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1.Inleiding

DereiswerdgemaaktinopdrachtvandedirectievanhetLaboratorium
voorBloembollenonderzoek (LBO)envandeRaadvanNederlandseBloembollenondernemers,hieronderkortheidshalveBloembollenraad genoemd.
Hetdoelwasinstellingentebezoekendieonderzoekaanbloembollenop
enigerleiwijzeinhetwerkprogrammahebbenopgenomen.Vanwegehetfeit
datdeBloembollenraad eendeelvanditonderzoek financiert,haddende
bezoeken tendoeldeonderlingesamenwerkingtebespreken.Voordereiziger
zelfwasditeerstebezoekaandeUSAdaarnaastinhogemateinformatief.
-Tijdensdereiszijndiscussiesgevoerdmetonderzoekersdiezichbezighieldenmetproblemenvanfysiologischeaard.Daarbijhadhetonderzoek
naardeproblematiekinde 'postharvest'-fysiologie,inhetbijzonderdeproblemendaarbijveroorzaaktdoorethyleen,eenduidelijkevoorkeur«
Aanvankelijkwasdereisgeplandvooraugustus 1983enhaddanmoeten
plaatsvinden incombinatiemethetbijwonenvanhetderde 'symposiumon
energy-saving research'inColumbus (Ohio).BeperkingvandeNederlandse
afvaardigingnaardatsymposium leiddetotuitstelvandereis.Dit
heefthetvoordeelmetzichmeegebrachtdatnumeertijdbeschikbaar
wasvoordegeplandebezoeken,wathetresultaatvandereisindit
opzichtzekertengoedeisgekomen.
Hetverslagisuitgewerktinchronologischevolgorde.Ordeningaande
handvanverschillende thema'szouvanwegedegrotediversiteitvanonderwerpeneenverward beeldvandereishebbenopgeleverd.
Totslotvandezeinleidingwilikdiegenenbedankendiedereisfiancieel
mogelijkhebbengemaakt.Hiertoebehorenindeeersteplaatsdedirectie
vanhetLBOendeDirectieAkker-enTuinbouwvanhetMinisterievan
LandbouwenVisserij,enverderdeAfd.AfzetbevorderingvandeBloembollenraad.

2.Reisprogramma

Zaterdag

5november: VertrekuitAmsterdam.

Zondag

6november: DoorreisnaarNewark-St.Paul,Minnesota
Bezoek aandecampusSt.Paul.

Maandag

7november: BezoekaanhetHorticulturalDept.ofMinnesota
StateUniversity.

Dinsdag

8november: ReisnaarLansinginMichigan.

Woensdag

9november: BezoekaanMichiganStateUniversity:
-Dept.ofHorticulture
-Dept.ofBotany
-SchoolofPackaging.
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Donderdag

'sMorgensverderbezoekaanMichiganSt.Univ.

10november:

'sMiddagsreisnaarBradenton,Florida.
Vrijdag

12november:

Bezoekaanhet 'AgriculturalResearchandEducation
Center'teBradenton.

Maandag

14november:

ReisnaarRaleighinNorthCarolina;bezoekaande
campusvanM.C.St.Univ.

Dinsdag

15,en

Woensdag

16november:

BezoekaanhetHorticulturalDept.N.C.St;Univ.en
Dept.of BiochemistryendoorreisnaarRockville
inMaryland.

Donderdag

17november:

Bezoekaande 'Americantypeculturecollection'en
het 'HorticulturalDept.USDA'teBeltsville.

Vrijdag

18november:

ReisnaarNewBrunswickinNewJersey
Bezoekaan 'RutgersUniversityofJersey'
ReisnaarNewYorkenbezoekaanMr.LaRue.

Zaterdag

19november:

TerugreisnaarLisse.

3.BezoekaandeUniversiteitvanMinnesotateSt.Paul

-DeuniversiteitteSt.Paulwasheteersteinstituutdatdoormijwerd
bezocht.DebuitengewoongastvrijeontvangstdoorProf.Wilkinsgafeen
goed begin aandereeksbezoeken.VanuitSt.Paulkonookeenaantal
technischedetailswordengeregeld dievooreenvlotverloopvande
verderereisvanbelangwaren.
Naeenkortekennismakingmetdeomgevingendeliggingvandecampus
volgdenbijeenrondgangdoorhet'HorticulturalDepartment'gesprekken
meteenaantalmedewerkers.
-Dr.H.Delborough-genetica-maakteenintensievestudievaneenaantalaardappelrassen.Doormiddelvan.isolatievanglyco-proteXnenmetbehulpvanHPLC
enelectroforesewordenkarakteristiekepatronenvoordeverschillenderassen
opgesteld.Vervolgenswordtgetrachtkruisingsprodukten teselecteren
opgrondvandeaanwezigheid vanbepaaldeglyco-proteïnen.
-D.W.Harkett.Eenintensievediscussiegehadoverbloemisterij.HijexperimenteertmetHederadateengoedmodelverschaftvoorbestuderingvandenegatieveinvloedvangibberelline (GA)opdebloei.Overgangnaardegeneratieve
fasegaatbijHederagepaardmetveranderingvandebladstand (fyllotaxis).
Opgrondhiervanwordtvaakeen causaalverbandgelegd tussenbeide
fenomenen.BijtoedieningvanGAverandertwelde fyllotaxis maarer
volgtgeenbloei.Bijverdereanalyseblijkttoenamevanhetvegetatie2
puntvan +12naar^f60 yaa heteerst meetbaremorfologischeverschijnsel
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vanbloemaanleg.Bijtoediening van GA neemthetvegetatiepunteerstenigszins
2
inomvangtoe (tot40 \m ),maarwordtdaarnaweerkleiner (afnametot
2
25pm )enbloemvormingblijftachterwege.Indediscussiewerdgezochtnaareen
algemeenpatroonwaarinookdebloemvormingbijbolgewassenkanpassen.
Alscriteriumvoorbloeibijbolgewassen (iris,tulp,gladiool)kwam,
afgezienvandegrootte-toenamevandeapex,devormingvaneencentrale
asnaarvoren.Ditmoetgezienwordenalseenontwikkelingvanhet
meristeeminverticalerichting.Hetspreektvanzelfdatbijdezediscussie
deinvloedvanethyleenenigemalenaandeordekwam naaraanleidingvan
heteffectvanethyleenbijdebloeivanirissen.
Dr.J.Stadelman.Zijnonderzoekrichtzichopmembraanstabiliteit.
Stadelmanonderzoektdeproblematiekopfundamenteelmoleculairniveau
naaraanleidingvandepraktischevraagstellingovervorst-endroogteschade.VanbelangisdebindingvanCa

aandefosfaatgroepeneneen

tweedebindingtusseneencarbonyl-eneenaminogroep.
Zoalsbekendspelenbijmembraanstabiliteit ooksuikersencytokininen
eenrol.Bijwaterstress kunnensuikerswatervervangen.Uitzijnonderzoekblijktdatjongeplantenkunnengewennenaanstress-condities,waardoorzijlatermeerweerstandhebbentegendroogte.Eenenanderismeetbaardoormiddelvanpermeabiliteitsmetingen.Onderzoekisuitgevoerdaan
epidermis-cellen vanPisumsativumenAlliumcepa.
Dr.R.B.Widmer.Hoofdthemavanzijnonderzoek isdeveredelingenselectie
vanchrysantenophunkwaliteitalsperkplant (eigenschappenmetbetrekking
totstevigheid,steellengte,bloeiduur,vorstgevoeligheid).Deteeltvan
chrysantenondervindtveelconcurrentievanuitColumbia.
Ookisdoorhemveelonderzoekgedaanaandebloeivancyclamenomde
-duurvandekasperiodeteverkorten.Doortelerswordtdaartoedekastemperatuurverhoogd.Hetblijktdatdooreenbepaaldtemperatuurregime,waarbijminderenergiewordtgebruiktdanonderpraktijkomstandigheden,ookgoederesultatenzijntebereiken.Daartoewordtde
bloemvorminggestimuleerd doorlagegrondtemperatuur (6w13°C).Hetis
dannietnodigdehelekasteverwarmen.Hetblijktverdervangrootbelang
inwelkontwikkelingsstadium deplantdezebehandelingondergaat.Heteffect
iskwantificeerbaarmetgegevensvanaantaldagentotbloeienaantal
bloemenperplant.Bloeibeïnvloedingkanookwordenbereiktdoormiddel
vangroeistof-behandelingen (vooral GA).Demethodemetbehulpvantemperatuurbehandelingenblijktechterdeefficiëntste.
Dr.A.H.Markhart III. Hijwerktaaneffectenvan klimaatfactoren opde
ontwikkelingvanplanten.Vooraldeinvloedvandetemperatuuropdevetzuursamenstellingvandewortelsheeftzijnaandacht.Gerelateerdaandeze
vetzuursamenstellingwordendewortelpermeabiliteit endewateropname
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bestudeerd.Dewateropnameblijkteengecompliceerd proceswaarbijook
defotorespiratieeenrolspeelt.
Bijdebestuderingvanlichteffectenopdefotosynthesedientondermeer
rekeningtewordengehoudenmetinstralingvanwarmteinhetblad.Om
eenideetekrijgenvandetemperatuurverschillen ineenbladalsgevolg
vaneenzijdigebelichtingconstrueerthijmodellenvaneentemperatuurgevoeligefolie (plasticbestrekenmeteenverfachtigesubstantie).De
folievertoonteenkleuromslagbijkoelingofverwarming.Blauwiswarm,
zwartiskoud.Deovergangvanzwartnaarblauwgaatviabruingeelengroen.
Prof.Dr.H.F.Wilkinshoudtzichintensiefbezigmetbegeleidingvan
studentenenvoorlichting.Hijgeeftregelmatigpraktijkadviezen,maar
istegelijkinhogemategeïnteresseerdinfundamenteleprocessenzoals
vertakking,bloeienverouderingvanplanten.Behalvedeinvloedvande
temperatuurachthijdaarbijdeinvloedvanlicht (daglengte,intensiteit
enkleur)vangrootbelang.Vertakkingisvooralvanpraktischbelang
bijdeteeltvanonderanderePoinsettia.Dezeplantvertoonteenoptimale
vertakkingwanneerdeeindknopwordtverwijderdnadat7internodiazijngevormd.
Ookhetentenvandeplantenheefteenduidelijkeinvloedophetvertakkingspatroon.Ditroeptvragenopoverspecifiekestofwisselingsprocessen
indeentzones(wondethyleen?).
'sMiddagswerdeenbezoekgebrachtaandeFa.Bachman,met+30filialen
eenvangrootstedetailhandelarenvandeV.S.Hetbedrijfimporteert
bloemenuitalledelenvandewereld enverkooptalleswatdirectof
indirectmetdesierteelttemakenheeft.Nederlandsetulpen,irissen
enleliesontbrakennietindehandel.Detulpen (waarschijnlijkvriestulpen)enirissen (geremde)wordenverkochtvoor99dollarcentperstuk.
Dekwaliteitvandebloemenliettewensenover.Deleliesstondener
slechtbij.BijLiliumspeciosumrubrumwashetbladonderaandesteel
geelendeonderstebloemenwarenreedsuitgebloeid.
Alleendebloemenaandetopwarennogverkoopbaarendiekelkenwerden
perstukverkocht.OokbijLiliumEnchantmentwashetbladgeelen.de
knoppenkwamengeknepen fopen'.Erisveelvraagnaarlelies.Opdit
terreiniserconcurrentiemetJapanenColumbia.Hetbedrijfbroeide
zelfooktulpen (KeesNelis),hyacintenenkrokussen.Detemperatuurin
deopplantruimtewastamelijkhoogendeluchtvochtigheid laag!Hetis
waarschijnlijk datnadewerkzaamheden indezeruimte (menwasdetulpen
nogaanhetplanten)deconditieszoudenverbeteren.Helaasontbrakde
tijdvoorbezoekaaneengrotebroeiervantulpen,diejuistmeteennieuw
bedrijfwasbegonnen.Ditbedrijfdrijftinteeltkundig opzichtgeheelop
dewekelijkseinformatievanWilkins.
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-Dr.GregKerriseenjongestafmedewerkerdiezojuistwasbegonnenniet
onderzoekaandetulp.Eenconcretevraagstellingmoestnogwordengeformuleerd.
-Dr.NancyOlsonwaszojuistbegonnenmetdekweekvantulpeninvitro.
ZijwasgeïnformeerdoverderesultatenvandeJapanseonderzoeker
Nishiuchi enprobeerdedebolvormingbijdeexplantatentestimuleren.
Noggeenresultaten.
Wilkinsoverweegthetorganiserenvaneenleliesymposium bijgelegenheid
vandepensioneringvanProf.A.Roberts.DeelnamevanvooralJapanse
maarookNederlandseonderzoekersachthijdaarbijvangrootbelang.

4.Bezoekaan 'MichiganStateUniversity'teLansing

-Eenbelangrijk deelvandetijdteLansingwerdbesteedaanbespreking
vandezogenaamdeCAP-trials.Hetisvangrootbelangdatdeverwerkingstijdnadedroge5°C-behandeling (verzenden,verkopen,nog-even-geen^tijd
omteplanten)kanwordenverlengdvanenkeledagentotenkeleweken.
Doorverpakkingvangekoeldetulpebollen ineenspecialepolyethyleenfolielijktditdoeltekunnenwordenverwezenlijkt.Inleidendeproeven
doorDr.T.PrinceenDr.B.HernerinsamenwerkingmetDr.J.P.Lee
vande'SchoolofPackaging'hebbengeleidtotdeplanningvaneen
•marketingtrial'.Ingepaktebollenwordenverzondenaangeselecteerde
personenendegeadresseerdenwordtverzochtvolgensinstructiede
bollentotbloeitebrengen,opwaterofingrond,endebevindingen
aandehandvaneenvragenformulierterapporteren.Hoeweldemethode
volgensdeonderzoekresultatenmoetkloppen,blijktenigereservetoch
gepast,metnamemetbetrekkingtotdeontwikkelingvanschimmelsopde
verpaktebollen.Devoorspeldetrekduurvan3wekenlijktaandekorte
kant.Heteffectvantoediening van.een meststof (fertilizerpill)
lijktmedeafhankelijkvandesamenstellingvanhettegebruikenwater.
Nietkanwordengeschathoegrootdekansisdatde 'gasdichte'verpakking
lekraakttijdensdeverhandelingofreedsbijhetaanbrengenonvolledig
gasdichtis.Deresultatenvande 'marketingtrial'zijndusvangrootbelang.
Tegelijkmetde'marketingtrial'zaleendeelvandebollendoorDr.Hemer
inLansingperiodiekwordengeplant.HetzelfdezalinLissedoorhetLBO
wordengedaan.
Beslotenisomdebuiten-plantingvanopdezemanierverpaktetulpebollen
nognietinde 'marketingtrial*optenemen.Voortuinbeplantingzoude
methodevervangend zijnvoordenajaars-planting.Daarmeezoudekansop
vorstschadekunnenwordenvoorkomen.Bovendienzoudenonaangenamenajaarswerkzaamhedenindetuinmensenervankunnenweerhoudenbollentekopen.
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Voorlopigisdemethodealleenvantoepassingvoordetulp 'KeesNelis'.
Onderzoeknaarmogelijkeuitbreidingvanhetsortimentwordtvoortgezet.

Verderwerdenbezoekenafgelegdbij:
-Dr.R.Heins.Zijnhoofdtaakishetuitwerkenenprogrammerenvaneen
produktieprocesvoorchrysanten.Inhetprogrammamoetenzoveelmogelijk
factorenwordenopgenomen,zoalsdeduurendevolgordevanbepaalde
temperatuur-enlichtbehandelingen,deregelingvanderelatieveluchtvochtigheid endeCCL-concentratie.
Gevraagdwerdnaarzijnervaringenbijhetgebruikvanzilverthiosulfaat
(STS)opPelargonium inverbandmethettoelatingsbeleid.Hijoordeelde
datSTSnocheengewasbeschermingsmiddel is,nocheenmeststofentoelating
wasnietaangevraagd.Bijafwezigheidvaneenspecialeregelingvoor
groeiregulatorenwasgebruikvolgenshemvrij.Contaminatievande
grondwasoverigensnietzobezwaarlijkomdatvolgenszeggenSTSinde
gronduiteenvalt.STSzelfisveelgiftigerenzoudoordehuidsnel
opgenomenworden.Bijdezeoverwegingenwordtvoorbijgegaanaanhet
achterblijvenvanzilverindegrond.
Later (inNorthCarolina)hoordeikdaterindeV.S.weldegelijkeen
regelingbestaatvoorgroeistoffen.Gebruikisslechtsmogelijkna
toelatingvolgensnormendiegeldenvoorgewasbeschermingsmiddelenen
STShadnoggeentoelatinggekregen.
InteressantwasomvanDr.HeinstehorendatSTSbijPelargoniumde
infectiedoorPythiumsignificantbevordert.Voorwaardevoorditeffect
isdeduidelijkeaanwezigheidvanPythiumindegrond.Analyserend
onderzoeknaarditeffectwasgaandedoorChrisStevensenRayHammerschmidt
(leerlingvanKuc).Daarbijwordtnagegaanofzilverinvloedheeftop
devormingvanzoösporen (ChrisStevens)engekekennaardeinvloed
vanSTSopdevormingvanlignineincelwanden (RayHammerschmidt).
Hetisbekenddatethyleendeligninevormingkanstimuleren.STSzou
ookhierdeethyleenwerkingkunnenblokkerenendoorgebrekaanlignine
incelwandenkandeweerstandtegenpathogenenafnemen.
-Dr.A.Cameron.WerktsindskortinLansingaan 'postharvest'-fysiologie
metalsvraagstellinghoevasteplantenvoorlangeretijdkunnenworden
bewaard.Hijwerktopditmomentmetlupinen.Deproblematiekwordt
benaderdvanuitdeinvloedvanethyleenopdestofwisseling.
-Dr.H.Kende.TijdenszijnlunchpauzehadKendetijdvooreenkorte
ontmoeting.Hijwerktaandeethyleenstofwisseling enmelddedatgrote
hoeveelhedenACCkunnenwordengeïsoleerduitdevacuolen.Dezeorganellen
bevattentot80maalmeerACCdanhetprotoplasma.Wanneerdevacuolen
'geploft'zijnkunnendemembranenervangeenACCmeeromzetteninethyleen.
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Deintegriteitvandevacuolenisdusvoorwaardevoordelaatstestap
indeethyleensynthese.KendehadgeeninteresseinACC-malonaat,omdat
dezeverbindinggeenbetekenismeerheeftindeethyleenstofwisseling.
Hetisduidelijkeeninactiefeindprodukt.
Vervolgenshaddenwijeengeanimeerdediscussieoverheteffectvan
ethyleenopdebloemvormingbijiris.Daarbijverteldehijdathijbij
zijncollegesuitgebreidingaatopdebloemvorming,waarbijdebolgewassen
specialeaandachtkrijgen (werkvanBlaauwc.s.mettekeningvanVan
Tongeren),vanwegededuidelijkeenspectaculairemorfogenese.Opwekking
vanresistentietegenpathogenen (gewasenpathogeenzijnnietgenoemd)
dooreenwarmtebehandelingvan50min.bijA0°Cgaatgepaardmetethyleenproduktieindegastheerplant,zodradezenadewarmtebehandelingbij
lageretemperaturenwordtgebracht.Ditzouaansluitenopderesistentieontwikkelingdoorethyleenzoalsgenoemd doorDr.T.Boller (Basel).
Dr.D.Dilley.Voorvertreknaarhetzuidenwerd 'smorgenseenbezoek
gebrachtaanhetlab.vanProf.Dilley,nadatikhemdeavondtevoren
reedshadontmoettenhuizevanDr.Herner.Ineenzeergeanimeerde
discussiewisseldenwijvangedachtenoverdeproblematiekbijde
bewaringvantuinbouwprodukten (bollen,bloemen,fruit)inverbandmet ,
ethyleen. (Hypobarischebewaringsmethode,CA.-bewaring,ethyleen-detectie
enventilatieregeling.)Nieuwwasdedoorhemontwikkeldeethyleenscrubber.
Dezebestaatuittweebuisfiltersdieparallelzijngeschakeld.De
filterszijngevuldmetgesinterde geactiveerdekoolwaaraanethyleen
reversibelwordtgebonden.
Derichtingvandeluchtstroomindefiltersisomkeerbaar eninde
enebuistegengesteldaandie.indeandere.Zodraeenfilterverzadigdis,
-wordtdedoorstroomrichtingomgekeerd endebuisgespoeldmetschonelucht
waardoordefiltersubstantiewordtgezuiverd.Eénpuntwashierbijnog
nietopgelost,namelijkhoegedetecteerdwordtdatdeomschakeling
moetplaatsvinden.Deomschakelingsfrequentie isnietzondermeervolgens
eenvasttijdschemaintestellen,zijisafhankelijkvandeethyleenproduktie
(c.q.-concentratie).Eenethyleendetector (sensor)lijktdusnoodzakelijk.
DeSnoopy (eendoorBiogascyindehandelgebrachteenvoudigapparaat)
blijktvoorditdoelnietgeschikt.Erwordtdaaromgezochtnaareen
andersysteem,waarbijmenuitgaatvanhetfoto-acoustischeffectvolgens
Bell (1881),zoalsookbijdevakgroepNatuur-enweerkundevandeLH
isontwikkeld.
Voorennahetgepresenteerdeseminarophet'Dept.ofHorticulture'verd
nogenigetijdgesprokenmetenkelestudentenuitdegroepvanHerner:t.w.
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TerryKamps,MollyStark,WalterBoylan-PettenBillWolk.Starkwerkt
metleliebollen (Liliumcv.«Enchantment«'enL.longiflorum)enzoekt
naarbewaarconditieswaarbijdespruitnauwelijksgroeitendeuitdrogingvandebollenminimaalis.Doormiddelvananalysevandestofwisseling (voornamelijkademhaling)hooptmendefactorenaandeweet
tekomen opgrondwaarvaneenkeuzegemaaktkanwordenuitdevele
beschikbaresoortenplasticfolieswaarindebollenkunnenwordenverpakt.
EenenanderinnavolgingvandeontwikkelingbijtulpeneninsamenwerkingmetDr.Lee.Boylan-Pettwerktaandeethyleenstofwisselingbij
tomatenenbepaaldeACC-gehaltes.Hijbeschiktovermutantenwaarin
geenrijpingsverschijnselen voorkomen (geenkleuring,nietzachtworden,
welzaadrijping).Devruchtenvertonenwelrijpingsverschijnselenna
blootstellingaanexogeenethyleenendeplantvormtwelethyleenbij
verwonding.Hetgemisaanethyleenvormingbijhetrijpenwordtgezocht
inblokkeringvandestapvanSAMnaarACC.
-OpdecampusvandeMSUbevindtzichookdeSchoolofPackaging.
Eenuniekeinstellingwaarallemogelijkeproblemen._yan_verpakkingstechniekaandeordekomen.Debenaderingvandezeproblematiekisvooral
technisch:gedragvanmaterialenonderverschillendesoortenvanbelasting
doordruk,trek,temperatuurschommelingen,trillingen,vocht,etc.
Dr.GoffenDr.Machsongavenopenthousiastewijzeeenkorterondleiding.
Tijdensderondgangwarengroepenstudentenintensiefindeweermet
allerleimachineswaarmeetoetsenopmaterialenwerdenuitgevoerd.Binnenkortwordteendergelijktechnisch studie-centrummetmachinesuit
LansingenMinnesotageopendteVoorhoutdoorTopaB.V.
Eenvandemedewerkersopde'SchoolofPackaging', Dr.J.P.Lee,istuinbouwkundig geschoold bijProf.Dilley.Hijverzorgtmetbehulpvan
computerinformatiedeselectievanfolies,diegebruiktkunnenworden
voordeverpakkingvantuinbouwprodukten.

5.Bezoekaanhet 'AgriculturalResearchandEducationCenter'teBradenton
(Florida)

-Opdedagvanaankomst (vrijdag)washetcentrumgeslotenvanwege 'veterans
day'enwasalleeneenoplettendebewakeraanwezig.Vanhetbedrijfis
daaromnietveelmeergeziendandeingang.Naenigetelefonadeskonden
tochafsprakengemaaktwordenvooreenbezoektenhuizevanDr.R.O.Magie
(reedsenigejarengepensioneerd)enDr.G.Wilfret.
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NaopuiterstgastvrijewijzetezijnontvangendoordeMagies (ookHelen
Magiewasthuis)hebbenwijbijgepraat.Hetbezoekwerdbeslotenmeteen
tourdoordestreekeneenbezoekaanManateeNurseries.Ditbedrijfheeft
onderanderenaasteenuitgebreidechrysantencultuurookeengladiolenteelt;200acres (totaalinFlorida7000acres).Degladiolenteeltin
Floridalooptsterkterugvanwegedehogegrondprijzen (toeloopvan
vacantiebedrijven enbejaardenoordenmetuitsluitend bungalows),de
kansopvorstschadeendegrotekansopziektenindecultures.Eris
welmigratievanculturesnaarhetzuidenenmenvestigtzichdanin
deomgevingvanNaples.
Deculturesstaanopzeerarmegrondvanwitzand.Ermoetduszwaar
wordenbemest.Ookirrigatievandetuinenisnoodzakelijk.Ditgebeurt
viagreppelstussenderuggenvan60cmbreedwaarindeknollenin2
rijenzijngeplant.Op+1mdiepteziteenhardeplaatvanhumus,ijzer
enfosfor,waardoorhetwatercentraalkanwordentoegediendenvandaar
zijnwegzoektoverdeakkerzonderindebodemwegtezakken.
Deteeltheeftopdezemanierveelwegvaneenwatercultuurendeplantdichtheidiszeerlaag.Bijdeteeltisdeziektebestrijdingeenaanhoudendezorgvoordeondernemers.Doorhetklimaatinhetzuidenvan
deV.S.ligtelkedenkbareziekteconstantopdeloer.(DetuinvanMagie
lieteenbonteverzamelingvanziektenzienondanksallezorgdaaraan
besteed.)SpecialezorgvraagtdebestrijdingvanFusariumbijgladiolen.
Dr.GaryWilfret (geneticus)iseringeslaagdenkelemindergevoelige
rassenteontwikkelenzoals 'FloridaFlame'en 'Dr.Magie'.Materiaal
vandezecultivarsisthansbeschikbaar.Naastdeparasitaireziekten
treedtnogregelmatigeensoortbladverbrandingop,waarbijnietalleen
debladtoppen,maarookdebladrandenbruinnecrotischworden.Deoorzaakhiervanisdeaanwezigheidvanfluorindeatmosfeer,welkeafkomstigisvaneenfosfaatfabriekeentientalmijlenverderoptennoorden
vanBradenton.Defabriekvergoedtalleenschadealsdeplantengeheel
afsterven.Partiëleoogstdervingenverliesvankwaliteitvansnijbloemen
wordennietvergoed.
Dr.G.Wilfret,diehetwerkvanMagievooreengrootdeelheeftovergenomen,verteldeheteenenanderoverhetinstituut,waar18Ph.D.onderzoekerswerkenmet56manondersteunendpersoneel.Hetareaalomvat
40hawaarvandehelftmetdiversegewassenisbeplant.Hijzelfdoet
kruisingswerkmetgladiolenmethetdoelvooralziekteresistentiete
verkrijgen.Dekleinbloemigegladiolenzijnnietinteressantvoor
deteeltinFlorida;zijgroeienniet.Hetvergelenvanhetbladwashem
bekend.KruisingenmetWatsoniastaanwelopzijnprogramma.Naastzijn
werkmetgladiolendoethijonderzoekaanweefselkweekmetonderandere
Gypsophila.
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Onderzoekoverdeinvloedvanethyleenwordtnietgedaan:bloemverdroging
ingladiolenkomtinFloridanietvoorenrustbrekingvandeknollen
vindtplaatsdoormiddelvaneenbehandelinggedurendeeennacht
metethyleenchloorhydrine.Dezemethodebevaltgoed,zodatergeen
behoefteisonderzoektedoennaarhetfenomeendormancyennaarrustbreking.Inhetgesprekkwamenverderpuntenaandeordewaarover
reedseerdermetMagiewasgesproken.

6,Bezoekaan 'NorthCarolinaStateUniversity'inRaleigh
-NaeenzeerhartelijkeontvangstdoorProf.DeHertoghredenwijnaar
decampusenhebbendaarbijgepraat.Tijdenshetgesprekzijnenkele
algemenepuntenaandeordegeweest,zoalsdealgemenetendensindeV.S.
omvanelksoortsnijbloemookpotplantentewillenhebben.Hetprobleem
isdansteedshoedestelenkortenstevigtehouden.Inditopzicht
warenderesultatenmetFreesiazeerbevredigend.Erbestaatnueen
enormevraagnaarpotleliesvoorValentijnsdag (14februari).Voor
dezeteeltishetprogrammavaneisenalsvolgt:trektijd+_70dagen,
aantalbladen+50,kortesteelvan+ 4 0 cm.Ditmoethaalbaarzijnmet
bollendieinoktoberwordengerooid.
Erbestaatbehoefteaaneenefficiënteverpakkingvanleliebollen.Hoe
kunnenuitdroging,ziektenaandewortelsenstrekkingvandespruit
wordenvoorkomengedurendedebewaringnahetrooien?Dezeproblematiek
isingebrachtinhetonderzoekprogrammavanLansingenmaaktdeeluitvande
studievanMollyStark.Hetonderzoekbetreffendesnijbloementeeltvan
lelies (20cvs)voorhalffebruariwordtvoortgezet.Inhetprogramma
zijnookdezogenaamdeorientalsopgenomen,onderanderedecv.Sans
Souci.Metderesultatenmoeten 'basic^forcingschedules'wordenopgesteld
vooreenexacteplanningvandeteelt.Dewerkzaamhedenenprojectenvan
degroepvanDe.Hertoghstaanduidelijkomschreveninde 'Summaryof
activities 1982'.
Inhetkortwordenhieronderenkelepuntengenoemddieverderaande
ordekwamentijdenshetbezoek.
-Dr.J.W.Love.Zijnwerkzaamheden liggenhoofdzakelijkophetterrein
vandevoorlichting.Hijgafeenschetsvandetuinbouwactiviteitenin
NorthCarolinaentoondeopzeeraimabelemanierzijngrondigekennis
vanditgebied,waarbijvooralzijngrotebetrokkenheidmetdeondernemers
bleek.Hijkentvelefamiliesmetnaamentoenaamenweetvaakvanhun
Europese,dikwijlsHollandseafkomst.
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Dr.R.A.Larson.Hijisdeseniortuinbouwkundigevandegroepen
gespecialiseerd inAzalea's.Bijzonderillustratiefzijndemeestaldoor
hemzelfgemaakteplaten,diehijgebruiktbijzijncolleges.Afbeeldingen
vanplantenwordendoorhemnagetekendopboardoftriplex,geschilderd,
uitgezaagdengemonteerdophandzamepanelen.
Deproevenmetlelieswordenuitgevoerd doorRobertMilesinoverleg
metDr.H.WilkinsinSt.Paul.Devraagstellingisgerichtopeen
screeningvancultivarsvoorsnijbloem-enpotplantencultuur.Eenlelie,
genoemdOSÜ73-106engewonnenbijOregonState Univ.,blijktuitermate
geschiktalspotplantenvoldoetbeterdan'NellieWhite'.
OmdeplantenkorttehoudenwordendebollengedompeldinA-restvoor
hetplanten.DevolgendeconcentratiesArrestwordengebruikt:0,16,
24of38dpmendedompeltijdvarieertvan5tot30of60minuten.
Opvallendwasdat,invergelijkbareproeven,deplanteninRaleigh
korterblevendaninSt.Paul (respectievelijk 27en55cm).
Verschilleninlichtintensiteit zijnhierwaarschijnlijkdeoorzaak
van.
Bijeenrondgangdoordekassenvieldegoedeverzorgingopvande
collectieplanten,dieoverigensvooraleeneducatiefkarakterhad.
ZeerfraaiwasdeverzamelingBromeliaceaeenCacteae.
InteressantwarendeproevenvanBarbaraHughesmetde'thanksgivingcactus' (zygocactus).Hetaantalbloemenperplantkonwordenverhoogd
van 13tot30dooreenbespuitingvandeplantenmet 100dpmbenzyiadenineoplossing.Debespuitingwordtuitgevoerdwanneerdeplantennogvegetatief
zijn.Hierdoorontstaanveelzijscheuten.
Debloeiwordtgeïnduceerdmeteenkorte-dagbehandelingwanneerdescheutvormingvoldoendevergevorderd is.Elkezijscheutvormtnueenofmeer
bloemen.OmknopabortietevoorkomenwordttenslotteeentweedeBAbespuitingtoegepast.
Hetonderzoekaanazalea'srichtzichopdekoudebehandelingdienodigis
voorderustbreking.Bespuitingenmet 1000dpmGA_kunneneenbehandeling
van6wekenbijlagetemperatuurvervangen.Afhankelijkvandecultivar
wordeneenofmeerbespuitingenuitgevoerd.Hetonderzoekzalworden
geïntensiveerd."
Dr.B.Fonteno.Hetonderzoekisgerichtopdewaterhuishouding bijplanten
inhet 'postharvest'-stadium.Debesprekinggafweinigaanrakingspunten
meteigenonderzoek.
Dr.S.Blankenship-Meadows.HaaronderzoekinRaleighwaspasgestarten
richtzichop 'postharvest'-fysiologie;deethyleen-stofwisselingzal
daarbijcentraalstaan.DebepalingvanACCnaextractiemetsalicylzuur
gaatnognietgeheelnaartevredenheid.ExtractievanACCmetalcohol
levertmeerACCopenextractiemetperchloorzuurnogmeer.
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Yangdoetweinigmededelingen overzijnextractiemethoden endeverschillen zijnmoeilijkteverklaren.Blankenship-Mea'dowswasevenalsikzelf
benieuwdnaardemogelijkeeffectenvanhetanti-ethyleenmiddelnorbornadieen
datuitdekokervanSislerkwam.
Dr.E.C.Sisler.Sislerwerktinhet 'DepartmentofBiochemistry'en
heeftvooralaandacht besteedaandeinvloedvanethyleenopdestofwisseling intabaksblad (ademhalingenafbraakvanchlorophyl).Na
een 'sabbaticalleave'naarDavisinCalifornie (Yang)werkthijaan
hetethyleen-receptorsysteem. Cyclischeolefinenzoals 3,5-norbornadieen
en 1-cis-buteenkunnendeethyleenwerkinggeheelinhiberen,waarschijnlijk
doorblokkeringvandereceptorplaatsen.Zokonden 'sleepiness'bij
paardebloemende 'tripleresponse'bijerwten,opgewektdoorethyleen
indehalf-maximumconcentratievan0,3 dpm,wordenonderdruktdoor2000
tot8000dpmvandezeinhibitoren.Toediening van de middelengebeurt
invloeistofvormopkaasdoek,waarnadeverbindingverdampteningasvorm
binneneengeslotenruimteactiefis.
Deactiviteitvandeethyleenreceptorlijktafhankelijkvanheteiwitgehaltevanhetplanteweefsel.Bijeenerwtneemtdeethyleenopnamein
24uuraftoteenzeerlaagniveauenneemtdaarnasterktoe.Bijbloemen
van 'MorningGlory',komtdezeafnamenietvoor.Hetverschiltussenbeide
weefselsmoetvolgensSislervooralwordengezochtindeeiwitfractie.
Sisleronderzochtverderheteffectvanandereverbindingenophet
ethyleenreceptorsysteem.Daaruitblijktdatanderegroeistoffen (IAA,
GA,ABAenkinetine),C0 ? enethyleenoxidenietwordengebonden.Wel
actiefzijnonderandereHCN,KIenzilver-enkwikverbindingen.
Dr.J.Downs,directeurvanhetfytotron,gafopenthousiastewijzeeenrondleidinginzijn 'bedrijf'.Defaciliteitenvanhetfytotronstaanterbeschikkingvanvelesoortenonderzoek-vanfysiologischenfytopathologisch
onderzoektotmilieu-onderzoek (effectenvanozoniden,NO en S0 5 ).De
klimaatregeling iscomputergestuurd enzodaniggeprogrammeerd datdegeleidelijkeveranderingen inde klimaatfactoren kunnenworden bestudeerd,
zoalsaf-oftoenemendedaglengten,temperatuurschommelingen,intensiteitsvariatievandebelichting,veranderingen indeluchtvochtigheid.Dit
laatstewordtgedaaninzogenaamdedauwkamersterbestuderingvandeziekte
veroorzaaktdoor 'tobaccobluemold' (Peronospora).Voordebestrijding
vandeschimmelopdebedrijvenwordtridomilgebruikt.Deverliezen
doordezeschimmelziektebedroegen in 1979$250.10.
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- D r . P.Nelson.Hijisdespecialist in devakgroepophetgebiedvan
debemestingsleerenheeftvanuitdiedisciplinebemoeienismetverschillende,sterkuiteenlopendeteelten..Zoishijonderanderebelast
metproevenoverdeacclimatiseringvantulpen (133cvs)ennarcissen
(41cvs)indeV.S,ZowelinRaleighalsopenkeleproeftuinen (Castle
HayneenFletcher)inNorthCarolinastaandetulpebollengeplant.Enkele
cvsstaanthansvoorhetderdejaartotvolletevredenheid opdezelfde
locatie.
DezwaregrondinRaleighvraagtvoordezegewassen omeenintensieve
bewerkingmetgebruikmakingvandennebastendennenaalden.Succesop
langetermijnlijktsterkafhankelijkvanhetalofnietoptredenvan
parasitaireziekten.Vandeproefresultatenwordtjaarlijksonder
redactievanProf.A.deHertoghuitgebreidverslaggedaanaandeBloembollenraad,zodathiernietgedetailleerd opdezemateriehoeftteworden
ingegaan.Tochlijkthetmijzeernuttigominhetvoorjaardebloeien
destandvanhetgewaspersoonlijkteobserveren.
Indeavondurenbestonddemogelijkheidmeetegaannaareenvoorlichtingsbijeenkomstvoortuinders.Devergaderingwasopdeookbijonsbekende
maniergeorganiseerd ineenplaatselijkcaférestaurantnabijKinston
op+_80mijlvanRaleigh.Delezingverliepookopdeonsbekendemanier
metditverschildatalleenbemestingsadviezen tersprakekwamen.Proefresultatenwaaropdeadviezenwarengebaseerdwerdennietgetoond.Het
gezagvandeonderzoekerstaatgarant.Opvallendwasdeactievedeelname
vanvrouwenaandevergadering.Zekerdehelftvanhetgezelschapbestond
uitvrouwen,diezekernietaanwezigwarentercontrole;ookzijstelden
vragenoverhetgebruikvandeaandeordezijndebemestingsadviezen.

7.BezoekaanhetInstituutvande 'AmericanTypeCultureCollection'te
Rockville (Maryland)

Eenbezoekaanditinstituutstondophetprogramma,omdathierinsamenwerkingmetdevirologenvanhetLBOmonoclonaleantilichamen wordengeproduceerd.
BijhetuitvoerenvandeELISA-toetseninLissewarenenkeleuitkomsten
onverwachtlaag.Degerezenproblematiek,dievanmethodischeaardis,werd
ophunverzoekvoorgelegdaanDr..Hei-TiHsu.HijhadvergelijkbareresultatengehadenweetdeafwijkingenaandeinvloedvandepHtijdensde
uitvoeringvandetoets.BijlagepH (7,0)isdeconfiguratievanvirusdeeltjes zodanigdatdeantigeen-positiesafgeschermdliggen,terwijldeze
bijhogerepH (9,0)meergeëxposeerdworden.Hijadviseerdedaaromde
coatingmetvirusuittevoerenbijpH9,8.
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Eentweedemogelijkheid omderesponsindetoetstevergrotenisomhet
virustebehandelenmet0,02tot0,2%SDS.Indediscussiekwamdemogelijkheidtersprakehetvirusverdertezuiverendoormiddelvanabsorptiechromatografie.Daartoewordteenkolomgecoatmetmonoclonaleantilichamen,
zodatuiteen 'mixtureofstrains'slechts 1stamdoordekolomkan
passeren.Aldusgezuiverdvirusiseengoedantigeenvoorverdereserum-of
antilichaamproduktie.DezetechniekstaatinRockvilleophetprogramma
voordezuiveringvanhetBarleyYellowDwarfvirus.Demogelijkheidhiertoekomtbinnenbereiknumetdetechniekvandemonoclonale-antilichaam—
produktiegroterehoeveelhedenspecifiekeantistofterbeschikkingkomen.
Demogelijkheid ommetdeELISA-methodegroeistoffentebepalenwas
Hei-Tinietonbekend.Hijgafinformatiemeeoverdetoepassinghiervan
voordeanalysevan -fytochromendoorLeeH.Pratenvanauxinendoor
MarkJacobs.VanuitBeltsvillewaseenonderzoeker,RaimondGordon,
gestationeerd bijHei-Tiomvoorditdoeldetechniekindevingerste
krijgen.Hetbelangvandezemethodevoorhetkomendefysiologischeonderzoekzalzeergrootzijn.

8.BezoekaanhetUSDAFloristandNurseryCropsLaboratoryinBeltsville
(Maryland)

NietvervanRockvilleligtBeltsvillemethetcentrumvanonderzoekvan
hetUSDA.Hierontmoetteikenkeleonderzoekersdieonderzoekverrichten
aanbolgewassen.JohnHammond,afkomstiguitEngeland,werkteaanhet
virusvrijmakenvaniris,MarkRoh,afkomstiguitKorea (eigenlijkenaam
isSeungMoonRoh),werktaanleliesalspotplant.Hijgebruikthiervoor
decvsInferno,RedCarpeteneenvirusvrijestamvanNellieWhiteyafkomstigvanAlRobertsuitOregon.Hijwaszeerenthousiastoverde
resultatenmetcv.Inferno,ofschoonhetmateriaaldatikzagerniet
bepaaldflorissantbijstond.
EengrootdeelvanzijntijdbesteedtRohaanproevenmetLisianthus.
(EustomarussellianumGrisch),eennieuwe snijbloem en/ofpotplant.uit
deGentiaan-familie.Eenlijvigrapportoverditgewasdatikvanhem
kreeg,bevatveelteeltkundigeinformatieoveronderzoekdatisverricht
inJapanenKorea.
HoewelLisianthuseenaantrekkelijkgewaslijktommeetewerken,gaat
zijnvoorliefdetóchuitnaaronderzoekmetbolgewassen (lelieentulp).
Helaasontbrekenhemdemiddelen,zoalsthanshiereninAmerikameer
hetgevalis,omzijnonderzoekmetbolgewassenuittebreiden.
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Voor$13.000perjaarzouhijeen 'masterstudent'kunnenaantrekkenvoor
onderzoeknaarinteractiestussenlage-temperatuur-endaglengte-effecten
bijtulpenenlelies.Zijnkunnenopdatgebied illustreerdehijmet
resultatenvandaglengtebehandelingenbijchrysanten.Doordezeplanten
tijdenshetprocesvanbloemvorming,geïnduceerd dooreencyclusvan5
kortedagen,eencyclusvan5langedagentegeven,werdenextrakransen
vanbloembladenindebloemhoofdjesgevormd.Ditgeeftweereenfraaie
demonstratie hoebelangrijkhetisdateenbehandelingplaatsvindt,
ophetjuistemoment,wanneerdeplantengevoeligzijnvooreenbepaalde
behandeling (vgl.degevoelige fasenbijkinderenvolgensMontessori).

9.Bezoekaan 'RutgersUniversity'vandestaatNewJerseyinNewBrunswick

Aanditinstituutwerdslechtseenkortbezoekgebrachtopwegnaarhuis.
-Dr.GeorgeWulster,inhet 'HorticulturalDepartment',houdtzichbezig
metgroeiregulatie,waarbijdewortelactiviteiteencentraleplaats
inneemt.Hijiseenondernemendejongehoogleraardiezijnonderzoekveldwiluitbreidenenverleggenvangroenteteeltnaarsierteelt.
InzijngroepwerkenTomGiyanfagna enHarryJanes.Deeersteheeftde
opdrachteenoplossingtevindenvooroptredendevorstschadebijpruimebloeseminhetvoorjaar.Wanneerdebloeikanwordenvertraagdenlater
inhetvoorjaarvalt,isreedsveelgewonnen.Ditwilhijbereikendoor
inhetnajaarreedseenbespuitinguittevoeren.HetblijktdatGAen
Ethrelvaninvloedzijnopdebloeidatum.GAbreektderust;Ethrel
prolongeertderustperiode.MetbehulpvanSTSzoudewerkingvanEthrel
kunnenwordenopgeheven.Hetklonkallemaalnogtheoretisch.
Deproevenwarentothedenuitgevoerd ineenkasmetzaailingen:het
effectopplantenbuitenindeboomgaardmoestnogwordenonderzocht.
-Dr.HarryJaneshoudtzichvooralbezigmetenergiebesparendemaatregelen
bijdeteeltvantomaten,komkommersenpaprika's.Hijbeschiktovereen
kas,waaringebruikwordtgemaaktvanaardwarmte.Dezewarmtewordt
opgevangenineenwaterbassinonderdebetonnenwerkvloervandekas.
Teraanvullingvandeaardwarmtezijnenigezonnecollectorengeïnstalleerd.Denoodzaakomperiodiekooktekoelenisenigszinsincontrast
metdeverwarmingssystemen.Koelinggebeurtm.b.v. gordijnendieworden
besproeidmetwaterenwaarlangseensterkeluchtbewegingplaatsvindt
doormiddelvanfans.
Deteeltenzijnindevormvanwatercultures,waarbijhetwatercirculeert
volgenseengeprogrammeerderegeling.Deplantenhangendaarbijaankabels
dievandeenekantvandekasnaardeanderekantzijngespannen.
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Dewortelsgroeienineenplasticzakdieaandekabelisbevestigd.De
kabelszijnverrijdbaar,waardoorgemakkelijkbijdeplantenkanworden
gewerkt.Deinvloedvandetemperatuurbijdewortelskanwordenbestudeerd,
doorverwarmingofkoelingvandevoedingsoplossing.Hettemperatuureffectisonderanderemeetbaaraandefotosynthese-activiteit.Hetviel
overigensopdatveelplanten 'blossomendrot'vertoonden.Erzitdus
nogeenonvolledigheidinhetsysteem (teweinigzuurstofbijdewortels?
j,4.

teweinigCa -opnameof-transport?).
NahetbezoekwerddereisvoortgezetnaarNewJerseyvooreenontmoeting
metdhr.R.LaRue.HijbegeleiddemijdoordedruktevanNewarknaar
NewYork,waarbijikmethemenkeleindrukkenvandereisbesprak.
Decoördinatievanhetonderzoekkwamonderandereooktersprake.
Wijwarenhetmetelkaareensdatonderzoekenmarketingweliswaar
tweeapartezakenzijnmaartochnietlostedenkenzijnvanelkaar.

