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INLEIDING
In deze projectenbundel is het praktijkonderzoek voor de boomteelt beschreven, zoals
uitgevoerd op het Proefstation te Boskoop en de onderzoekslocaties te Horst, Lienden,
Noordbroek en Zundert.
Deze bundel, "Projecten worden beëindigd en nieuwe gestart", is een momentopname
en zal jaarlijks worden uitgegeven.
De beschreven projecten vormen de basis voor het werkplan en de begroting van het
Boomteeltpraktijkonderzoek.
De projecten zijn een richtingaanwijzer in onderzoekland. Wij hopen dat zowel onderwijs, beleid en voorlichting, als de collega-onderzoekinstellingen hun weg zullen vinden in deze bundel. De aangegeven projectleider kan als aanspreekpunt de weg verder
wijzen.
Maar bovenal hopen wij allen, medewerkers van het Boomteeltpraktijkonderzoek, dat
de resultaten gebruikt worden in de dagelijkse praktijk van de boomkweker.

Boskoop, 1juni 1996

Dr.ir. J. van de Vooren,
directeur BPO

GEBRUIKSAANWIJZING
De beschreven projecten zijn ingedeeld naar de volgende vakgebieden:
Vegetatieve vermeerdering; Teelt; Milieu: Bodem, water, bemesting en gewasbescherming; Cultuur- en gebruikswaarde Bedrijfssynthese.
De vakgebieden zijn onderverdeeld in een aantal taakvelden. Deze zijn genoemd in de
inhoudsopgave.
Binnen de taakvelden kennen we de projecten.
Bij de nummering geeft het eerste cijfer het vakgebied aan, het tweede het taakveld
en het derde het projectnummer.
De bladen zijn op nummervolgorde ingebonden. Een overzicht van alle BPO-projecten
vindt u in de inhoudsopgave.
Deze uitgave zal jaarlijks worden herzien.
Uiteraard zijn wij altijd bereid uw vragen over het lopend onderzoek te beantwoorden.

ADRESLIJST
Proefstation voor de Boomkwekerij
Postbus 118
2770 AC BOSKOOP

Proeftuin Meterikse Veld
Postbus 6077
5960 AB HORST

Proeftuin de Boutenburg
Veldstraat 2
4033 AK LIENDEN

Proeftuin Noordbroek
Sappemeersterweg 2
9635 TL NOORDBROEK

Proeftuin Zundert
Lentsebaan 5a
4884 MN WERNHOUT

INHOUD

INLEIDING
GEBRUIKSAANWIJZING
ADRESLIJST
VEGETATIEVE VERMEERDERING
project 1000 t/m 2999
- Ontwikkelen enoptimaliseren invivo vermeerderingstechnieken 1000 e.v.
- Effect van steksysteem, licht, temperatuur en C0 2 op de beworteling van Betuia, Chamaecyparis, Juniperus, Malus, Pinus, Quercus
en Viburnum (B. Kunneman)
- Optimaliseren beworteling winterstek onderstammen en laanbomen
(B. Kunneman)
- Ontwikkeling van een methode om bloemknopvorming bij Pierisstek te voorkomen (D. Ruesink)
- De vermeerdering van onderstammen in plug t.b.v. een versnelling
van de struikrozenteelt in pot (K. Rotteveel)
- Integrale vergelijking vermeerderingssystemen 1100 e.v.
- Mogelijkheden voor vegetatieve vermeerdering van onderstammen
voor laanbomen (B. Kunneman)
- Kwaliteit uitgangsmateriaal 1200 e.v.
- Ontwikkelen van een methode voor het vermeerderen en instandhouden
van aaltjesvrij uitgangsmateriaal in de vaste plantenteelt
(E.Verhoeven)
- Invloed van stektype, bemesting en snoei van moerplanten op de
uniformiteit van de bewortelde stekken (D. Ruesink)
- Onderzoek naar de mogelijkheden van Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) analyse t.b.v. identificatie van
boomkwekerijgewassen (B. Kunneman)
- Ontwikkelen van weefselkweek vermeerderingssystemen 2000e.v.
- Vermeerdering en regeneratie van Acer via weefselkweek
(M. Albers)
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TEELT
project 3000 t/m 3999
- Overwinteren en bewaren 3100 e.v.
- Overwinteringsproblemen oplossen op recirculerende containervelden
(A. van den Boom)
- Optimaliseren van plantenteelt in potten 3200 e.v.
- Verbeteren van de teelt in pot van Cotinus, Daphne, Hypericum
en Mahonia (E.Verhoeven)
- Gebruiksmogelijkheden van verteerbare potten in de pot- en
containerteelt (M.A. Schepman)

3103

3203
3205

Optimaliseren van plantenteelt inde vollegrond 3300 e.v.
- Teelt van laanbomen met kluit (M. Ravesloot)
- Teeltkundige en economische aspecten van zomerplanting
(K. Rotteveel)
- Alternatieven voor champost als afdekmateriaal op zaaibedden
(K. Rotteveel)
- Vooronderzoek naar aanslag- en hergroeiverbetering van
boomkwekerijgewassen door gebruik van auxinen (M. Ravesloot)
Zaadbehandeling en bewaring 3400 e.v.
- Het effect van voorbehandelingscondities op kiemrustbreking en
vitaliteit van boomzaden en het effect van bewaringscondities
van voorbehandeld zaad op kiembereidheid en vitaliteit (R. Derkx)
- Breken van mechanische en fysiologische kiemrust bij zaad van
houtige gewassen (K. Rotteveel)
Handhaving van kwaliteit inde keten 3500 e.v.
- De invloed van ontbladeren op de gewaskwaliteit (K.Rotteveel)
Voorkomen van schade bij het uitspoelen van wortels
(E. Verhoeven)
- Bepalen van parameters voor vitaliteit en winterust van bomen
(B. Kunneman)

3304
3306
3307
3308

3403
3404

3501
3503
3505

MILIEU: GEWASBESCHERMING, BODEM,WATER EN BEMESTING
project 4000 t/m 5999
- Ziekten 4000 e.v.
- Bestedingsmogelijkheden van bladvlekkenziekten in de boomteelt
(Rvan Tol)
- Plagen 4100 e.v.
- Biologische en chemische bestrijding van de gegroefde
lapsnuitkever (Otiorhynchus sulcatus) (R. van Tol)
- Geïntegreerde plaagbestrijding in de boomteelt (M. van der Horst)
- Bestrijding van de gegroefde lapsnuitkever (Otiorhynchus
sulcatus) (R. van Tol)
- Onkruiden 4200 e.v.
- Methodieken voor onkruidbestrijding in de vollegrond (B. Looman)

4006

4102
4104
4105

4200

- Evaluatie en ontwikkeling vantoedieningstechnieken voor de
gewasbescherming 4300 e.v.
- Evaluatie en verbetering van toedieningstechnieken voor de
gewasbescherming (B. Looman)
- Schadedrempels en strategieën voor ziekten in boomkwekerijgewassen (F. van Kuik)

4301

- Geïntegreerde bedrijfssystemen 4400 e.v.
- Geïntegreerde Bedrijfssystemen voor een milieuvriendelijke
boomteelt (N. Dolmans)

4400

4300

Toepassing gewasbeschermingsmiddelen 4500 e.v.
- Verbetering van het chemische en biologische bestrijdingsmiddelenpakket t.b.v. de boomkwekerij (M.A. Schepman)
Voeding 5000 e.v.
- Onderzoek naar het automatisch sturen van de water- en
meststoffengift (Th. Aendekerk)
- Optimalisatie van de bemesting bij veranderende milieurandvoorwaarden en nieuwe teeltsystemen (A. Pronk)
- Fertigatie in de vollegrond boomteelt (A. Pronk)
Substraten 5100 e.v
- Gebruikswaarde van aanvulgronden (Th. Aendekerk)
- De vertering van veen en de relatie tot de fysische kwaliteit
van de potgrond (Th. Aendekerk)
- Organische stof in de boomkwekerij (Th. Aendekerk)

4500

5007
5023
5024

5100
5104
5105

CULTUUR- EN GEBRUIKSWAARDE
project 6000 t/m 6999
- Cultuur- engebruikswaarde sortimenten 6000 e.v.
- Cultuur- en gebruikswaarde van vaste planten gericht op
Arundinaria, Aster, Geranium (M. Hoffman)
- Cultuur- en gebruikswaarde van sortimenten laanbomen gericht
op Acer campestre cultivars, zuilvormige Acer platanoides
cultivars, Fraxinus excelsior. Malus, Platanus, Pyrus, zuilvormige
Quercus robur cultivars, zuil- en bolvormige Robinia pseudoacacia cultivars, Ti/ia (P. de Jong)
- Cultuur- en gebruikswaarde van sortimenten heesters gericht op
Clematis montana, Deutzia, Ligustrum, Magnolia, Philadelphus,
Ribes sanguineum. Viburnum plicatum (M. Hoffman)
- Cultuur- en gebruikswaarde van sortimenten heesters gericht op
Forsythia, Wisteria, Fothergilla, Hydrangea macrophylla en
Hydrangea serrata (R. de Bree)
- Informatie over cultuur- en gebruikswaarde en in het bijzonder
toepassingsmogelijkheden van sortimenten (P. de Jong)
- Cultuur- en gebruikswaarde van een sortiment Syringa
(P. de Jong)
- Cultuur- en gebruikswaarde van een sortiment geelbloeiende
Rhododendron (M.Hoffman)
- Cultuur- en gebruikswaarrde van struikvormige Hedera's
(M. Hoffman)
- Cultuur- en gebruikswaarde van Monarda (M. Hoffman)
- Cultuur- en gebruiksewaarde van laanbomen (R. de Bree)
- Veredeling en selectie ter verbreding van het sortiment 6100 e.v.
- Selectie en introductie van nieuwe houtige gewassen en vaste
planten (P. de Jong)
- Veredeling ter verkrijging van bepaalde bloemkleuren in Buddleja,
Lonicera, Potenti/la, Pieris, Rhododendron (M. Hop)

6001

6002

6005

6006
6019
6021
6022
6023
6024
6025

6101
6102

- Veredeling en selectie ter verbetering van het sortiment 6200 e.v.
- Veredeling van tweehuizige besdragende Skimmia (P. de Jong)
- PVS-veredelingsproject visueel aantrekkelijke containerplanten
(M. Hop)
- PVS-veredelingsproject vaste planten voor het openbaar groen
(M. Hop)
- PVS-veredelingsproject kleine bomen voor particuliere tuinen
(M. Hop)
- PVS-veredelingsproject houtige bodembedekkers voor het
openbaar groen (M. Hop)
- Verdere selectie en onderzoek van de cultuur- en gebruikswaarde
van tegen bacterievuur resistente Crataegus en Pyracantha
(P. de Jong)
- Opnaamstelling van sortimenten 6300 e.v.
- Opnaamstelling van sortimenten gericht op Lonicera tatarica,
geelbladige Spiraea bumalda en S.japonica (M. Hoffman)
- Herdruk Naamlijst van Houtige Gewassen en Vaste Planten
(M. Hoffman)

6202
6203
6204
6205
6206

6207

6300
6301

BEDRIJFSSYNTHESE
project 8000 t/m 8999
- Bedrijfsgericht economisch onderzoek 8000 e.v.
- Vooronderzoek naar de mogelijkheden om bedrijfseconomische
criteria toe te passen bij het nemen van beslissingen rond
gewasbescherming bij de teelt van laanbomen (H. Spenkelink)
- Bedrijfssystemen voor sierteelt in de vollegrond (H. Spenkelink)
- Managementonderzoek 8200 e.v.
- Praktische toepassingen van bedrijfsregistratie (H. Spenkelink)

8014
8015

8202

vegetatieve vermeerdering
project 1000 t/m 2999

Ontwikkelen en optimaliseren in vivo vermeerderingstechnieken

1000 e.v.

PROJECTGEGEVENS

INSTELLING

Boomteeltpraktijkonderzoek
p/aPostbus118
2770AC BOSKOOP

PROJECTNUMMER

1004

PROJECTTITEL

Effectvansteksysteem,licht,temperatuurenCO„
opdebewortelingvan Betuia,
Chamaecyparis
Juniperus,
Malus, Pinus, Quercus, en Viburnum.
Effectofpropagationsystem,light,temperature
andCO,onrootingofcuttings

PROJECTLEIDER

Ir.B.P.A.M.Kunneman

PROJECTMEDEWERKERS

J.B.Ruesink

SAMENWERKING
ONDERZOEKSLOKATIES

Boskoop

JAARAANVANG

1991

JAARAFSLUITING

1995

MATERIEELBUDGET
PERSONELECAPACITEIT

1

mensjarenWO

0,1mensjarenHTO
1,5mensjarenTO

1004

PROBLEEM

Diversegewassenzijn(inbepaaldejaargetijden)
moeilijkdoorstektevermeerderen.Inde
literatuurwordenvelefactorengenoemddiede
vermeerderingkunnenbeïnvloeden.Defactoren
kunnenwordengesplitstintweegroepenn.l.
-factorendiesamenhangenmetdeeigenschappen
vandemoerplant (genetischeachtergrond,
groeistadium,juveniliteit,deelvandeplant)
-externefactorenalsklimaat,samenstelling
stekmedia,vochtvoorziening tijdensde
bewortelingvandestekken.
Project1200richtzichvooralopfactorenuitde
eerstegroep.
Watdeexternefactorenbetreft,beperktdekennis
zichophetmomentvooraltoteffectenvan
stekmediaenvochtvoorziening.Vandiversehoutige
gewassenisnauwelijksietsbekendovereffecten
vanlicht,temperatuurenCO».Dezekenniswordt
belangrijkernaarmatedevermeerderingzichtot
eenspecialisme indeboomkwekerijontwikkelt.De
techniekbiedttegenwoordigdemogelijkhedenom
processentekunnensturen.Voordesturingvan
hetvermeerderingsproces ishetnoodzakelijkdat
erbasisgegevenswordenverzameldopbasiswaarvan
desturingkanplaatsvinden.

DOEL

-Verbeterenvandestekresultatenbijenkele
moeilijktestekkengewassendooroptimaliseren
vandeklimaatsfactorenlicht,temperatuuren
C0„tijdensdevermeerdering.Alstoetsgewassen
wordengebruikt Betuia, Chamaecyparis
Juniperus,
Malus, Pinus, Quercus, en Viburnum.
-Inzichtverkrijgeninhetbelangvanklimaatsfactorentijdensdebeworteling
-Vergelijkenvandedriesteksystemenmist,nevel
enplasticfolie

MOTIVERING

Stekkenisdebelangrijkstevormvanvermeerderen
indeboomkwekerij.Hetaandeeldoorstek
vermeerderdeplantenistoegenomenvooraldoorhet
gebruikvanbewortelingshormonen.Hetiste
verwachtendatindetoekomstnogmeerplantenvia
stekzullenwordenvermeerderd.
Onderzoeksresultatenvandelaatstejarenwijzen
eropdatvelegewassenwaarvanmeninhetverleden
dachtdatzijniettestekkenzijn,tochgoede
resultatengeven.Metnamebijdezegewassenis
eengoederegelingenbeheersingvande
stekconditiesvangrootbelang.Daarvoor ishet
noodzakelijkomeeninzichttehebbeninde
klimaatsfactorendieeenrolspelentijdensde
beworteling.
1004

METHODE/
BEOOGDRESULTAAT

"*)

:Inhetonderzoekwordtbij Betuia,
Chamaecyparis
Juniperus,
Malus, Pinus, Quercus, en Viburnum
nagegaanwelkeinvloedklimaatsfactorenhebbenop
destekresultaten.Ineenaantalgevallenzullen
proeveninditprojectwordengecombineerdmet
proeveninproject1200;Invloedopkweekcondities
vanmoerplantenopdekwaliteitvanhetstek.
Detijdsplanningisalsvolgt:
1990-1993Effectvansteksysteemop
bewortelingsresultaat (mist,nevel,
plastic)
1990-1992Effectvanlichtkleur (rood,blauwen
wit)opbeworteling.
1991-1994EffectvanCO-opbeworteling
1991-1994Invloedvandaglengteentemperatuurop
debeworteling
1995
Bundelingvanderesultaten
Hetonderzoekzaldevolgenderesultatenmoeten
opleveren:
1.Inzichtinhetbelangvandeverschillende
klimaatsfactorentijdenshetstekken.
2.Verbeterenvandestekresultatenbijde
gebruikt[DeCtoetsplanten.

1004

PROJECTGEGEVENS

INSTELLING

Boomteeltpraktijkonderzoek
p/aPostbus118
2770AC BOSKOOP

PROJECTNUMMER

1005

PROJECTTITEL

NL
(engels)

Optimaliserenbewortelingwinterstekonderstammen
enlaanbomen
:Optimalisationofrootingofhardwoodcuttingsof
rootstocks.streetandlanetrees

>

PROJECTLEIDER

Ir.B.P.A.M.Kunneman

PROJECTMEDEWERKERS

D r s . M.B.M.

ONDERZOEKSLOKATIES

Lienden

Ravesloot

JAARAANVANG
JAARAFSLUITING

1996

MATERIEELBUDGET

f45. 000,--

PERSONELECAPACITEIT

0.25

manjarenWO

1.00

manjarenTO

1005

PROBLEEM

Veellaanbomenwordenvermeerderddooroculerenof
entenoponderstammen.Deonderstammenvoordeze
laanbomenwordenveelalvermeerderdviazaad.
Ondankshetfeitdatdezevermeerderingswijze
veelvuldigwordttoegepastenvaakgoede
resultatengeeft,kleveneraandezemaniervan
vermeerderentochbezwaren.
-Bijeenaantalgewassenwordtdeuniformiteit
vanhetproduktnadeligbeinvloedtdoorde
variabiliteitvandezaailingonderstammen.
-Eenaantalvandegebruikelijkeonderstammen
geeftveelopslag.
-Enkelegewassenzijnnietaltijdgoed
verenigbaarmetdeonderstamwaardooreropde
kwekerijofinhetongunstigstegevaljaren
lateropdeuiteindelijke standplaatsbomen
uitvallen.Dezesoortenheeftmendaaromliever
opeigenwortel.
-Sommigeent-onderstamcombinatiesleidentoteen
sterkverdikteentplaats.
Deproblemenkunnenwordenvoorkomendoor
cultivarstestekkenofdoorgeselecteerde
zaailingonderstammenvegetatief,dusdoor
stekken,tevermeerderen.
Naastdebovengenoemdenadelenvanoculerenspeelt
ooknogeenroldathetseizoenwaarinkanworden
geoculeerdbeperktisenmiddenineendrukke
periodeopdekwekerijvalt.Indetoekomstwordt
mogelijkookdebeschikbaarheidvangeschoolde
arbeidskrachtenindezeperiodeminder.
Aldezeproblemenkunnenwordenopgelostdoorover
tegaanopeensysteemvanvegetatievevermeerderingvanonderstammenencultivarsineenandere
periodevanhetjaar.Naasthetentenindewinter
(o.a.HotPipeCallusing,H.P.C.)iswinterstek
eengoedalternatief.Eenbijkomendvoordeelvan
winterstekisdathettenopzichtevanzomerstek
weinigruimtevraagtenminderlastheeftvan
wisselingenindeklimaatomstandigheden.

DOEL

Onderzoekeninhoeverrehetsysteemvan
winterstekkenvanlaanbomenenonderstammenkan
wordenverbeterddoor:
Hetmateriaalondergeconditioneerde
omstandighedencallusofwortelbeginselste
latenaanleggen.
Deomstandighedenvoorhetuitgroeienvande
wortelsteoptimaliseren.
Nategaaninhoeverredelengteenhettype
winterstekkanaansluitenophetdaarnate
gebruikenteeltsysteem.

005

MOTIVERING

METHODE/
BEOOGDERESULTAAT

Naastoculeren,entenenzomerstekkenis
winterstekeenvormvanvermeerderendiebijeen
aantalgewassengoedemogelijkhedenbiedt.Inhet
onderzoekenindepraktijkzijndeafgelopen
jarendezemogelijkhedenonvoldoendebenut.
OnderzoekingeninEastMailinginEngelandvanaf
1965-hedenhebbenaangetoonddateengoedsysteem
vanvermeerderenviawinterstekkanworden
ontwikkeldvoorzowelvruchtbomenalslaanbomen.
Ditsysteemishelaasnooitgoedvandegrond
gekomenondanksdeveelbelovendeonderzoeksresultaten.RecentheeftmenzichinBelgiëook
ophetonderzoekvanwinterstekkengestortop
basisvandeinEngelandverkregenresultaten.
Gecombineerdmeteenaangepastteeltsysteemheeft
ditbijenkelegewassentoteenverrassend
resultaatgeleid.Geziendezeresultatenende
toenemendevraagnaarmeerspreidingvanhetwerk
indeseizoenenlijkthetzinvolomteonderzoeken
ofdeinhetbuitenlandverkregenresultatenook
toepasbaarzijnindeNederlandseboomteeltenom
hetsysteemverderteontwikkelenente
optimaliseren.

Hetgeheleprocesvanbewortelingvanwinterstek
kanwordengereguleerddooreengerichte
temperatuurbehandelingvanhetdeelvandescheut
waarzichdewortelsontwikkelen.Daarbij ishet
vanbelangdatdeontwikkelingvandeknoppen
zoveelmogelijkwordttegengegaandoorde
omgevingstemperatuur laagtehouden.Erwordt
daaromgebruikgemaaktvaneenkoelcel.Inhet
onderzoekwordendevolgendefactorenonderzocht:
-rolvandemoerplant,
-invloedvandelengtevanhetstek,
-tijdstipvanstekmaken,
-temperatuurtijdensdewortelinitiatie,
-temperatuurtijdensdeuitgroeivandewortels,
-deconditiestijdensdedoorgroeivande
gecalde-ofbeworteldestekken.
Eendefinitieve Invullingenfaseringzalinde
loopvan1992wordenuitgewerktopbasisvan
aanvullende informatiediezalworden
bijeengebrachtuitEngelandenBelgië.Opbasis
vandezeinformatiezalookeenkeuzeworden
gemaaktvandesoortendiewordenonderzocht.
Ineentweedefasevanhetprojectzalworden
nagegaanhoehetsysteemkanwordenaangepastvoor
praktijkomstandigheden,bijvoorbeelddoor
vervangingvandekoelceldooreenschuur.
Uiteindelijkmoethetonderzoekleidentoteen
praktischtoepasbaarsysteemvanwinterstekken.

1005

PROJECTGEGEVENS

INSTELLING

Boomteeltpraktijkonderzoek
p/aPostbus118
2770AC BOSKOOP

PROJECTNUMMER

1006

PROJECTTITEL

NL

(engels)

PROJECTLEIDER

Ontwikkelingvaneenmethodeombloemknopvorming
bijPieris-stektevoorkomen.

:Developmentofamethodtopreventflowerbud
formationin Pi eris-cuttings.
J.B.Ruesink

PROJECTMEDEWERKERS

ONDERZOEKSLOKATIES

PB

JAARAANVANG

1994

JAARAFSLUITING

1996

MATERIEELBUDGET

budget1994isinvoorzien

PERSONELECAPACITEIT

-manjarenWO
-manjarenHTO
0,5manjarenTO

1006

PROBLEEM

DOEL

:Bijinventarisatie indepraktijk,waarbijmet
driegespecialiseerde Pieris -kwekersis
gesproken,bleekdatbloemvorming instekvoorhen
eenzodanigprobleemisdatonderzoeknodig is.De
wijzewaaropéénvandekwekershetprobleemweet
teomzeilendoorineenandereperiodevanhet
jaartestekkenheeftbedrijfseconomischgrote
nadelen.
Bijhetstekkenvan Pieris ontstaantijdensenna
debewortelingsperiodebloemknoppenophetstek.
Debloemknoppenzijnsomsookalaanwezigophet
momentdathetstekgemaaktwordt.Deze
bloemknopaanleg isongewenst.Debloemknoppen
wordenhandmatigverwijderdwatzeerveelarbeid
kost.Wordendebloemknoppennietverwijderddan
kostdeontwikkelingvandebloemknoppenenhet
uitbloeienvandeknoppeninhetvoorjaardeplant
veelenergie.Debloemknopvormingzorgtervoordat
minderknoppenvegetatiefkunnenuitlopenendat
deplantvormslechterwordt.Daarnaastwordtdoor
debloeihetuitlopenvanvegetatieveknoppenin
hetvoorjaarverlaat.

:Ontwikkelenvaneenmethodevoorhetproduceren
vanPieris-stekenhetbewortelenvanPieris-stek
waarbijbloemknopvorming inhetstekwordt
voorkomen.Destekmethodemoetpasseninhet
teeltsysteemvangespecialiseerdePieris-kwekers.
Dithoudtindathetstekwordtgekniptvaneigen
moerplantendievervolgenswordendoorgeteeldtot
leverbareplanten.Meerkennisoverdefactoren
dievegetatieveengeneratieveontwikkelingvan
Pieris beïnvloedenzaltevensleidentoteen
beteresturingvandeteeltvan Pieris.

1006

MOTIVERING

METHODE/
BEOOGDERESULTAAT

Eenaantalkwekershebbenzichdelaatstejaren
zeersterkgespecialiseerd indeteeltvan Pieris
incontainer.Dezespecialisatiebetekentdat50
tot98%vandeomzetvanhetbedrijfwordtbereikt
metdeteeltvan Pieris. Despecialisatieomvatde
geheleteeltvan Pieris, vanproduktievanhet
stektotleverbareplant.Doordeverregaande
specialisatie isdebehoefteaaninformatiegroot.
Dekwekerswisselenonderlingkennisenervaring
uitineenstudiegroep Pieris onderbegeleiding
vaneenDLV-er.
Essentiële informatieoverbijvoorbeeld
daglengte-gevoeligheidenfactorendiede
bloemknopaanlegbepalenisechternietaanwezig.
Erismetnamekennisnodigoverheteffectvan
bepaaldeteeltmaatregelenopbloemknopaanlegvan
hetstek.

Informatieuiteerderonderzoekophet
Proefstation (Sytsema1986 -1992)enopde
LandbouwUniversiteitinWageningen (Zevenbergen
1983)gecombineerdmetinformatievankwekers
leverteenaantalfactorenopdieinvloedkunnen
hebbenopdebloemknopvormingvan Pieris.
Daglengtegevoeligheid eneffektvan
lichtintensiteit,temperatuur,CO enbemesting
zijnfactorendieinvloedhebbenmaarwaarvanhet
precieseffektopdebloemknopaanlegnietbekend
is.
Alseerstezaldedaglengtegevoeligheidvan
Pieris wordenvastgesteld in1994.Indiende
bloemknopaanlegvan Pieris
gevoeligblijktte
zijnvoordaglengtedankanhiermeeworden
gestuurd.Hetisechtergoedmogelijkdatde
daglengteslechtseenfactorvangeringeofgeen
betekenisblijkttezijn.
Indatgevalzullenin1995en1996defactoren
dieinvloedhebbenopdeproduktievanassimilaten
indeplant,lichtintensiteit,temperatuur,CO.en
bemesting,naderwordenonderzocht.Zoweltijdens
degroeivandestekkenopdemoerplantals
tijdensdebewortelingvanhetstekhebbendeze
factoreninvloed.
Destudiegroep Pieris wordtnauwbijdeopzeten
uitvoeringvanhetonderzoekbetrokken.Degehele
groepofeenaantaldeelnemersvandegroepzal
fungerenalsbegeleidingscommissie.
Hetonderzoekzalinformatieopleverenwaarmeemen
debloemknopaanlegendevegetatievegroeivan
Pieris kansturenendebloemknopvorming in
stekkenwellichtkanvoorkomen.
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PROBLEEM:

Deteeltvantweejarigestruikrozenstaatonderdruk.
Eenstructureellagereverkoopprijsdandekostprijs,
medeveroorzaaktdoordeconcurrentievanuithetbuitenlandzijnhierdebetaan.Omaandezeconcurrentie
indetoekomsthethoofdtekunnenblijvenbiedenzal
onderanderedeproductievaneenkwalitatiefhoogwaardigproductcentraalmoeten(blijven)staan.Het
uitgangspunthierbijisdathetgebruikvanonderstammenveelaleenbeteregroeiwijzeeneenbetere
kwaliteitoplevertdanbijdeteeltvandecultivar
opeigenwortel.
Deteeltvangeoculeerderozeninpotiseenrelatief
nieuweontwikkelingindeteeltvanstruikrozen.De
containerteeltbiedtmogelijkhedentotteeltversnellingmaarvraagtomeenanderevermaerderingswijze
vandeonderstammen.Devermeerderingvanrozenonderstammeninplugbiedthiervoorperspectieven.

DOEL

Bepalenofeenanderevermeerderingsmethode (namelijk
hetstekkenenzaaienvanonderstammeninpluginde
lente-enzomerperiode)kanleidentotteeltversnellingbijdeteeltvanstruikrozeninpot.
Bepalenvandebedrijfseconomischeperspectievenvan
dezevermeerderingswijzevoordeteeltvanstruikrozeninpot.

MOTIVERING

Deteeltvangeoculeerdestruikrozeninpotvindt
momenteelnietgeheelinpotplaats.Deéénjarige
teeltvandeonderstamvindtplaatsindevollegrond.
Naoculatiemetdecultivarwordendestruikrozenpas
naeentweejarigeteeltindevollegrondgerooiden
nasterkewortelsnoeiingrotepottenopgepotdoorde
kweker/afnemer.Deplantenwordenafgezetintuincentra.Echterdegrotepotmaatleverthogetransportkostenop.Endezwareonderstamleidttoteensterke
groeikrachtvandecultivar.Eencompactestruikopbouwwordtzonognietbereikt.Deteeltvanonderstammeninpluglijktbetergeschiktvoordeteelt
vanstruikrozeninpotdandehuidige indevollegrondopgekweekteonderstammen.
Doordeteeltvandeonderstaminplugwordtmogelijk
eenkwalitatiefgoedproductgeleverd.Bijdestruikrooswordteencompacterwortelstelselbereiktendat
maaktdeze (meer)geschiktvoordeteeltvanstruikrozeninpot.Bovendienlijkteenteeltversnelling
bijdestruikrozenteeltmogelijkdoorvollediginpot
tetelen.
Roosiseengevoeliggewasvoorhetwortellesieaaltje(Pratylenchuspenetrans).Doordebeperkingvan
hetgebruikvangrondontsmettingsmiddelen isdebehoefteontstaanaan'versegrond'.Wanneereenteeltversnellingvaneenjaargerealiseerdkanwordendoor
deonderstamvermeerdering inplugzalookdebehoefte
aan 'versegrond'kunnenverminderen.
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METHODE:

Bijhetonderzoekwordtonderanderegebruikgemaakt
vanRosacaninaselecties 'Kuiper'en'Superbe',Rosa
corymbifera'Laxa'enRosarubiginosa.
Vegetatievemethode
Injuni/juliwordtstekgenomenvanmoerplanteninde
vollegrondvanenkelemakkelijktestekkenenwinterhardeonderstammen(o.a.ludiek).Hetstekmateriaal
moetvoldoendedikzijnengoedafgerijpt.Nadatde
stekkenbeworteldzijnwordenzezosnelmogelijk
geënt,dusvôôrdewinter.Navergroeiingwordende
geslaagdeveredelingenovergepot,afgehardenoverwinterd.Eindfebruarivanhetdaaropvolgendejaar
wordthetgewasgetoptenverderopgekweekttoteen
leverbareplant.Inhetnajaarvanhettweedejaar
wordendeplantenopkwaliteitbeoordeeldenafgezet.
HetstekkenenveredelenvindtplaatsinBoskoop.
Generatievevermeerdering
DegeneratievevermeerderingvindtplaatsinHorst.
Inhetvoorjaarwordendeverschillendeonderstammen
inpluggezaaid.Tijdenshetgroeiseizoenwordteen
diktegroeivandeonderstamvanaf6-8mmnagestreefd.
Afhankelijkvandediktegroeivandezaailingwordt
geëntmeteengoedvertakkende trosroosvóór(vanaf
juli)ofnàdewinter(cafebruari).Bijeenscheutlengtevan15-20cmwordtdeveredeldeplantgetopt
enovergepot.Overwinteringvindtplaatsalsonderstaminplugofalsveredeldeplant.Eindmei-nade
laatstenachtvorst-wordendeplantenbuitenverder
opgekweekt.Inhetnajaarvanhettweedejaarworden
deplantenopkwaliteitbeoordeeldenafgezet.
Eenbegeleidingscommissiewaarinonderanderekwekers
plaatsnemenwordtbetrokkenbijdevoortgangvandit
project.

BEOOGDRESULTAAT:

Eenbedrijfseconomischverantwoordvermeerderingssysteemvanrozenonderstammeninplugwordtnagestreefd,
endaarmeeeengoedvermeerderingssysteemvoor
struikrozeninpot.Doorteeltversnellingkrijgtde
teeltvaneenkwalitatiefgoedestruikroos (inpot)
betereperspectieven.
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FASERINGONDERZOEK:

1994en1995
Zomerstekinplugmakenenuitzaaieninplug.Enten
vandeonderstammenmeteenstruikroos.Optimalisatie
vanbewortelings-enslagingspercentage.Oriëntatie
vandebenodigdhedenvoordeeersteeconomischeverkenning.
1996
Stekkenenzaaieninplug.Veredelingmeteen
struikroos.Optimalisatievande(vermeerderings-en)
veredelingsmethode.Doorteeltvanvermeerderde
struikrozen.Bepalenvandeteeltversnellingopbasis
vandegroeikracht (lengte,doorsnede)enkwaliteit
(aantaltakken).Economischeberekeningen.
1997
Volgenvanhetmateriaalopgekweektindevoorgaande
jaren.
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Integrale vergelijking vermeerderingssystemen
1100 e.v.
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PROBLEEM

Velelaanbomen,alsmedeeenaantalsiergewassen,
wordenvermeerderddoormiddelvanenten.In
tegenstellingtotdevermeerderingvanvruchtbomen
envelekasrozen,waarbijgeselecteerdevegetatief
vermeerderdeonderstammenwordengebruikt,entmen
opzaailingonderstammen.Ineenaantalgevallen
entmen(omdiverseredenen)nietoponderstammen
vandezelfdesoortmaaropminofmeerverwante
soorten.Hetentenopzaailingonderstammenkent
alsnadeeldegenetischevariabiliteit.Zoiser
doordegenetischevariatievandeonderstammen
vaakeenverschilingroeikrachtvanzowelde
onderstammenalsdeonderstam-entcombinaties.
Daarnaastbestaanerverschilleningevoeligheid
voorziektenenkandematevanverenigbaarheid
tussendeindividueleonderstammenverschillen.
Ditlaatsteisvooralhetgevalindienopmeerof
minderverwantesoortenwordtgeënt.
Dedoordeonderstammenveroorzaaktevariatiein
groeikrachtkomtdeuniformiteitvandepartij
niettengoede.Ditislastigindeteelt,de
maximaleopbrengstwordtniet gehaaldenmen
wordtgedwongentotselectiefrooienmetde
daarmeegepaardgaandeextrakosten.

DOEL

Doelvanditprojectis:
-Nagaaninhoeverrehetmogelijkisom
onderstammenvanenkelebelangrijke laanbomen
vegetatief,doormiddelvanstekken,te
vermeerderen.
-Nagaanofvegetatiefvermeerderdeonderstammen
leidentoteenmeerhomogenegroeikrachtvande
geëntecultivars.
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MOTIVERING

METHODE/
BEOOGDERESULTAAT

Hetonderzoeknaardemogelijkhedentot
vermeerderingvanlaanboomonderstammenviastek
kanaanwijzingenopleverenofdezevormvan
vermeerderentechnischmogelijkis.Ineen
oriënterendestudieisreedsgeblekendatdekans
opsucceszeergrootis.Indieneenmethodevan
vegetatievevermeerderingbeschikbaar is,dan
biedtditmogelijkhedenvoorselectievan
onderstammenbijvoorbeeldopgroeikracht(verg.
metdefruitteelt)ofziektegevoeligheid.Metname
degevoeligheidvoor Verticillium
dahliae zouwel
eensvanbelangkunnenzijn.Eenbelangrijkpunt
isookhoedegroeikrachtisopdezevegetatief
vermeerderdeonderstammenenmetnamedevariatie
ingroeikrachtinvergelijkingmetdegroeikracht
vandeentenopgeneratiefvermeerderdeonderstammen.Eenkleinerevariatie ingroeikrackt
zorgtvooreenuniformerprodukt.Datmaaktde
teeltenhetrooiengemakkelijker.Hette
verwachtenpositieveeffectvanvegetatief
vermeerderdeonderstammenopdeuniformiteitvan
debomenzalechtereerstmoetenworden
aangetoond.
Inhetonderzoekwordtgekozenvoordegewassen
Tilia enAcer,beidebelangrijkevertegenwoordigerszijnuitdegroepvanlaanbomen.Bij
Tilia speeltvooraldevariabiliteiteenrol,het
onderzoekbij Acer sluitaanbijhetonderzoek
naarselectieopmeer Verticillium
resistente
onderstammen.
Ditprojectisdusnietgerichtophetselecteren
vanonderstammenennietopdetoetsingvande
gebruikswaardevanonderstammenmaardientomde
vermeerderingsmogelijkheden aantegevenenomte
bepalenwatdeinvloedisvanvegetatieve
vermeerderingvanonderstammenopdevariatie.
Naasthetinditprojectbeschrevenonderzoekzou
erookonderzoeknaarselectie inonderstammen
moetenplaatsvinden.Mogelijkkandaarbijgebruik
wordengemaaktvanmateriaaldateldersalvia
selectie isverkregen (bijvoorbeeldonderstammen
voor Tilia inEastMailing,Engeland).
Hetonderzoekisopdevolgendemanieropgezet.
Indeeersteplaatshetonderzoeknaarde
mogelijkhedenomonderstammenviastekte
vermeerderen.Hiervoorzullenvaneenbeperkt
aantalwillekeuriggekozenonderstammenvan
Tilia vulgaris,
Tilia cordata enAcer
platanoides stekkenwordengenomen.Erzal
wordennagegaaninhoeverredezestekkenkunnen
wordenbeworteldenwatdebehoefte isaan
groeistofconcentratie.Vanenkelevandeze

1102

onderstammenzullenklonenwordenopgebouwdvan
zo'nhonderdexemplarenvoorhetvervolgvan
hetonderzoekonderpuntB.
planning:
1993-1994Vermeerderenenopkweekvanenkele
zaailingonderstammenvandedriegenoemde
gewassen.
1994-1995Optimaliserenvandevermeerderingstechniek.
Omeenindruktekunnenkrijgenvande
eventueleverminderingvandevariatiein
groeikrachtindienerwordtgeëntopvegetatief
vermeerderdeonderstammen,moetereen
vergelijkendonderzoekwordenopgezetmetals
controlegroepplantenopzaailingonderstammen.
Degroeivanbeidegroepenzalworden
vergelekenwaarbijerspecifiekzalworden
gekekennaardevariabiliteitbinnendegroepen
entussendetweegroepen.Ditzalmetspeciale
statistischetechniekenwordengeanalyseerd.
planning:
Voorjaar1995uitplantenvandeverkregen
onderstam-klonenendezaailingonderstammen
1995oculerenvandeonderstammen.
1996,1997en1998teeltvandegeënte
laanbomenenbeoordelingvandegroei.

Opbasisvanderesultatenvanditprojectwat
betreftstekbaarheidvanonderstammeneneffecten
opdeuniformiteitkunnentoepassingeninde
praktijkwordenonderzocht.Daarbijzalookeen
economischeevaluatiemoetenplaatsvinden

1]

Bijlage:projectkosten
Voorditprojectzijngeenspecifiekekostenindevormvan
aanschaffingene.d.nodig.Dekostenbestaanuitdekostendiegemaakt
wordenvoordevermeerderingenteeltzoalshieronderbeschreven.
Indiengangbarerassenalstoetsrassenwordengeëntdanisertevens
eenopbrengstuitdeverkoopvandebomenaanheteindevanhet
project.
gedurende94,95en96jaarlijksongeveer3000stekken
makenenbewortelen
gedurende1jaar (1994-1995)1000-1500stekken
oppottenendoortelenindekas

f

1500,

f1500,

aankoopzaailingonderstammen (1994)(totaal450stuks) f 400,
gedurende1jaar (1995-1996)1500onderstammen
opplantenenoculeren (ogen)
gedurende3jaar (1996-1998)teeltvan1500bomen
geëntopdeonderstammen
500Tiliavulgaris
500Tiliacordata
500Acerplatanoides

Totaal
***

f 625,

f8500,
f7500,
f6500,

f26525,
f12250,

f14275,

***ERWORDTVANUITGEGAANDATDENORMALETEELTKOSTENGEDURENDE
1995-1998UITEINDELIJKVOOREENDEEL (ongeveer50%)WORDENVERGOED
DOORDEOPBRENGSTVANDEBOMENIN199871999
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PROBLEEM

Eenbelangrijkprobleemwaarmeede
vasteplantenkweker temakenheeft,zijnaaltjes.
Ditwordtbevestigddooreeninventarisatievande
PlantenziektenkundigeDienst.Hieruitblijkt
namelijkdatvelepartijenvasteplantenbesmet
zijnmetvoornamelijkendoparasitaireaaltjes.
Ditprobleemwordtnogversterktdoorhet
MeerjarenplanGewasbescherming,waarinhetgebruik
vanchemischegrondontsmettingsmiddelenmoet
wordenteruggedrongen.
Oorzaakvandeproblematiekmoetvooralworden
gezochtinhetfeitdathetuitgangsmateriaalvoor
eennieuweteeltveelalwordtverkregendoorvan
leverbare (besmette)plantentevermeerderen.De
VerenigingvanVasteplantenkwekers iszichbewust
vandeernstvandeproblematiekenheefteen
rapportgeschrevenwaarinaanbevelingenworden
gedaanvoordesector,devoorlichtingenhet
onderzoek.HetonderzoeksprojectophetPBte
Boskoopzalzichrichtenophetontwikkelenvan
eenmethodevoorhetvermeerdereneninstandhouden
vanaaltjesvrijuitgangsmateriaal.
Voordeverdereachtergrondenvandeproblematiek,
maarookdeverkenningvanoplossingsrichtingen,
wordtverwezennaarhetrapport"Beheersenvan
aaltjesindeteeltvanvasteplanten".

DOEL

Ontwikkelenvaneennieuwvermeerderingssysteem,
waarbijdeproduktievanaaltjesvrij
uitgangsmateriaalgescheidenwordtgehoudenvande
produktievanleverbareplanten,omzodoende
iedereteeltmetaaltjesvrijmateriaaltekunnen
starten.
Hiervoormoetineersteinstantieeenmethode
wordenontwikkeldmetbehulpwaarvanaaltjesvrije
moerplanteninstandkunnenwordengehouden.In
tweedeinstantiemoeteenwijzevanvermeerderen
wordenontwikkeldwaarbijuitdezemoerplanten
zoveelmogelijkaaltjesvrijenakomelingen
ontstaan.Hieruitkanvervolgenshetleverbare
eindproduktwordengeteeld.
Erwordtdusnietonderzochthoedeaaltjeszich
verspreidenenplantenopnieuwkunnenbesmetten.

MOTIVERING

Devasteplantenteelt iseenintensieveteeltdie
delaatstedecenniazeersterkisgegroeid.Met
namedeexportnaardeVerenigdeStatenisinde
periode1980-1991zeersterktoegenomen,ondanks
deexportbelemmeringen (uitspoelenvangronden
vrijzijnvanzichtbareziekten).DeVerenigde
Staten,evenalsCanadaenJapan,eisenvoorimport
namelijkdezogenaamdenul-tolerantie.Wanneer
hieraannietwordtvoldaan,kanhetbetreffende
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landinhetuiterstegevaldegrenzensluiten.Dit
kan,gezienhetexportaandeelvandeVerenigde
Staten,grotefinanciëlegevolgenhebben.Echter
ookzondergenoemdeexportproblemenishet
noodzakelijkdatoplossingenwordengezocht.
Aaltjesreducerennamelijkdegroeivanhet
produkt.Daarnaastishetvanbelangdateen
alternatiefvoordechemischebestrijdingwordt
gezocht.
METHODE/
BEOOGDERESULTAAT

:InsamenwerkingmetdePDinWageningenenhetLBO
inLissezaldeaaltjesproblematiekindevaste
plantenwordenaangepakt.DePDzaleen
literatuurstudieuitvoeren,terwijlhetLBO
onderzoekthoe,doormiddelvaneen
warmwaterbehandeling,plantenaaltjesvrijkunnen
wordengemaakt.HetCOWTinLissezalworden
ingeschakeldwanneeruithetonderzoekblijktdat
weefselkweekmoetwordeningezetvoorhet
vermeerderenvanaaltjesvrijuitgangsmateriaalof
wanneerblijktdatweefselkweeknodigisvoorhet
aaltjesvrijmakenvanplanten.Hetonderzoekop
hetLBOstart,evenalshetonderzoekophetPB,in
1994.Bijhetaanvangenvanhetonderzoekin
Boskoopzaldaaromnognietkunnenworden
uitgegaanvanaaltjesvrijmateriaalvanhetLBO.
Ineersteinstantiezaldaarommetmogelijkbesmet
materiaalwordengeëxperimenteerd,maarookmet
aaltjesvrijeplantendiealinweefselkweek
voorhandenzijn.Hetteonderzoekensortimentis
gebaseerdopdelijstvangewasseninhetrapport
"Beheersenvanaaltjesindeteeltvanvaste
planten".OphetPBzaleensysteemvoor
moerplantenwordenontwikkeldwaarmeedeplanten
aaltjesvrijinstandkunnenwordengehouden.
Hierbijkanwordengedachtaaneenteeltin
container.Daarnaastzalwordenonderzochthoeop
hetjuistetijdstipvandezeplantenzosnelenzo
veelmogelijknakomelingenkunnenwordengemaakt
voordeproduktievanhetleverbareeindprodukt.
Eenmogelijkheidhierbij ishetzeerintensief
delenvanhetproduktinzeerkleine,nog
levensvatbaredelen,dievervolgensworden
beworteld.Hierdooronstaatervoordevaste
plantenteelteenvermeerderingssysteem in
bijvoorbeeldspeedlingplaten.Hetmanipulerenvan
moerplantenmetbijvoorbeeldlicht,
(bodem)temperatuur,koeling,groeiregulatorenen
hetgebruikvanweefselkweekmateriaal
(juveniliteit)kanhierbijeenhulpmiddelzijn.
Heteersteonderzoeksjaarheefteenoriënterend
karakter.Indatjaarzalineersteinstantie
onderscheidwordengemaaktinvasteplantenmet
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bovengrondseokselknoppenenplantenzonderdeze
knoppen.DitIsnodigomvasttekunnenstellenof
de,plantendoormiddelvanstekvanbovengrondse
delenkunnenwordenvermeerderdofniet.Verder
zalereenindelingwordengemaaktnaargewassen
metstengel-enbladaaltjesofgewassenmet
wortelaaltjes(ofallebei).Ookditisvanbelang
voordeteonderzoekenvermeerderingsmethodeen
voordevraagofmetdiemethodedebetreffende
aaltjeskunnenwordengeëlimineerd.
Hoehetonderzoekinhettweedeenderdejaarzal
wordenvoortgezet,isafhankelijkvande
resultatenuitheteerstejaar.Zodradedoorhet
LBOmetwarmwaterbehandelde(aaltjesvrije)
plantenbeschikbaarkomen,zullendezeinhet
onderzoekwordenbetrokken.
Vanbeginafaanzullenbedrijfsstructurele
aspecteneneconomischeperspectievenvanhet
nieuwevermeerderingssysteemwordenoverwogenom
tijdigtesignalerenofdeoplossinghaalbaaris.
Ineenlaterstadiumzaleenmeeruitvoerige
evaluatieplaatsvindenvanhetnieuwesysteemin
vergelijkingmetbestaandesystemen.Hierbijwordt
hetgeheleproduktieprocesbetrokken(o.a.
kwaliteitsverbetering,teeltversnellingenarbeid)
incombinatiemethettotalebedrijfsgebeuren.
Uiteindelijkmoetervoordepraktijkeennieuw
vermeerderingssysteembeschikbaarzijn,waarmeeop
eeneconomischverantwoordewijzeaaltjesvrij
uitgangsmateriaalkanwordengeproduceerd.Het
onderzoekzalwordenondersteunddooreen
begeleidingscommissievanuitdepraktijk.
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Invloed van stektype, bemesting en snoei van
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PROJECTLEIDER

J.B. Ruesink

PROJECTMEDEWERKERS

ONDERZOEKSLOKATIES

PB

JAAR AANVANG

1995

JAAR AFSLUITING

Evaluatie in 1996: afsluiting in 1997 óf 1999

MATERIEEL BUDGET

12.000 (indien in 1999 afgesloten: 22.000)

PERSONELE CAPACITEIT

manjaren WO
manjaren HTO
1,3 manjaren TO
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PROBLEEM

In de boomkwekerij wordt steeds meer gespecialiseerd. Er is vraag naar grotere partijen. Via o.a. de
veiling worden steeds vaker grotere partijen afgezet.
Daarbij worden steeds strengere eisen gesteld aan
de uniformiteit van de partij.
Om een zo uniform mogelijke partij te verkrijgen
moet het uitgangsmateriaal, de bewortelde stekken,
ook zo uniform mogelijk zijn.
De vraag is nu hoe dit te bereiken is.
In project 1004 en 1200 is o.a. gekeken naar het
effect van het type stek. Hieruit k w a m naar voren
dat dit, afhankelijk van het gewas, effect kan hebben op de uniformiteit van een partij beworteld stek.
Selectie op zwaar coniferenstek gaf bijvoorbeeld een
partij planten met minder variatie in grootte of gew i c h t . Een ander voorbeeld is het gebruik van topstek van een bepaalde heester dat een partij planten
opleverde met een groter percentage gelijkmatig
uitgelopen ogen. Andere mogelijkheden om de uniformiteit te verhogen zijn de selectie op tussenstek
met een bepaald aantal ogen, tussenstek met een
bepaalde internodiënlengte, of stek van een bepaalde plaats op de plant. Dit laatste kan belangrijk zijn,
zoals uit onderzoek van de rozenkasteelt blijkt.
Uit de literatuur zijn er aanwijzingen dat het uiterlijk
van een moerplant en daarmee het uiterlijk en de
eigenschappen van een stek te beïnvloeden zijn via
het bemesten en snoeien van de moerplant. Welke
effecten deze factoren hebben op de uniformiteit
van stekken is bij boomkwekerijgewassen echter
nog onvoldoende bekend.

DOEL

Het vaststellen van voorwaarden betreffende
stektype, bemesting en snoei van stekplanten voor
uniform stek.
Vaststellen welke criteria geschikt zijn voor de beoordeling op uniformiteit van een partij planten.
Onderzoeken hoe sterk de relatie is tussen de uniformiteit van het uitgangsmateriaal en de uniformiteit
van het uiteindelijk leverbare produkt.

MOTIVERING

Een aantal grote vermeerderaars k w e e k t moerplanten in kas op. Dit maakt de produktie van stekmateriaal kostbaarder. Daardoor is er meer behoefte aan
een efficiëntere en kwalitatief betere stekproduktie.
Selectie naar stektype, snoei en/of bemesting van de
moerplanten kan hiertoe bijdragen. Voorwaarde is
wel dat dit uniformer beworteld stek oplevert.
Een partij beworteld stek van dezelfde kwaliteit
spaart arbeidskosten (snoei, sortering) in de teeltfase
uit. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld het effect van
het aantal wortels op de kwaliteit van het beworteld
stek. Is selectie op stek met een bepaald aantal
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wortels mogelijk dan zal een dergelijke partij planten
zich uniformer ontwikkelen. De teeltkosten zijn dan
lager.

METHODE/
BEOOGDE RESULTAAT

Een aparte literatuurstudie over de bemesting van
moerplanten, eind 1994 door een stagaire onder
begeleiding van Th. Aendekerk, zal de basis vormen
voor de bemestingsbehandelingen.
Om verschillende bemestingsbehandelingen te kunnen aanleggen worden de moerplanten geteeld op
eb/vloedtafels.
Er is gekozen voor een beperkt aantal gewassen,
zoals Photinia, Skimmia (variabel aantal bloemknoppen per plant), Philadelphus of Rosa. Per eb/vloedkas wordt één gewas gehouden, om tegemoet te
kunnen komen aan de verschillende teelteisen van
de gewassen.
De bemestingsbehandelingen bestaan uit twee trappen van één voedingsoplossing. Een derde bemestingsbehandeling, bestaande uit een derde trap van
de voedingsoplossing of uit een voedingsoplossing
van andere samenstelling, is maar beperkt realiseerbaar. Om de beperkingen van het eb/vloed-systeem
te ondervangen zal de toedieningsoplossing en de Ec
in de potgrond vaak bemonsterd worden. Dit zal
relatief veel mensuren kosten.
Om het effect van een bemestingsbehandeling op de
bemestingstoestand in het stekmateriaal te meten
worden op elk stektijdstip gewasanalyses genomen.
Per bemestingsbehandeling worden de moerplanten
op 2 manieren gesnoeid. Één methode waarbij de
habitus van de moerplant zodanig wordt dat de
stekken niet erg uniform zijn en één methode waarbij
wordt getracht om vele gelijkwaardige stekken te
verkrijgen.
Het stekmateriaal wordt ingedeeld in enkele duidelijk
te onderscheiden typen. Het stek wordt op een standaard manier beworteld.
Elke partij beworteld stek wordt vervolgens beoordeeld naar een aantal criteria, bijvoorbeeld het aantal
wortels, vertakking, taklengte, bloei, aantal uitgelopen ogen per plant. Dit hangt ook van het gewas af.
Er wordt op zo veel mogelijk criteria beoordeeld om
in de loop van de jaren de waarde van de diverse
criteria te kunnen vaststellen.
Daarna worden enkele partijen (= behandelingen)
van verschillende uniformiteit opgepot. De opgepotte
planten worden standaard doorgeteeld. Regelmatig
worden de partijen op uniformiteit beoordeeld a.h.v.
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bovengenoemde criteria en met elkaar vergeleken.
Daarbij geeft het verschil in uniformiteit tussen partijen afkomstig van uniform beworteld stek en afkomstig van niet-uniform beworteld stek informatie
over de bijdrage van uniform uitgangsmateriaal aan
de uiteindelijke uniformiteit van het leverbare produkt.
Voor een goede beoordeling van de uniformiteit en
voor een goede doorteelt is het belangrijk de groeieigenschappen van een gewas goed te kennen. Hierover wordt contact met de praktijk onderhouden.
In 1996 zal de proef herhaald worden. Daarbij is het
mogelijk dat de bemesting of de gewaskeuze aangepast wordt. De invloed van de snoei van de moerplanten zal dan duidelijker te zien zijn in de vorm van
de stekplanten.
Op grond van de resultaten van de proef van 1996
wordt beslist of het project wordt vervolgd danwei
beeïndigd. Het project wordt beeïndigd indien de
verschillende bemestings- en snoeibehandelingen
weinig verschil in uniformiteit opleveren. Indien de
invloed van de uniformiteit van het beworteld stek
niet terug te vinden is in de uniformiteit van het
geteelde produkt wordt het project eveneens beëindigd. Bij voortzetting kan de proefopzet gewijzigd
worden.
Het project zal informatie geven over de effecten
van bemesting, stektype en moerplantsnoei op de
stekresultaten en de uniformiteit van de partij beworteld stek. Daartoe wordt bepaald hoe uniformiteit het beste vastgesteld/gemeten kan worden.
Het project levert informatie op over een goede opkweek van moerplanten in de kas.
Het project geeft inzicht in het belang van uniform
beworteld stek door tevens de uniformiteit van het
tussen- en eindprodukt te beoordelen.
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PROJECTGEGEVENS

INSTELLING

Bopmteeltpraktijkonderzoek
p/a Postbus 118
2770 AC BOSKOOP

PROJECTNUMMER

1204

PROJECTTITEL

Onderzoek naar de mogelijkheden van Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) analyse ten behoeve van identificatie van boomkwekerijgewassen
Preliminary studies of RAPD analysis for identification of nursery stock

PROJECTLEIDER

B.P.A.M. Kunneman

PROJECTMEDEWERKERS

M.R.J. Albers

ONDERZOEKSLOKATIES

COWT/LBO, LISSE

JAAR AANVANG

1995

JAAR AFSLUITING

1997

MATERIEEL BUDGET

verbruiksartikelen f 35.000
uitvoering i.s.m. LBO/COWT

PERSONELE CAPACITEIT

0.5 manjaren WO
0.5 manjaren TO
0.3 manjaren assistentie
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PROBLEEM

DOEL

MOTIVERING

Voor een vooraanstaande producent van uitgangsmateriaal (zaailingen, bewortelde stekken, weefselkweekplanten) als Nederland is een juiste benaming
van gewassen van groot belang. Bij de export worden steeds strengere eisen gesteld aan de identiteit
van de produkten. Het kunnen instaan voor soort- of
rasechtheid is een belangrijk kwaliteitskenmerk.
Identificatie van boomteeltgewassen vindt plaats
door visuele waarneming gekoppeld aan een (min of
meer) waterdichte registratie en administratie. Het
ontbreekt echter vaak aan een snelle betrouwbare en
objectieve identificatiemethode. Hiervoor zijn een
aantal redenen aan te geven. De veelheid aan nieuwe cultivars met vaak niet of nauwelijks zichtbare
verschillende kenmerken. Nieuwe vermeerderingstechnieken (bijvoorbeeld weefselkweek), andere
teeltsystemen (bijvoorbeeld de teelt in kas) en groei
en bloeibeinvloeding (bijvoorbeeld door groeiremmers) leiden tot een andere habitus van de plant tijdens de teelt en op het moment van verhandelen.
Er ontstaan steeds meer problemen met merken-en
kwekersrecht waarbij men snel uitsluitsel wil hebben
over de identiteit van planten. De visuele beoordeling kan soms zeer tijdrovend zijn (bijvoorbeeld
wachten op bloei of vruchtdracht)
Een probleem in het sortimentsonderzoek is dat het
niet altijd duidelijk is tot welke soort of groep binnen
een geslacht een bepaalde plant behoort. Ook hiervoor is een snelle objectieve identificatiemethode
nodig.
Op basis van de bestaande kennis van RAPD analyses, nagaan in hoeverre de techniek geschikt is te
maken voor routinematige identificatie van boomkwekerijgewassen in het algemeen en roos in het
bijzonder.

De ontwikkeling van identificatie- en detectiemethoden heeft in de sector en het onderzoek een hoge
prioriteit. Dit is terug te vinden in diverse visies.
Gezien de snelle ontwikkeling van de gebruiksmogelijkheden van DNA technieken lijkt de tijd aangebroken om de mogelijkheden voor de boomkwekerij te
onderzoeken. Daarbij wordt gekozen voor de RAPD
techniek omdat deze relatief goedkoop en eenvoudig
is, er weinig ontwikkelingswerk nodig is en er geen
gebruik behoeft te worden gemaakt van radioactieve
labeling en/of risico-volle chemicaliën. In de literatuur
worden vele toepassingen van deze techniek beschreven, ook bij houtige gewassen. Voorbeelden
zijn het aantonen van verwantschap tussen hybriden
van Acer soorten en identificatie-onderzoek aan
Malus. Naast het gebruik van RAPD analyse in pro-

1204

bleemgevallen, is ook gebruik denkbaar in een aantal
routinematige keuringen. Daarmee zou een deel van
de veldkeuring kunnen vervallen waardoor keuringskosten kunnen worden verminderd.
METHODE/
BEOOGDE RESULTAAT

Er zal in een periode van drie jaar worden nagegaan
bij welke gewassen en voor welke identificatieproblemen de methode bruikbaar is, in hoeverre er een
standaard procedure kan worden gevolgd, waar de
grenzen van het systeem liggen en wat de mogelijkheden voor routinematige toepassing zijn. In eerste
instantie zal er worden gekozen voor één toetsgewas, de roos. Deze keuze is gemaakt naar aanleiding
van vragen uit de praktijk, bij dit gewas komt de
gehele omvang van het identificatieprobleem (cultivars, mutanten, zaailingherkomsten) naar voren en
er zijn veel problemen met kwekers- en merkenrecht.
De planning van het project is als volgt:
- Nagegaan wordt in hoeverre de verschillende ras
sen, mutanten en zaailingpopulaties kunnen wor
den onderscheiden, (fase 1; 1995)
- Vervolgens zal worden nagegaan in hoeverre de
resultaten reproduceerbaar zijn. (fase 2; 19951996)
- In een derde fase worden ook andere gewassen in
het onderzoek betrokken. Te denken valt aan gewassen in het sortimentsonderzoek met nomenclatorische- en identificatieproblemen (bijvoorbeeld
Tilia) zodat er een direkte relatie is met mogelijke
toepassingsgebieden (fase 3; 1995-1996)
Het resultaat van het project is een methode van
identificatie die voor diverse gewassen kan worden
gebruikt, de grenzen van de methode zijn bekend
(wat kan wel- en wat kan niet worden onderscheiden) en er is inzicht in de toepassingsmogelijkheden.
Daarmee kan aangegven worden in welke praktische
gevallen deze technieken toegepast kunnen worden.
Op basis van de resultaten van dit project kan wor
den besloten voor vervolg en evt. verbreding (andere DNA technieken, toepassing van dit type bepalingen bij detectie van ziekten etc.)
In overleg met de NAKB zal worden nagegaan hoe
en door wie bepalingen in de toekomst kunnen
worden uitgevoerd.
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Ontwikkelen van weefselkweek vermeerderingssystemen
2000 e.v.

PROJECTGEGEVENS

INSTELLING

Boomteeltpraktijkonderzoek
p/aPostbus118
2770AC BOSKOOP

PROJECTNUMMER

2007

PROJECTTITEL

NL

(engels)

PROJECTLEIDER

VermeerderingenregeneratievanAcervia
weefselkweek

:VegetativepropagationandregenerationofAcerby
tissueculture

M.R.J.Albers

PROJECTMEDEWERKERS
ONDERZOEKSLOKATIES

LisseenBoskoop

JAARAANVANG

1994

JAARAFSLUITING

1996

MATERIEELBUDGET

fl.1.500,- (fl.500,-perjaar)

PERSONELECAPACITEIT

0

manjarenWO

0

manjarenHTO

0.50 manjarenTO

2007

PROBLEEM

Bijdeteeltvanlaanbomenals Acer geeftde
vegetatievevermeerderingvansommigesoortenen
cultivarsnogaleensproblemen.Daarnaastzijner
problemenmetdeverwelkingsziekteveroorzaakt
doordeschimmel Verticillium
dahliae. Omdeze
ziekteopkortetermijnonderdeknietekrijgen
biedtonderzoekaandewaardplantresistentiehet
meesteperspectief.Voorhetselectie-onderzoekis
hetnoodzakelijkdateenmethodevoorhandenis,
omresistentplantmateriaalsneltevermeerderen.
Naastzaailingenselectiekaninvitroselectieeen
bijdragebiedenaanhetoplossenvanhet
Verticillium
probleem.Vermeerderingen
regeneratiemoetdanwelmogelijkzijn.Voorin
vitroselectieisregeneratieuitweefselstukjes,
callusen/ofcelsuspensieculturennoodzakelijk.

DOEL

Dedoelstellingvanhetinvitroonderzoekophet
PB/COWTistenbehoevevande
Verticillium
problematiekdeinvitrovermeerderingte
optimalisereneneenbetrouwbareregeneratiemethodeteontwikkelen.Gedachtwordtbijhet
regeneratieonderzoek aanhetinducerenvan
scheutenofembryoïdenopweefselstukjesvan Acer.
Alstoetsgewaswordt Acer lobelii enAcer
platanoides
'RoyalRed'gebruikt.

MOTIVERING

Economischgezienis Verticillium
debelangrijkste
ziektebijlaanbomen.Degevoeligheidvan
Acer-soorten encultivarsvoor Verticillium
is
verschillend.OphetCOWTwordtsinds1991(in
project2006)gewerktaandevermeerderingvan
Acer lobelii viaweefselkweek.Hetvervolgonderzoekdientzichterichtenopdeverdere
optimaliseringvandevermeerderingenopde
ontwikkelingvaneenbetrouwbareregeneratiemethode.Invitroselectiebiedtgoedekansenals
invitrovermeerderingenregeneratieuitcellen
ofweefselstukjesmogelijk is.HetCOWTheeft
ruimeervaringmetinvitrovermeerderingvanAcer
lobelii ensinds1993iso.a. Acer
platanoides
'RoyalRed'incultuur.Overregeneratievan Acer
isweinigliteratuurtevinden.Vanderegeneratie
van Malus enanderehoutigegewassenismeer
bekend.InhetverledenisophetCOWTopkleine
schaalervaringopgedaanmetregeneratievanaf
bladstukjesbij Malus, Begonia enverschillende
anderesierteeltgewassen.
InhetkadervandeVerticillium-problematiekis
ereennauwesamenwerkingtussenhetPB/COWTen
hetCPRO.OphetCPROwordtregeneratie-onderzoek
opgestartuitgaandevanexplantaten,callusen
celsuspensiecultures.Samenwerkingtussen
verschillendeinstitutenvergrootdekansop
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succes.
Resultatenuitditprojektkunnenooktoepasbaar
gemaaktwordenvooranderehoutigegewassen.
METHODE/
BEOOGDERESULTAAT

:HetonderzoekophetPB/COWTzalzichinhet
eerstejaarrichtenophetoptimaliserenvande
vermeerdering (m.n.verbeteringmediumsamenstelling)vandein1993incultuurverkregen
cultivarszodatinrelatiefkortetijdeen
stockpartijkanwordenopgebouwd.Daarnaastzullen
bijhetregeneratie-onderzoekfactorenworden
onderzochtdieindeliteratuureninheteigen
COWTonderzoeksuccesvolleregeneratiegaven.Dit
zijn:explantaattype,mediasamenstelling,
cultivar-effect,welofgeendonkerperiodeaan
hetbeginvanderegeneratie,lichtkleurenende
vermeerderingsomstandighedenvóórderegeneratie
fase.
Wanneerdemethodeontwikkeld iskandezemogelijk
gebruiktworden(doorhetCPRO)ominvitro
geselecteerdecellen(ofweefsels)teregenereren.
Resistenteplantenkunnendansnelinvitro
doorvermeerderdworden,zodateenuniformekloon
ontstaat.
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Overwinteren en bewaren
3 1 0 0 e.v.

PROJECTGEGEVENS

INSTELLING:

Boomteeltpraktijkonderzoek
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2 7 7 0 AC BOSKOOP

PROJECTNUMMER

3103

PROJECTTITEL

Overwinteringsproblemen oplossen op recirculerende
containervelden

:

Solving problems on closed containerbeds concerning
wintercovering.

PROJECTLEIDER :

A.P.C, van den Boom

PROJECTMEDEWERKERS:

ONDERZOEKSLOKATIES:

PB en op praktijkbedrijven

JAAR A A N V A N G

1995

JAAR AFSLUITING

1999

MATERIEEL BUDGET :

25000,-

PERSONELE CAPACITEIT:

manjaren WO
0,8 manjaren HTO
0,2 manjaren TO
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PROBLEEM

Het overwinteren op containervelden is niet altijd succesvol. Veel gewassen zijn bij overwintering in traditionele tunneltjes op containervelden te vorstgevoelig.
De ondergrond lijkt een invloed te hebben op het succes
van overwinteren van gewassen. De kans op vorstschade
is per ondergrond anders. De constructie speelt hierbij een
rol maar ook de gebruikte materialen.
De traditioneel gebruikte overwinteringstunnel is niet meer
toe te passen op recirculerende containervelden omdat de
tunnels niet meer in de ondergrond vast te zetten zijn.

DOEL

Vinden van overwinteringsmogelijkheden op gesloten
containervelden. Waarbij het vastzetten van tunnels
opgelost dient te worden. Tevens achterhalen in hoeverre
het mogelijk is om meer gewassen in tunnels op containervelden te overwinteren, of de schade bij overwintering
beperken. En ook hoe overwintering en teelt beter op
elkaar kunnen worden aangesloten.

MOTIVERING

Overwintering op containervelden gebeurt voor diverse
gewassen traditioneel onder tunneltjes. Toch kunnen,
afhankelijk van het gewas, de overwinteringsverliezen
tgv. wateroverlast en/of temperatuurverschillen groot zijn.
Hierbij moet worden gedacht aan vorst in de pot en t e m peraturen boven in de tunnelruimte. Dit heeft kwaliteitsverlies tot gevolg. Niet alle gewassen zijn op deze manier
te overwinteren.
Op een recirculerend containerveld is het moeilijker de
tunneltjes stormvast te zetten. Het doorprikken van de
bedondergrond houdt in dat deze ook versneld af dient te
worden geschreven, in feite w o r d t de levensduur onnodig
bekort. Bovendien zou de temperatuurdaling per tijdseenheid anders zijn per containerveld, dit w o r d t waarschijnlijk
veroorzaakt door de gekozen bedopbouw.
De eisen, die door de verschillende wetgevingen aan een
containerveld worden gesteld, brengen extra investeringen met zich mee. Vanwege deze investeringen moeten
de teeltrisico's juist kleiner worden. Dat betekent dat de
tunnels makkelijker vast te zetten moeten zijn en dat de
risico's van overwinteringsschade verkleind moeten worden. Zo mogelijk zouden bedrijfsmatige winstpunten uit
de investering moeten worden gehaald.

METHODE/
BEOOGDE RESULTAAT

Door metingen zal in de eerste t w e e jaar het temperatuurverloop op verschillende typen bedondergronden
worden vastgesteld. Dit zal zowel in tunneltjes worden
gemeten als buiten tunneltjes. Indien noodzakelijk zal dit
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