samengewerkt.
Het suikerbietenonderzoek wordt gefinancierd door het
Sugar Beet Committee. Dit krijgt zijn inkomsten door middel van
een heffing op de aan de fabrieken geleverde suikerbieten van 6
pence per ton, waarvan de boer en de industrie elk de helft betalen.
Een deel van dit geld krijgt dus het P.B.I. voor het bietenveredelingswerk, zodat voor het kweken van nieuwe suikerbietenrassen het
geld niet rechtstreeks van de belastingbetalers komt, maar van de
boer en de suikerindustrie.
Bij het begin van de 2e wereldoorlog in 1939 is men met het
bietenveredelingswerk begonnen. Het contact met Duitsland was ver
broken, zodat men niet meer kon beschikken over stam- en handels
zaad van K.W-.E., het meest verbouwde ras in Engeland. Men kreeg
toen de opdracht, via éénjarige zaadteelt, zaad te produceren. Dit
gelukte niet zo best, maar wel kreeg men een indruk over de schieter
resistentie in het materiaal. De opdracht werd nu veranderd in het
kweken van een voor Engeland geschikt schieterresistent suikerbieten
ras. Daar er op dat moment geen Engelse kweekbedrijven waren, die
zich met de suikerbietenveredeling bezig hielden, deed men de eigen
kwekers ook geen concurrentie aan en zo kreeg het P.B.I. carte
blanche voor de productie van suikerbietenrassen.
Men is met de selectie op schieterresistentie begonnen in
het oorspronkelijke Ï.W.E. materiaal. Sinds 1948 gebeurt deze se
lectie op het Scottish Plant Breeding Station. In Schotland is de
toestand van de grond meestal wel zo, dat men in maart kan zaaien,
terwijl men verzekerd is van een koele aprilmaand, wat in samen
werking met de vrij lange zomerdagen betere voorwaarden geeft voor
het uitlokken van de schieterneiging dan in het zuidelijker gelegen
Cambridge mogelijk is.
In 1958 werd het eerste handels zaad geproduceerd van het
schieterresistente ras Cambro, dat in 1959 voor beproeving werd
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afgegeven. De opbrengst van dit ras is echter te laag en daarom
zal het binnenkort worden vervangen door het productievere ras
Camkilt. Het N.I.A.B. heeft een -g- acre handels zaad van Camkilt
geproduceerd voor beproeving op grotere schaal. Men zal dan moe
ten afwachten of de British Sugar Co.5 de enige afnemer van suiker
bietenzaad in Engeland, belangstelling heeft voor het nieuwe ras.
Als men dan meer zaad nodig heeft, zal men het handelszaad in lie en»
tie moeten laten vermeerderen door daarin gespecialiseerde zaad
firma's, daar het N.I.A.B. hiervoor niet is ingericht. Men weet
nog niet precies hoe men deze handelstechnische kwesties zal op
lossen, daar noch het P.B.I., noch het N.I.A.B. beschikt over een
verkoopapparaat voor het zaad, hoewel de zaak bij suikerbietenzaad
in zoverre eenvoudig is, dat alleen de British Sugar Co. als klant
optreedt en export van zaad niet direct in de bedoeling ligt.
Er is ook reeds een tegen de vergelingsziekte tolerant
suikerbietenras van het P,B.I. in onderzoek bij het N.I.A.B. en
dit kan misschien in 1964 in het verkeer komen.
Sinds 1954 wordt er door het P.B.I. gekweekt op tolerantie
tegen de vergelingsziekte. In het begin is er in hoofdzaak gewerkt
met kasinfecties, maar de laatste jaren valt het zwaartepunt op
het vaststellen van de door het vergelingsziektevirus veroorzaakte
oogstdepressies bij veldproeven. Door Russell is er de laatste ja
ren veel onderzoek gedaan naar de aard van het virus. Volgens hem
hebben we te maken met twee verschillende viren, die hij resp.
^B£&ï_§£®i_Jellow__Virus (SBYV) en Sugar_Beet_Mild_Yellow_Virus
(SBMYV) noemt.
S.B.Y.V. veroorzaakt vaak een oplichten van de nerven
(vein-etch) bij de jongste bladeren en geeft later een

bleekgele

verkleuring van de oudere bladeren. Verder kunnen er kleine bruine
of rode necrotische vlekjes op de bladeren voorkomen en wordt het
blad stug en brokkelig. Zowel het suikergehalte als het bietgewicht
wordt door dit virus sterk nadelig beïnvloed. Onder het elektronen
microscoop vertoont zich het virus als lange draadvormige deeltjes.
Er zijn reeds vele stammen van dit virus geisuleerd, die soms een
sterk uiteenlopende virulentie hebben. Tegen S.B.Y.V. kan een anti
serum worden bereid, waarmee alle stammen van deze vorm reageren.
Mengsels van deze stammen kunnen soms aanleiding geven tot onver
wachte reacties. Soms vindt Russell, dat een mengsel van twee vi-
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rulente S.B.Y.V.-strains slechts een zwakke reactie op de biet
veroorzaakt, terwijl omgekeerd van een menginfectie met twee
zwak virulente strains aanleiding kan zijn tot een grote oogst-r
depressie.
S.B.M.Y.V. veroorzaakt nooit vein-etch en geeft een meer
oranje-rode verkleuring van de oudste "bladeren. Van dit virus zijn
nog geen aparte strains ontdekt en ook heeft men onder het elektro
nenmicroscoop de vorm nog niet kunnen vaststellen. Men is ook niet
geslaagd er een antiserum tegen te bereiden, zodat men het virus
alleen kan aantonen met behulp van de rea.ctie op enkele toetsplanten.
S.B.M.Y.V. veroorzaakt een daling van het suikergehalte en een stij
ging van het natriumgehalte, zodat de verwerkingskwaliteit van de
biet voor de fabriek sterk achteruit gaat.
Volgens Russell komen de beide virus typen in wisselende
frequenties in East Anglia voor, terwijl ook de verdeling niet
elk jaar gelijk is. Hij meent de beide virustypen duidelijk aan
de symptomen te kunnen herkennen. Dit gaat vermoedelijke bij de
suikerbieten in East-Anglia onder het daar heersende klimaat op,
daar vooral het vein-etch daar soms zeer duidelijk te zien is.
De beide viren kunnen ook gemengd in dezelfde plant voor
komen. Russell vond bij zijn onderzoek, dat tolerantie tegen het ene
virus geen tolerantie tegen het andere virus behoeft in te houden.
Zelfs bij de diverse strains van het S.B.Y.V. kon hij nog wel
verschillen in tolerantie vaststellen, al is het wel zo, dat to
lerantie tegen een virulent strain ook tolerantie betekent tegen
een zwak strain. Voor het selectiewerk

worden de bietenplanten

geinfecteerd met een mengsel van S.B.M.Y.V. en enkele virulente
S.B.Y.V. strains. Ruwweg kan men zeggen, dat de oogstdepressie bij
de sterke S.B.Y.V. strains ongeveer 2 x zo groot is als die bij
S.B.M.Y.V.
Voor het onderzoek van deze verschillende virustypen waren
een drietal kassen beschikbaar, nl. twee voor S.B.M.Y.V. en één
voor S.B.Y.V. De reactie op verschillende toetsplanten werd hier
o.a. nagegaan. Herderstasje reageert op S.B.M.Y.V. met een purper
verkleuring van de oudste bladeren en soms ook met steriliteit,
terwijl S.B.Y.V. hier geen enkele rea.ctie geeft. Omgekeerd reageert
Chenopodium capitatum niet op S.B.M.Y.V., maar op de verschillende
S.B.Y.V. strains met diverse vormen van vein-etch en "stunting"
van de jongste bladeren, zodat de plant vaak dood gaat. S.B.M.Y.V.
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geeft bij winterpostelein een purperverkleuring van het blad, ter
wijl S.B.Y.V. alleen aanleiding geeft tot eerst rode en later necrotische vlekjes.
Russell heeft ook een methode ontwikkeld om de verschil
lende S.B.Y.V. strains te isoleren. Sap van ziek bietenblad wordt
daartoe met "behulp van celite ingewreven op bladeren van winter
postelein. Na 2 à 3 weken ontstaan er dan "local lesions" op het
blad, zonder dat de plant systemisch
ziek wordt. Het weefsel
van zo'n enkel local lesion kan een aparte strain van het S.B.Y.V.
bevatten en wordt daarom weer uitgewreven op de bladeren van een
gezonde winterposteleinplant. Zo nodig wordt deze handeling nog
eens herhaald. Dan wrijft men tenslotte het sap van zo'n local le
sion uit op bladeren van Chenoposium capitatum of suikerbiet.
Deze planten worden daarvoor eerst 2-4 dagen bij 10-12°C in het
donker gezet en na het inwrijven plaatst men ze in het licht, ook
weer bij 10-12°G. Meestal krijgt men dan weer local lesions te
zien, maar een enkele keer ontstaat er een systemische infectie
en deze kan dan door een aparte strain van het S.B.Y.V. zijn ver
oorzaakt.
Zoals reeds werd opgemerkt gebeurt het grootste deel van
het selectiewerk op proefvelden, waar de door de vergelingsziekte
veroorzaakte oogstdepressie wordt bepaald. Russell beschikt reeds
over een groot aantal families en kruisingen daartussen, met een
behoorlijke tolerantie. De zaadwinning van de aparte families en
kruisingen gebeurt gedeeltelijk in 4 kassen met elk 12 afdelingen
van 3 x 5
De koeling van deze kassen geschiedt met behulp
van een grote ventilator, die gefiltreerde buitenlucht door de
compartimenten blaast. De zaadproductie in deze kassen is uit
stekend, misschien ook al vanwege het gezonde plantgoed, dat
wordt gebruikt. Russell werkt bijna uitsluitend met diploid multigerm materiaal, daar hij als zuivere patholoog minder belangstel
ling heeft voor allerlei andere kweekproblemen, die zich bij de
suikerbietenveredeling voordoen.
Op het bedrijf van het P.B.I. was het infectieproefveld
gezaaid op 15 maart, wat daar als normaal geldt. Er wordt machi
naal gezaaid met de "V-belt" en elk veldje bestaat uit 4 regels
van 25 ft (30 bieten) met een regelafstand van 20 inches. Door
het koude voorjaar was de ontwikkeling wat traag geweest, maar de
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stand was over het algemeen zeer regelmatig met weinig misplaatsen.
Door de droogte ontwikkelden de planten zich. wat xerophytisch en
hadden een habitus, zoals wij die in Nederland normaal niet kennen.
Op 14 juni was het proefveld geïnfecteerd. De infectie geschiedt,
evenals "bij de S.V.P, door middel van de "blad stukjesmethode. De
benodigde perzikbladluizen werden opgekweekt in enige cellen van
dez.elfde kassen, waarin ook de zaadteelt geschiedde. Als virusbron
diende een mengsel van S.B.M.Y.V. en enige virulente S.B.Y.V.
strains. Na ruim een week waren de eerste symptomen te zien geweest
en bij ons bezoek op 2 juli (18 dagen na de infectie) waren er
overal zeer duidelijke symptomen, zowel van "vejr>-etch" als van
"mild". Het proefveld was 3 dagen voor de infectie gespoten met
het systemische insecticide Rogor. De voor de infectie gebruikte
luizen gaan dan nog wel binnen één dag dood. Het schijnt dat de
overbrenging van het S.S.M.Y.V. wat langer duurt dan die van het
S.B.Y.V., zodat als de liizen te snel doodgaan, het eerste virus
niet wordt overgebracht. In dit geval leek de infectie echter
goed geslaagd. Frappant waren vaak de sterke symptomen van veinetch. Vermoedelijk komt dat door de hogere temperaturen in Cam
bridge vergeleken met die in Wageningen, want in de warme zomer
van 1959 konden wij deze symptomen op het veld ook beter zien.
Er waren bij ons bezoek al duidelijke verschillen in symptomen te
zien tussen de diverse bietenfamilies en -kruisingen.
Een polyploïde kruising van 2n tolerant x 4n
vatbaar viel op door zijn goede bladontwikkeling, maar ook door
zijn sterke symptomen, Russell vond meestal bij tetraploïde fa
milies een grotere oogstdepressie dan bij overeenkomstige diploide en ook de polyploïde handelsrassen bleken gevoeliger dan
de diploïde. Dit klopt met onze waarnemingen in Wageningen.
Op een gedeelte van het veld lagen infectieproeven met
diverse strains van het S.B.Y.V. en men kon vaak duidelijke ver
schillen tussen de door deze strains veroorzaakte symptomen waar
nemen. Ook waren er enkele proefjes met therapeutische middelen
tegen de vergelingsziekte opgenomen. Russell verwachtte hier ech
ter niet veel resultaten van en zag er ook weinig perspectief
in.
Bij de veredeling op tolerantie tegen de verge lingsziek
te had men de eerste jaren hoofdzakelijk gelet op het bietgewicht
en minder op het suikergehalte. Van de ontwikkelde tolerante fa

-13-

milies is het suikergehalte dan ook meestal aan de lage kant.
De laatste jaren is men nu meer op het gehalte gaan letten en se
lecteert iaën de bieten o.a. individueel op het gehalte aan suiker.
Een gedeelte van dit werk gebeurt door middel van kasproeven. In
een tablet met zilverzand worden bieten opgekweekt van een goed
tolerante familie. Men houdt alle uitwendige omstandigheden zo
constant mogelijk en voegt geregeld voedingsoplossing aan het
zilverzand toe. la 12 weken worden de bietjes voorzichtig gerooid
(max. gewicht tot 55 gram) en wordt het biet- en loofgewicht be
paald. De bieten worden dan in de lengte gehalveerd en in de ene
helft van elke biet bepaalt men het gehalte aan suiker, natrium en
kalium. Van de beste exemplaren v;ordt de andere helft weer uitge
plast voor zaadwinning. Met deze methode vond men duidelijke ver
schillen in gewicht
mige planten hadden
suiker- en een laag
alle omstandigheden

en gehalte tussen de individuele bieten. Som
naast een goed bietgewicht tevens een hoog
asgehalte. Voor deze proeven moet men wel
in de kas goed kunnen beheersen, teneinde de

modificaties zo klein mogelijk te houden»
Ook de normale proefveldmonsters worden onderzocht op
het gehalte aan schadelijke stikstof en as. Daartoe wordt van elk
monster 100 gr bietepap bij -20°G bewaard en gedurende de winter
wordt met behulp van een vlamfotome ter het Na- en K-gehalte be
paald, terwijl van de schadelijke stikstof nog weer apart het
gehalte aan betaine wordt vastgesteld.
Het veredelingswerk is reeds zo ver voortgeschreden, dat
men in 1964 hoopt met een tolerant suikerbietebras uit te komen.
Door het N.I.A.B, worden verschillende van deze rassen getoetst
en onder leiding van Dr. Willey werd door ons het grote bieten
proefveld bij Cambridge bezocht. Op dit proefveld was een hele
serie tolerante nummers opgenomen van Russell en ook van Huil.
Deze bieten werden niet kunstmatig geïnfecteerd, maar werden bloot
gesteld aan de natuurlijke infectie. Vanwege de langdurige droogte
(sinds 6 weken geen regen) had men het proefveld kunstmatig bere
gend en de stand van het gewas was dan ook zeer behoorlijk. Daar
er tot de datum van ons bezoek op 3 juli nog zeer weinig luizen
in de natuur voorkwamen, was ook de natuurlijke infectie op dat
moment minimaal.
Daar het 1T.I.Â.B. ook de zaadproductie van de suikerbie
tenrassen van het P.B.I. verzorgt, werd ook nog een bezoek gebracht
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aan de Hillfarm, een in de nabijheid gelegen vermeerderingsbedrijf.
Ruimtelijk geïsoleerd lagen hier de vermeerderingen van de 3 voor
naamste tolerante families, benevens een kruisingsveld tussen deze
families. De stand van het zaadgewas was buitengewoon goed en op
vallend was de goede gezondheid van de planten. De stekbieten wor
den geteeld onder een gewas zomergerst en blijven daardoor gespaard
voor een luizeninfectie. Na de gerstoogst groeien de stekken uit
en worden in het najaar reeds uitgeplant op de zaadpercelen of ze
overwinteren op het stekkenperceel en worden in het voorjaar uitgepoot. De stekbieten worden dus 's winters niet ingekuild. Door
de betrekkelijk zachte winters i.s dat in East Anglia mogelijk zon
der het gevaar van uitvriezen te lopen. De stekken voor de zaadteelt
van het volgende jaar stonden nu ook weer onder zomergerst» Na
elke 4- rijen gerst had men een regel opengelaten en daarin de bie
ten gezaaid. Bij ons bezoek op 3 juli stond de gerst meer dan een
meter hoog, maar door de aanhoudende droogte had dit gewas bijna
al het bodemvocht verbruikt en de zware grond vertoonde dan ook
dezelfde diepe scheuren, zoals we die op onze Nudeklei kennen.
Yan de bieten kwam dan ook niet veel terecht want vele plantjes
waren in de diepe scheuren verdwenen en wat er nog stond was zeer
klein.
Het gehele bietenkweekwerk van het P.B.I., zowel op de
schieterresistentie als op de vergelingsziektetolerantie, gebeur
de bijna uitsluitend op diploid niveau. Er werd wat kruisingswerk
voor het Scottish Plant Breeding Station gedaan wat betreft de
mannelijke steriliteit en de monocarpie, daar de zaadteelt in
Schotland moeilijkheden oplevert. Ook met de wilde soorten van
het geslacht Beta werd niet gewerkt.
Broom's Barn Experimental Station te Higham in Suffolk
Dit instituut was dit voorjaar juist verhuisd van Dunholme in Lincolnshire naar Higham. Het nieuwe gebouwencomplex was
tijdens ons bezoek op 4 juli bijna klaar en zou in augustus offi
cieel door de minister van Landbouw worden geopend. De administra
tie en de staf waren voorlopig ondergebracht in enige nieuw ge
bouwde dienstwoningen, die op het bedrijf stonden en al gereed
waren. De financiering van het werk van dit instituut gebeurt ook
door het reeds eerder genoemde Sugar Beet Committee.
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Door de mycoloog Dr. W.J. Byford werd ons het nieuwe ge
bouwencomplex getoond. In het langwerpige, Oost-West liggende
hoofdgebouw bevonden zich de administratie en bibliotheek aan de
Westkant, tezamen met een prachtige ontvang- en vergaderzaal. De
laboratoriumruimten lagen op het Noorden, maar ontvingen ook licht
van de Zuidkant. Langs deze ruimten liep nl. een centrale gang
en daar de muur tussen deze gang en de laboratoria niet tot de
nok van het schuine dak was opgetrokken, kon het licht via grote
ramen in de Zuidkant van het dak over de gang heen in de labora
toria vallen. Aan de Zuidkant van de gang lagen de werkkamers
van de staf, zodanig, dat elke specialist zijn kamer tegenover
zijn eigen laboratorium had.
Het Oostelijke uiteinde van het gebouw was geheel inge
richt voor het verwerken van de bietenmonsters tijdens de oogst.
Via een laadperron kwamen de bieten op een groot plateau, waar het
mogelijk was zo veel monsters op te slaan als er in één dag konden
worden verwerkt. Als de aanvoer eens mocht stagneren, dan kan de
verwerking toch nog enige tijd doorgaan. Er stonden twee was
machines van het vijzelsysteem opgesteld, nl. één voor het nor
male proefveldwerk en één voor aparte proefjes, zodat het routineonderzoek voor deze aparte onderzoekingen niet behoefde te worden
onderbroken. Het waswater werd uit een 125 m diepe put opgepompt
die in droge perioden tevens het water moest leveren voor de beregeningsinstallaties op het bedrijf. Het vuile water werd opge
vangen in een groot be zinkingsbassin, dat in tweeën was gedeeld.
Na be zinking van het slib in het ene gedeelte kan het water opnieuw
voor de wasserij worden gebruikt, terwijl het vuile water dan in
het tweede gedeelte van het bassin wordt geleid. Daar de bodem
van het ene bassin schuin oploopt kan na afloop van de campagne
een trekker met voorlader de modder er gemakkelijk uitscheppen.
De gewassen bieten werden gewogen en via een transporteur
naar de zaagmachine gebracht, waarna de bietenschijven weer via
een transportband naar buiten op een wagen werden gevoerd. De bie
tenpap werd via een lift door een luik in het suikerlaboratorium
gebracht voor analysering op suiker, as en schadelijke stikstof.
Er waren verder bergruimten voor monsters, potgrond en
ook een Schönings- en ontsmettingslokaal voor bietenzaad. In ver
band met de vaak sterke phoma aantasting van het geteelde zaad,
wordt er steeds ontsmet door onderdompeling van het zaad, gedurende
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20 minuten, in een vloeibaar kwikbevattend ontsmettingsmiddel.
Naast het hoofdgebouw lag aan de Zuidkant het kassencom
plex. Voor alle drie afdelingen van het instituut, nl. Hematologie,
Mycologie en Virologie was er een speciale kas met aanluitende
werkruimten, die in één gebouw waren ondergebracht. Elke kas is
weer in cellen verdeeld, die met gefiltreerde buitenlucht, gele
verd door een centrale ventilator, kunnen worden gekoeld. Daartoe
loopt er in de nok van de kas een halfcirkelvormig kanaal, voor
zien van met nylongaas bespannen openingen. Met behulp van thermo
staten wordt dit systeem geregeld.
Voor de berging van de landbouwwerktuigen stonden er
enige aparte, gedeeltelijk nog oude gebouwen.
Het bedrijf is 190 acres groot en is verdeeld in 10 per
celen, varierende van 10 tot 23 acres. De bedoeling is om elk jaar
ongeveer 30 acres voor de bietenteelt te gebruiken. De tamelijk
zware leemgrond bevat vrij veel stenen, maar dat vindt men in
East Anglia normaal. Daar het bedrijf dit jaar voor het eerst
volledig in eigen beheer was, viel er hier en daar nog wel wat op
te knappen. Enkele percelen had men geëgaliseerd, maar aan de ge
wassen was duidelijk te zien, dat de kavels nog verre van regel
matig waren.
Op een groot bietenproefveld (+ 15 acres) waren verschil
lende proeven aangelegd. Er waren proeven met gebruik van verschil
lende herbiciden, rij-afstandsproeven en ook de gewone rassenproeven. De proefvelden worden machinaal gezaaid en elk veldje bestaat
uit 2 tot 4 regels van 45 feet« De meest gebruikte rijafstand is
20 inches.
Er waren ook een aantal tegen de vergelingsziekte tole
rante families en kruisingen uitgezaaid. De directeur, DrJ._R_._Hull,
die ons hier rondleidde, is één van de eersten in Engeland geweest,
die met het onderzoek van de vergelingsziekte is begonnen. Hij
heeft bij dit onderzoek ook tolerante typen ontwikkeld en hiermede
wordt nog verder gewerkt, zonder de bedoeling te hebben zelf een
nieuw ras te kweken. Het tolerante materiaal is beschikbaar voor
de Britse suikerbietenkwekers, dus ook voor het P.B.I, in Cambridge.
Hull heeft in de eerste jaren van zijn selectiewerk in
hoofdzaak gelet op de totale suikeropbrengst en daarom hebben zijn
tolerante families vermoedelijk nu een laag suikergehalte. Uit tra
ditie wordt de selectie nu nog voortgezet, zonder dat een ingewik
keld veredelingsschema wordt gebruikt» Het betreft eenvoudige fa-
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dat alles op multigerm, diploid niveau. In het "begin is er nog wel
gewerkt met Beta maritima, maar deze gaf geen betere resultaten
dan de suikerbieten zelf. Volgens Huil zijn de in Engeland gevon
den vormen van Beta maritima allemaal reeds verbasterd met Beta
vulgaris.
Bij de veredeling stuit Huil ook telkens op het feit, dat
er uit zijn tolerante families steeds weer vatbare typen komen.
Dit zou misschien kunnen wijzen op dominantie of overdominantie
van de meerderheid van de genen, die de tolerantie beheersen.
Doordat het instituut dit jaar van Dunholme naar Higham
was verplaatst, had men geen luizen kunnen opkweken voor de kunst
matige infectie. Men hoopte daarom maar op een sterke natuurlijke
infectie, maar tot op het tijdstip van ons bezoek (4 juli) waren
er nog geen luizen. Op het proefveld, werd dan ook slechts één
zieke plant aangetroffen. Bij een infectie door een grote natuur
lijke luizenpopulatie zou men ook de verschillen in tolerantie
tussen de uitgezaaide families kunnen vaststellen. Selectie door
middel van de natuurlijke infectie is echter een gevaarlijke me
thode, vanwege de mogelijkheid van toevallige ontsnappingen aan
de besmetting, maar ook, doordat op zo'n stammenproefveld de lui
zen misschien bewust een keus maken uit de verschillende families.
Dit laatste geeft natuurlijk geflatteerde cijfers voor zo'n aan
de infectie ontsnapte stam.

Door de heersende droogte was de ontwikkeling van het
gewas nogal vertraagd. Toch kon men grote verschillen in ontwikke
ling tussen de families constateren. Merkwaardig was de schade die
soms door fazanten, patrijzen en duiven werd aangericht. Door de
droogte konden deze vogels vermoedelijk onvoldoende drinkwater
bemachtigen en daardoor probeerden ze dat te krijgen uit de sap
pige bieten. Talrijke bladeren werd afgerukt en soms de koppen
van de bieten kapotgepi-;t,
zodat deze afstierven. Eén perceel
op het bedrijf zag er uit als na een flinke hagelbui, zo hadden
deze vogels er in huis gehouden. Daar afschieten in deze periode
niet was toegestaan, werd er juist tijdens ons bezoek een carbidkanon geplaatst. Dit hielp ook al niet veel, want op een afstand
van 30 m van dit kanon bleven de patrijzen rustig zitten.
Hull is niet zo overtuigd van het bestaan van twee af
zonderlijke viren, als S.B.Y.V. en S.B.M.Y.Y. Wel bestaat er een
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duidelijk verschil in virulentie tussen diverse vormen van het
verge lingsziektevirus. Volgens zijn veldwaarnemingen hangen de
symptomen in sterke mate af van de getoetste Toietenfamilie en
kan men zeker lang niet altijd uit de symptomen concluderen welke
vorm van het virus aanwezig is.
Huil vond ook, dat Myzus persicae een hetere overbrenger
is dan Aphis fabae, maar daar de laatste soms in grote aantallen
voorkomt, is deze ook een gevaarlijke vector. Als Aphis fabae het
virus overbrengt dan zijn de symptomen even sterk als bij over
brenging door Myzus persicae.
Met de nematoloog Dr^R^A^Dunning wer^ nog gesproken
over de bestrijding van dc luizen met de insecticiden Disyston
en Thimet, die in poedervorm over het blad worden verstoven. De
nawerking bleek langer te zijn dan die van meta-isosystox. Direct
bij het zaaien kan men ook gebruik maken van Disyston door dit op
enige cm van het zaad in de grond te brengen. Het mag niet recht
streeks in contact komen met het zaad daar de kiemplanten dan
vaak afsterven. Door het gebruik van Disyston tijdens het zaaien
blijft het gewas tot 6 à 8 weken na de opkomst giftig voor de
luizen.

Yfageningen, september 1962.

