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DE KNOPMUTATIEBU DEN AARDAPPEL 
EN HARE BETEEKENIS VOOR DEN 

LANDBOUW. 

EENIGEN tijd geleden promoveerde tot doctor in de landbouwkunde aan de Land-
bouw-Hoogeschool te Wageningen de heer J. C. Dorst op een proefschrift, dat 
den titel draagt, hierboven vermeld. 

Wanneer een liefhebber-botanicus in zijn zomervacantie langs een aardappelveld 
loopt en speurt, of hij tusschen het gewas ook een voor hem waardevol onkruidje kan 
ontdekken, let hij meestal weinig of niet op de aardappelplanten, die daar zoo vol en 
krachtig staan. Ja, misschien wenscht hij zelfs wel, dat die planten niet zoo forsch waren, 
dan kon hij er wat beter langs en tusschen zien, om iets naar zijn gading te vinden. En 
de meesten zullen er dan wel niet veel over denken, welk een moeite en zorg, en ook welk 
een kennis er noodig is, om zulke gezonde flinke planten te kweeken. 

De aardappels, die tot voedsel moeten dienen, worden alle door knollen gewonnen. 
Vroeger meende men, zoo staat in dit proefschrift, dat bij vegetatieve voortplanting, 
de planten een geleidelijke verandering ondergingen, als gevolg van den ouderdom, van 
inwendige oorzaak dus. De onderzoekingen van den laatsten tijd hebben echter aange
toond, dat oorzaken van buiten, zooals verschillende ziekten, de plant, en met haar, 
de knollen veranderden. Doch buiten deze verandering is nog nooit een langzame wijziging 
opgemerkt. 

Plotselinge veranderingen komen daarentegen bij vegetatieve voortplanting wel voor. 
Reeds Darwin wijdt er een hoofdstuk aan in zijn bekend werk: Animals en Plants under 
domestication. Vooral bij den aardappel is dit een verschijnsel, dat al lang en vaak de 
aandacht van veel kweekers en landbouwers getrokken heeft, en dat bekend staat onder 
den naam van knopmutatie. 't Is echter zaak, er voor te zorgen, dat men geen ziekte
verschijnselen, waardoor een plant ook plotseling een ander aanzien kan krijgen, voor 
een knopmutatie aanziet. 

Een knopmutatie moet wetenschappelijk bewezen kunnen worden. Dat bewijs heeft 
men eerst wanneer „uit één plantendeel, dat van nature een organisch geheel vormt, 
twee of meer vormen worden gekweekt, welke bij vegetatieve voortplanting blijven be
staan. Tevens moet een dergelijk experiment nog voldoen aan de volgende voorwaarden: 

a. voor vermeerdering worden gelijkwaardige reproductieorganen gebruikt. 
b. alle omstandigheden van ontwikkeling moeten gelijk zijn. 
c. Het gebezigde materiaal moet gezond zijn." 1). 
Aan den heer Dorst is het gelukt verschillende knopmutaties door proefnemingen aan 

te toonen. 
In hot aardappelproefvcld van de Friesche Maatschappij van Landbouw vond men 

eens aan den blauwen Eigenheimer knollen, die gedeeltelijk blauw, gedeeltelijk geel waren. 
De heer D. sneed die in stukken, zoodanig, dat een oog telkens in een blauw of in een 
geel gedeelte kwam. Onder gelijke omstandigheden pootte men daarna die deelen, met 
het resultaat, dat de oogen uit de gele deelen allen planten voortbrachten met gele knollen 
de oogen uit de blauwe gedeelten leverden daarentegen allen planten met blauwe knollen; 
op. Ook de twee volgende jaren was de uitkomst met de gepote knollen dezelfde, met 
twee kleine uitzonderingen bij de blauwe. 

l) Genoemd proefschrift blz. 54. 
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Da mseste gegevens omtrent knopmutatie bij aardappels berusten op verandering in 
kleur van den knol of op wijziging in de bladontwikkeling. Deze springen dan ook het duide
lijkst in het oog. Wanneer er b.v. eens een knopmutant zou ontstaan met ondieper oogen, 
dan zou dit vrij zeker niet zoo spoedig opgemerkt worden. 

Met de kennis, die men thans over knopmutatie heeft, kan men het optreden er van 
niet beïnvloeden, noch te voorschijn roepen. Knopmutaties moeten gevonden worden. 

Wel heeft men getracht dit verschijnsel te verklaren, en vele onderzoekers hebben ver
band gezocht tusschen de bastaardnatuur van den aardappel en het optreden van knop-
mutantcn. Ook Darwin wees hier op in zijn hierboven genoemd werk, waarin hij o.a. 
schrijft: „It deserves notice, that all the plants which yielded bud-variations have likewise 
varied greatly by seed." 

In 1922 gelukte het den heer Dorst, in een veld, beplant met Roode Star, welke over 
't algemeen weinig vrucht zet, een bes te vinden, die het daarop volgend jaar 45 goed 
ontwikkelde zaailingen gaf. Acht dezer plantjes leverden witte, achttien gele, zes paarse 
en dertien roode knollen op. Van deze laatste leken er wat de kleur betreft, vijf sprekend 
op de roode Star, de andere waren lichter of donkerder, maar knollen met de teekening 
van de bonte roode Star, of groene roode Star, die beide knopmutanten van de roode 
Star zijn, vond hij niet. De veranderingen bij geslachtelijke voortplanting waren hier dus 
andere dan bij vegetatieve. Men weet, dat de geslachtscellen worden gevormd door de 
laag onder de epidermis. De verandering die een knopmutatie deed ontstaan vindt dus 
over 't algem;en niet uitsluitend plaats in deze laag. Het zou kunnen zijn, dat de veran
deringen zouden geschieden in een of meer der buitenste cellagen. Door planten te kwecken 
uit diepere gedeelten van den knol, zou men misschien tot een oplossing kunnen komen. 
Doch de pogingen van den heer D. in deze richting gedaan, hebben bij de groene en bonte 
roode Star niet tot een bevredigend resultaat geleid. Een oplossing op de vraag naar 
de plaats der verandering vond hij dus niet. Ook over den aard er van tast men nog in 
het duister, 't Zou kunnen zijn, dat een der lagen in zijn bestanddeelen een bastaard 
natuur vertoonde en dat deze laag zich splitst in twee lagen, die ieder hot karakter dragen 
van één der beide grondvormen (voor 't geval, dat in deze bastaardlaag slechts met twee 
onderling verschillende factoren rekening wordt gehouden). Men zou dan iets dergelijks 
hebben als bij de periclinaal chimaeren, waarbij de eene stamvorm in de andere besloten 
Hgt. 

Een mooi voorbeeld hiervan geeft H. Winkler 1) in zijn proeven met nachtschade (Sola-
num nigrum) en tomaat (Solanum Lycopersicum). Na enting ontstonden na herhaalde 
proefnemingen verschillende loten, die tusschenvormen bleken te zijn en waarvoor het 
hem gelukte de verklaring te vinden door microscopisch onderzoek. Doordat het aantal 
kernlissen in de cellen van tomaat en nachtschade verschillend is, kon hij waarnemen, 
dat één of twee der buitenste cellagen behoorden tot de eene, het inwendige tot de andere 
plant. Bij Solanum tubingense b.v. ligt de nachtschade besloten in de epidermis van de 
tomaat; bij S. proteus behooren de twee buitenste cellagen tot de tomaat. De epidermis 
van de nachtschade omsluit de tomaat bij S. Koelreuterianum, terwijl bij S. Gaertnerianum 
de tomaat door de twee buitenste lagen van de nachtschade omhuld wordt. 

Doch om weer op den aardappel terug te komen. Er bestaat dus nog weinig zekerheid 
ook over den aard der mutaties. Door het feit echter, dat de verandering kan voorkomen 
in een bepaalde cellaag is het mogelijk, dat langs ongeslachtelijken weg vormen gewonnen 
kunnen worden, die men niet kan verkrijgen uit zaad. Dit is natuurlijk voor de praktijk 
van groote waarde. Van de bonte roode Star, een mutant van de roode Star, werd door 

1) Hans Winkler, Das Wesen der Pfropbfastarde. Ber. Deutsch. Bot. Ges. 28, 1910, 
116—118. 
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Schematische voorstelling van vier periclinaalchimaeren van tomaat en zwarte nachtsch.i.lc. 

den keuringsdienst der Friesche Maatschappij van Landbouw 1,3 H.A. goedgekeurd in 
1919, en in 1923 reeds 13,25 H.A. Voor de blauwe Eigenheimer, mutant van de gele, 
zijn deze getallen respectievelijk 21 H.A. en 26,75 H.A. Wel een bewijs, dat de landbouwer 
in het verbouwen van deze knopmutanten een voordeel gaat zien. Men meenc echter niet, 
dat knopmutanten over 't algemeen vaak gevonden worden. De blauwe Eigenheimer is 
waarschijnlijk slechts éénmaal gevonden. Zoo ook het goudrandje en het frambozenblad, 
beide ook knopmutanten van de gele Eigenheimer. 

De bonte roode Star daarentegen vond men reeds vele malen. De blauwe Eigenheimer 
blijkt zeer standvastig te zijn; op de 16000 knollen kwam slechts één gele voor. Ook bij 
de bonte roode Star vond de heer D. maar één afwijking op 3600 knollen. Het goud
randje daarentegen houdt zich niet zoo goed. In 1923 bleek, dat op ± 0,1 H.A. 10 % 
min of meer teruggeslagen was. 

In de laatste jaren wordt de z.g. stamselectic, waarbij men van één knol uitgaat, en 
zorgvuldig alle minderwaardige planten verwijdert, vooral in Friesland in 't groot toe
gepast. Deze wijze van werken, die zoowel op theoretische als praktische gronden in alle 
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opzichten aan te bevelen is, heeft reeds zeer goede resultaten afgeworpen. Bauer 1) zegt 
o.a. van deze methode: „Es ist lange vor seiner theoretischen Bcgründung von scharfsich-
tigen PraMfemt ausgebildet worden, es ist aber auch vom wissenschaftlichemStandpunkte 
aus gesehen unbedingt richtig." Het voordeel is, dat bij de bebouwing van vele hectaren 
met een bepaalden cultuurvorm, de kans groot is, dat afwijkingen zich zullen voordoen, 
die voor de praktijk zoowel als voor de theorie van het grootste gewicht zijn. Op deze wijze 
kunnen beide hand aan hand gaan en de praktijk kan voor het moeilijke probleem der 
knopmutatie, materiaal verschaffen, dat wellicht tot de oplossing van dit vraagstuk 
belangrijk zal kunnen bijdragen. 

D . KOOPMANS—FöRSTMANN. 

TWEE MOOIE KRASSTEENEN. 

AL worden in het diluviale morainegruis van Drente nogal vaak, door gletscherijs 
gekraste zwervelingen gevonden, vooral op de pas ontgonnen heivelden en bij 
ingravingen, toch vindt men betrekkelijk zelden opvallend duidelijk gepolijste, 
vlakgeschuurde en gekraste exemplaren. Geen wonder, als men bedenkt, wat voor 

geweldig lange reizen met allerhande avonturen die keien achter den rug hebben; ze zijn 
gerold, geperst, geschuurd door het inlandijs op allerlei manieren, waardoor meestal de 
fijnere details verloren raakten en hen deed veranderen in gewone rolsteenen. 

De in Fig. 1 afgebeelde graniet 
is zoo fraai gepolijst en gekrast 
bewaard gebleven, dat hij zeker 
wel onder de groote zeldzaamheden 
mag gerekend worden. Het is een 
vrij groot blok, van ca. 35 c.M. 
lengte en ong. 10 kilo gewicht. De 
oppervlakte van het vermoedelijk 
roze gesteente is door verwering 
wit gekleurd, een verschijnsel dat • 
behalve bij chalcedoon (vuursteen) 
ook vaak bij kwartsieten en gra-
nietische gesteenten voorkomt, al
thans bij een glad oppervlak. Een 
deel van het gesteentegruis is toch 
nog min of meer kantig en hoekig 
gebleven. De in fig. 2 afgebeelde 
steen is zelfs zoo scherpkantig, dat 
een oppervlakkig beschouwer ge
neigd zou zijn te zeggen: daar is 
met de hamer aan gewerkt. Bij 
nauwkeurig toezien met een loupe en door de breukranden met de vingers te betasten, 
blijkt echter spoedig, dat het geen versche breukranden zijn, ze zijn wel degelijk iets 
afgerond en gepolijst. De vindplaats van deze zwerfsteen is merkwaardig en geologisch 
misschien wel van eenig belang, want hij lag in situ, d.w.z. op de oorspronkelijke plaats 
sedert het ijstijdvak, vastzittend in de bovenste, verweerde keileemlaag, onder een lang-
gerekten, O.-W. loopenden zandrug, 1,5 K.M. recht ten zuiden van Wijster. Deze zwak-

1) E. Bauer. Die wissenschaftlichen Grundlagen der Pflanzenzüchtung, ein Lehrbuch 
für Landwirte Gartner und Forstleute. 

Fig. i. Zeer fraai gekraste zwerveling van het Gietcrveld, 
eigendom van Prof. J. Elema te Assen. 

Foto B. ELEMA. 


