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VOORWOORD
Het onderzoek op deProeftuin heeftin 1978weinigspectaculairs opgeleverd. Toch
is op een aantal terreinen weer zeer nuttige informatie vergaard.Daarbij kan vooral worden gedacht aan de meeldauwbestrijding in rozezaailingen enaanhet stratificatie-onderzoek, met name aan rozezaad. De snelle toepassingvan nieuwemeeldauwbestrijdingsmiddelen in de praktijk is een logische ontwikkeling, die echter
voorhet bedrijfsleven niet altijd geheel vrij van risico'sis.Alleen voor dat doeltoegelaten middelen mogen door deboomtelers worden gebruik.De proeftuinresultaten kunnen ertoe bij dragen,dat meermiddelen zo'n toelating verkrijgen.
Het zaadonderzoek vindt,evenalsinvoorgaandejaren,plaatsin overlegmet Dr. Ir.
J.Bekendam en zijn medewerkers van het Rijksproefstation voor Zaadcontrôle.
Mede onder invloed van de landelijke werkgroep „Boomzaden",waarin ook onze
Proeftuin is vertegenwoordigd, is het aantal gewassen inhet onderzoek aanboomzaden gedurende de laatste jaren op het R.P.V.Z. flink uitgebreid. De resultaten
daarvan beginnen thans zichtbaar te worden.Het zalvoor onsmoeilijk zijn omalleen deze gegroeide resultatenstroom goed op te vangen en te bewerken voor de
praktijk. Het is dan ook bijzonder plezierig, dat zowel in Zundert als in OostGroningen,opinitiatief van Dr.Bekendam, studieclubs zijn opgericht.Dezestudieclubszullen zichinhet bijzonder met deproblematieken rond deboomzaden gaan
bezig houden. Ook deze activiteiten zullen echter denodige aandacht enzorgvan
de zijde vanhet RP.V.Z.envan deProeftuin vragen.Ondankshet feit, dat dewortelbrandproef wederom niet tot de gewenste resultaten leidde,magniet onvermeld
blijven, dat de heer ing.G.M.Tichelaarvanhet Instituut voor Planteziektenkundig
Onderzoek te Wageningen er weer zijn medewerking aan verleende. Door Drs.
H.A.Th.van der Scheer en zijn medewerkers vanhet Proefstation voordeFruitteelt
werd in 1978 op onze Proeftuin eenhernieuwd begin gemaakt met het onderzoek
in de bestrijding van wortelknobbelbacteriën bij zaailingen van appel.
Het onderzoek onder staand glas werd in 1978 niet meervoortgezet. Het wasniet
langer verantwoord in de oude kas te werken en dus werd deze in 1978 afgebroken. Met het grondwerk voor een nieuwe kas werd een aarzelend begin gemaakt;
hopelijk kan in 1979 denieuwe kasworden ingewijd.
Alhoewel de jaarlijkse Proeftuinavond pas op 6 april 1978 plaatsvond, wasdebelangstelling er nog goed te noemen. Eigen proefresultaten werden erbelicht door
de heren ing. A.J.J.Akkerman en J.A.Dreise;destand vanzaken inhet onderzoek
aan boomzaden werd daar uiteen gezet door Dr. Ir.J.Bekendam. Bijzonderverheugend was de overweldigende belangstelling op de „Open Dag"in denazomer.Een
andere opzet van deze manifestatie lijkt onvermijdelijk: gedacht wordt aan een
aparte dagvoorgrotegroepen en scholen en/of een hele dagin plaatsvan eenhalve
voor de eigenlijke „Open Dag".
Door het instellen van maandelijkse werkbesprekingen, waarbij behalvedegewasbeschermingsspecialist en de beide bedrijfsvoorlichters voor deboomteelt, alsmede
Dr.Ir.MJC.JoustravanhetConsulentschapvoordeTuinbouw,ookdeheerJ.P.F.A1kemade als vertegenwoordiger van het Proefstation voor de Boomkwekerij teBoskoop aanwezig is, werd de begeleiding vanhet onderzoek verder verbeterd. Desamenstelling van het Bestuur bleef in 1978 ongewijzigd. Tenaanzien vanhet personeel van de Proeftuin dient te worden vermeld,dat inmaart 1978voor de administratie deheer J.Jagerkon worden aangesteld. Injuni 1978 werddeheerA.TJCerkstra in tijdelijke dienst aangenomen,vooral om deheer J.Leeuwerkeinhet buitenwerk terzijde te staan. Tenslotte dient te worden vermeld, dat ter voorbereiding
van de viering van het 50-jarig bestaan van de Proeftuin in 1979 het Bestuur een
Jubleumcommissie heeft ingesteld.
Tijdens het drukken van ditverslagoverleedonzevice-voorzitter, deheer F.Kuiper.
De Proeftuin verliest met hem een bijzonder toegewijd bestuurslid. Vrijwel nooit
waseen beroep ophem tevergeefs.
HET BESTUUR

1.

ZAADONDERZOEK
Inleiding.
Het stratificatie-onderzoek aan een tamelijk groot aantal soorten
boomzaden isop het Rijksproefstation voor Zaadcontrole nu goed op
gang gekomen. De inWageningen verkregen resultaten zullen op onze
Proeftuin en/of via studieclubs voor zaadonderzoek op praktijkschaal
moeten worden getoetst. Pas als die toetsing gunstig uitpakt, kunnen
de nieuwe methodieken algemeen in de praktijk worden geadviseerd.
Enkele van de resultaten, zoals die in hetjaarverslag 1977/1978 van
het R.P.v.Z. staan vermeld, zullen hier worden overgenomen. Het betreft resultaten van proeven, die onder geconditioneerde omstandigheden zijn genomen aan zaadsoorten met een redelijke tot goede vitaliteit (bepaald via tetrazolium onderzoek = vitaliteit). Daar slechts één
monster per zaadsoort werd onderzocht, moeten de resultaten met
reserve worden bekeken, zo wordt in datjaarverslag gewaarschuwd.
Acer platanoides. De warme voorbehandeling bij 15°C beïnvloedt de
vitaliteit ongunstig. Een periode van 3 maanden, uitsluitend bij 5°C
ter doorbreking van de kiemrust, isvoldoende voor volledige kieming.
Corylusavellana.De warme voorbehandeling bij 15°C beïnvloedt de
kiemsnelheid bij dedaaropvolgendekoudebehandeling bij 5°C gunstig.
Een warme voorbehandeling gedurende 4 maanden geeft na4 -5maanden bij 5°C een volledige en geconcentreerde kieming (dus een hoog
percentage kieming binnen een beperkt tijdvak). Echter, tijdens de
warme voorbehandeling ging de vitaliteit achteruit. In hoeverre dit algemene geldigheid heeft, zal aan meerdere monsters moeten worden
onderzocht.
Cotoneaster acutifolia. Dewarmevoorbehandeling bij 15°C beïnvloedt
de kiemsnelheid tijdens de daarop volgende koudebehandeling bij 5°C
zeer gunstig. Naarmate de warme voorbehandeling langer duurt, wordt
de noodzakelijke behandeling bij 5°C korter en de kieming geconcentreerder. Er zijn echter sterke aanwijzingen, dat een 10°C-koudebehandeling snellere resultaten zal geven.
Cotoneaster multiflora. De warme voorbehandeling bij 15°C gedurende 12maanden en een daarop volgende koudebehandeling bij 5°C tot
14maanden, hebben nog geen noemenswaardig resultaat opgeleverd.
Gebleken is,dat de reden hiervoor is,dat door de 15^-voorbehandeling de mechanische kiemrust niet gebroken wordt (het pericarp blijft
gesloten). Het onderzoek wordt voortgezet.
Crataegusmonogyna. De warme voorbehandeling bij 15°C beïnvloedt
de kiemsnelheid en concentratie van kieming gunstig gedurende de
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daaropvolgendekoudebehandelingbij 5°C.Naarmatedevoorbehandelinglanger duurt, wordt denoodzakelijke behandelingbij 5°Ckorter endekieming geconcentreerder.
Na 10- 12maanden warmevoorbehandeling kiemt het zaad vrijwel
volledigindederdemaand bij5°C.
Elaeagnusangustifolia. Dewarmevoorbehandeling bij 15°Cheeft een
gunstigeffect opdekiemsnelheid bij dedaaropvolgende koudebehandelingbij 5°C.
Na4maanden is de mechanischekiemrust vollediggebroken, echter,
erzijn sterke aanwijzingen, dat inplaatsvanbij 5°C,de koudebehandelingmoet plaatshebben bij 10°C.

Foto 1.

Aftellen van zaden: precisiewerk.
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de kiemsnelheid en de concentratie van kieming gunstigtijdensdedaarop volgende koudebehandeling bij 5°C. Na 6 -8 weken voorbehandeling bij 15°C kiemt het zaad vrijwel volledig uit in de vierde tot vijfde
maand bij 5°C.
Fraxinus excelsior. De warme voorbehandeling bij 15°C beïnvloedt de
kiemsnelheid en de concentratie van de kieming gunstigtijdensdedaarop volgende koudebehandeling bij 5°C. Na 6 -8 maanden 15°C kiemt
het zaad vrijwel volledig uit in de zesde tot zevende maand bij 5°C.
Malus communis 'Bittenfelder'. De warme voorbehandeling bij 15°C
beïnvloedt de kiemsnelheid en de concentratie van kieming gunstig
tijdens de daarop volgende koudebehandeling bij 5°C. Na 2 -4 weken
15°C kiemt het zaad vrijwel volledig uit in de vierde tot vijfde maand
bij 5°C.
Pinuspeuce. De warme voorbehandeling bij 15°C beïnvloedt de kiemsnelheid en de concentratie van kieming gunstig tijdens de daarop volgende koudebehandeling bij 5°C. Na 6 weken voorbehandeling bij
15°C kiemt het zaad vrijwel volledig uit bij 5°C. Echter, de concentratie van kieming isnog niet ideaal.
Prunus avium, P. myrobolana, P.serotina, P. damascena enP. spinosa.
Uit de resultaten blijkt, dat een warme voorbehandeling gedurende 4
maanden bij 15°C de mechanische kiemrust volledig breekt, waarna de
zadenbinnen 3tot 4 maanden bij 5°C (breking fysiologische kiemrust)
vrijwel volledig en geconcentreerd kiemen.
Sorbus aria.De warme voorbehandeling bij 15°C schijnt niet nodig te
zijn. Na 6 -7maanden bij 5°C, zonder warme voorbehandeling, kiemt
het zaad volledig en geconcentreerd uit.
Sorbus intermedia. De warme voorbehandeling bij 15°C beïnvloedt de
vitaliteit ongunstig. Na 5 -6 maanden bij 5°C, zonder warme voorbehandeling, kiemt het zaad volledig en geconcentreerd uit.
Viburnum lantana. De warme voorbehandeling bij 15°C beïnvloedt
de kiemsnelheid gunstig. De concentratie van kieming bij de daarop
volgende koudebehandeling bij 5°C laat te wensen over. Na 10 maanden voorbehandeling bij 15°C kiemt het zaad volledig uit over een
periode van 4 -7maanden bij 5°C.
Abies concolor, Tsuga canadensis en Thuja occidentalis. Deze soorten
behoeven geen voorbehandeling bij 15°C. Ze kiemen volledigengeconcentreerd uit bij 15°C na enige weken een koudebehandeling te hebben ondergaan bij 5°C.
Piceaabies,Piceaomorika enPinus mugo mughus. Deze soorten kiemen volledig en geconcentreerd uit bij 15°C, naenigewekeneenkoudebehandeling te hebben ondergaan bij 5°C.
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resultaten werden verkregen, zal tenminste een tweede monster op het
R.P.v.Z. worden onderzocht. Enige nieuwe zaadsoorten zullen erin de
kiemrust-screeningstest worden opgenomen.
Het onderzoek op de Proeftuin omvatte in 1978 in grote lijnen weer
dezelfde onderwerpen alsin 1977.Helaas liep de grote praktijkproef
met zaad van Rosa canina 'Inermis' (zaadoogst 1976) voorlopig op een
mislukking uit.
In de praktijkbehandelingen (stratificatie buiten in de bak opde bedrijven) werden soms kiempercentages van meer dan 70% behaald. Gecontroleerde stratificatie van zaad van dezelfde herkomst gaf vrijwel geen
kieming. De oorzaak van dit falen van de gecontroleerde stratificatie is
achteraf niet met zekerheid vast te stellen. Wellicht heeft het zaad tijdelijk te droog gelegen en/of is de koolzuurgasconcentratie in de stratificeercel (tijdelijk) te hoog geweest. Dit laatste kan inderdaad secundaire kiemrust induceren, zo isuit de literatuur bekend. De vitaliteit
van het betreffende zaad isnog steeds goed, zodat het wellicht in 1979
kan worden uitgezaaid.
1.1. Kieming en vitaliteit van boomzaden.
Uit de kiemanalyses, zoals die ten behoeve van de boomkwekers op de
Proeftuin werden uitgevoerd, kwam in 1978 hetzelfde beeld naar voren, zoals dat ook in voorgaandejaren werd gevonden. In bijna 70%
van het aantal monsters werd een kiempercentage van minder dan40%
gevonden. Kiempercentages hoger dan 80% werden nauwelijks waargenomen. Evenals in het vorigejaarverslag kan ook thans worden gesteld,
dat zaden met een dergelijk laag kiempercentage veelalweleen aanzienlijk hogere vitaliteit bleken te hebben. Dit duidt er op, dat de zaden
onvolledig uit de kiemrust waren gekomen.
In 1978 werden, voor helaas slechts 5 boomkwekers, aan in totaal 66
monsters van een 20-tal geslachten boomzaden vitaliteitsbepalingen
uitgevoerd. Meer kwekers zouden het belang van vitaliteitsonderzoek
moeten inzien en de weg in deze naar het R.P.v.Z. of deProeftuin moeten vinden. Hoe belangrijk het is de vitaliteit van het zaad te kennen,
blijkt o.a. uit het aantal monsters waarvan het zaad een vitaliteit van
minder dan 20% had. Bij 12van de 66 monsters wasde vitaliteit van
het zaad lager dan 20% !
Niet alleen bij aankoop van (dure) zaden, maar ook met betrekking tot
de uitzaai kan het nuttig zijn over dergelijke gegevens te beschikken.
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70% eigenlijk niet voor mogen komen.
Evenals in voorgaandejaren lijkt het zinvol enkele eerder getrokken
conclusies te herhalen:
1.Bijaankoop vanzaad ishetzinvolhetvitaliteitspercentagetekennen.
2. Ten gevolge van onvolledige opheffing van de kiemrust, wat met de
gebruikelijke wijze van stratificatie veelal het geval zal zijn, is het
raadzaam de kiemanalyse zo kort mogelijk voor deuitzaaitenemen.
3. Vooral bijkiempercentagesbeneden 30 à50% kan het gewenst zijn,
om tevens een vitaliteitsbepaling uit tevoeren. Hoe hoog het kiempercentage maximaal zou kunnen worden, kan men dan via die vitaliteitsbepaling te weten komen.
1.2. Stratificatie vanrozezaad in enkele grootte-fracties.
Inleiding.
Bij diverse zaadsoorten, onder andere bij rozezaad, wordt in de praktijk waargenomen, dat aan het eind van de stratificatieperiode de kieming nogal gespreid plaats vindt. Eerst iser wat „voorloop" in de stratificeerbak en uiteindelijk blijkt, vlak voor het zaaien, dat de kiemanalyse lang niet dat resultaat geeft, alswat theoretisch volgens de vitaliteitsbepaling mogelijk zou zijn. Op het veld valt de kieming dan soms
toch nog weer mee.Indergelijke gevallen komt het zaad dus geleidelijk
uit de kiemrust.
Proefopzet.
Evenals vorigjaar is ook in deze proef onderzocht, of de grootte van
het zaad (inclusief de harde pericarp) van invloed isop die spreiding
bij het opheffen van de kiemrust. Dat opheffen geschiedde onder gecontroleerde omstandigheden. Vervolgens zijn bekende aantallen zaden
per grootte-fractie en per zaadsoort uitgezaaid om na te gaan of de
grootte ook nog van invloed was op de veldopkomst en/of diktegroei
(sortering) van de planten.
Er is weer gewerkt met zaad van de rozenonderstammen Rosa corymbifera 'Laxa', R.canina 'Superbe' en R.canina 'Inermis'. Het zaad is
afkomstig van de Proeftuin van oogst 1976 (alleen 'Supberbe' was van
oogst 1975). Voor alle drie soorten waren de grootte-fracties van het
zaad weer: kleiner dan 4,5 mm; 4,5 -5,5 mm; 5,5 -6,5 mm en groter
dan 6,5 mm. Per soort zullen deze fracties verder als respectievelijk 1,
2, 3 en 4 worden aangeduid.

X
Alle fracties zijn afzonderlijk onder gecontroleerde omstandigheden
gestratificeerd. Vanaf 15 november 1976 zijn de zaden daartoe vochtig
bewaard bij een temperatuur van 15°C. Bijna wekelijks zijn de zaden
omgeschept en zonodig weer vochtig gemaakt. Nadat het zaad van een
fractie voor tenminste 90% loswas gekomen (pericarp van tenminste
90% van de zaden open), werd het naar 5°C overgebracht. Toen er
enige kieming in 5°C optrad, werd het zaad overgebracht naar —4°C.
Bijhet overbrengen naar — 4°C ismeteen een kiemanalyse genomen,
waaruit de conclusie kon worden getrokken, dat het zaad nog langer in
+5°C moest worden gestratificeerd. Derhalve werd het zaad weer in
5°C gezet tot er weer meer kieming zichtbaar werd. Met alle fracties
iszo'n behandeling enkele keren uitgevoerd. Tenslotte werd het zaad
definitiefin — 4°C geplaatst (in tabel 1.2.1. isdit moment aangehouden) totdat het kon worden uitgezaaid.
Op 16mei 1978 iser gezaaid. Enkele weken voor de uitzaai zijn de definitieve kiemanalyses in 12°C genomen. Op basis van deze cijfers zijn
van alle fracties per veldje van 2 meter lengte 500 potentiële kiemen
uitgezaaid. Dusmet 10% kieming in de analyse werden per 2 m bed
5000 zaden uitgezaaid en met 50% kieming 1000 zaden.
Bij de oogst zijn de totalen voor de fracties, alsmede de sorteringen
(ook voor „krom") bepaald.
Resultaten.
Uit tabel 1.2.1. isaf te lezen, hoe lang de behandeling in 15°C heeft
geduurd. Op twee uitzonderingen na was dat beduidend korter dan in
de proef van vorigjaar. Het openheidspercentage lagbij overbrenging
naar + 5°C steeds boven de 90%.Per cultivar zijn de fracties deze keer
steeds gelijktijdig naar + 5°C overgebracht; tevens werd bij overbrenging direct een kiemanalyse in +5°C uitgelegd. Via deze kiemanalyse
ishet cumulatieve kiempercentage in 5°C bepaald, dat isdus de kieming die in de loop van de tijd in 5°C is waargenomen. Toen de zaden
van de diverse fracties naar — 4°C werden overgebracht, waren er in de
'Laxa'-fracties volgensdezekiemanalysenogmaarweinigkiemen geteld;
bij de fracties van 'Inermis' en 'Superbe' wasdit eveneens het geval.
Voor alle drie cultivars kan gesteld worden, dat de kiemrust onvolledig
isopgeheven. De kiempercentages in 12°C benaderen in geen enkel
geval het vitaliteitspercentage. Bij 'Superbe' en bij 'Laxa' worden de
vitaliteitspercentages van enkele fracties in de cumulatieve kiempercentages in +5°C benaderd. Kennelijk ishier de mechanische kiemrust in
15°C (vrijwel) geheel gebroken, maar of de duur vandeze 15°C-behandeling optimaal was, kan niet uit de gegevens worden afgelezen. In de
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de mechanische en/of de fysiologische kiemrust onvoldoende kunnen
opheffen. Wellicht echter isdoor onbekende oorzaken een secundaire
(fysiologische) kiemrust opgetreden. Mede op grond van resultaten van
andere proeven lijkt dit laatste vooral bij 'Inermis' ook in deze proef
de oorzaak te kunnen zijn van het uitblijven van kieming in 12°C.
De kieming in 5°C, voor zover aanwezig, was over een grote periode gespreid. Er kon derhalve niet worden gewacht met overbrengen naar
— 4°C tot een aantrekkelijk kiempercentage in 5°C werd vastgesteld,
omdat dan te veel kiemen bij het invriezen verloren zouden gaan.
In tabel 1.2.2. staan de aantallen geoogste planten per veldje met 500
gezaaide potentiële kiemen vermeld voor 'Laxa' en 'Superbe'. Het
'Inermis'-zaad kiemde dermate slecht, dat er geen enkele plant van kon
worden gerooid.
Vooral van 'Laxa', maar toch ook voor 'Superbe' ishet aantal geoogste
planten ontstellend laag. Terwijl er, overeenkomstig de kiemanalyse,
op ieder veldje 500 planten hadden kunnen staan, varieerden die aantallen bij 'Laxa' tussen de 20 en 91;bij 'Superbe' wasdat iets beter:
123 tot 152. Veldopkomsten derhalve van respectievelijk 4 tot 18% en
van 25 tot 30%.Dat is nog weer beduidend lager dan in de proef van
het voorgaande jaar en ook lager dan de 50% waar gemiddeld genomen
in de praktijk rekening mee wordt gehouden.
Er isgeen verband tussen de zaadgrootte en de daarmee samenhangende veldopkomst en/of maatsortering waar te nemen. Vanwege de zeer
geringe standdichtheid zullen de sorteringscijfers hierdoor weinig zijn
beïnvloed. Een zaadgrootte-effect op de sortering van het éénjarig
gewas isdaarom, en op grond van in voorgaande jaren verkregen resultaten, niet aannemelijk.
Samenvattend kan worden gesteld dat, evenals vorigjaar,uitdezeproef
ook blijkt, dat er ten aanzien van gecontroleerde stratificatie doormiddel van temperatuursbehandelingen nog vele vragen zijn. Eén van de
belangrijkste vragen lijkt op dit moment, wanneer en op grond van
welke uiterlijke kenmerken of andere criteria dient het zaad van +5°C
naar — 4°C te worden overgebracht? Te laat overbrengen geeft te veel
verliezen aan gekiemde zaden in +5°C en te vroeg overbrengen geeft
te weinig opheffing van kiemrust in +5°C.
Een belangrijk vraagpunt isbovendien, hoe de opheffing van de kiemrust in 5°C voor een zeer groot deel van de zaden vrijwel gelijk kan
vallen. Dus, hoe de spreiding in de tijd van de kieming in 5°C kan
worden verminderd.

-11Tabel 1.2.1. Behandelingsduur in weken in 15°C en in +5°C en de
beoordeling van het cumulatieve kiempercentage in 5°C
op 10/5/'78 voor alle fracties van 'Laxa', 'Inermis' en
'Superbe'. Beoordeling van de kiempercentages van zaad
op 26/4/'78 uit - 4°C na 3 weken in 12°C. Ter controle
zijn de vitaliteitspercentages kort voor de uitzaai gegeven
(10/5/'78). Zie ook tekst.

cumul.kiem %

kiem % in

vitaliteits

+5°C

in +5°C

12°C

%

28
28
28
28

18
18
18
18

73
45
61
42

10
5
3
7

66
76
78
77

'Superbe'
1
2
3
4

21
21
21
21

25
25
25
25

58
63
62
60

27
35
23
26

63
61
68
71

'Inermis'
1
2
3
4

28
28
28
28

27
27
42
42

28
15
4
1

0
2
0
0

79
80
81
74

gewas-

aantal wekenin

fractie

15°C

'Laxa' 1
2
3
4

-12Tabel 1.2.2. Aantal geoogste planten, met de sortering in procenten
van het totaal per fractie, verkregen van een gegeven
aantal gezaaide „potentiële kiemen" voor de vier groottefracties van zaden van 'Laxa' en 'Superbe'.
gewas-

aantal gezaaide

fractie

„kiemen"

geoogste planten
aantal

in % v.kiemen

sorteringin %
3/5 5/8 8/12

'Laxa' 1
2
3
4

500
500
500
500

91
20
57
62

18
4
11
12

13
0
4
5

62
25
47
45

25
75
49
50

'Superbe'
1
2
3
4

500
500
500
500

152
123
128
134

30
25
26
27

14
20
15
16

60
57
64
56

26
23
21
28

De vitaliteit van de zaden in deze proef bleef op een aanvaardbaar
niveau. Ten aanzien van de in de inleiding neergeschreven vraagstellingen kan weer worden gesteld dat:
1.uit deze proef niet blijkt, dat de grootte van het zaad (inclusief de
pericarp) van invloed isop de spreiding bij het opheffen van de
kiemrust.
2. gebleken is,dat de zaadgrootte de veldopkomst en/of de diktegroei
(sortering) van het éénjarig gewas niet systematisch beihvloedt.
1.3. Vergelijking vannieuwe engevestigde stratificatiemethoden.
Inleiding en proefopzet.
In de praktijk wordt rozezaad voor stratificatie meestal gemengd met
met zand.
Bijstratificatie ondergecontroleerde omstandigheden isopde Proeftuin
meestal gewerkt met „schoon" zaad.
In deze proef is, evenals vorigjaar, getracht na te gaan, wat het effect
zou zijn van menging van rozezaad met zand voor stratificatie onder
gecontroleerde omstandigheden.

-13Gewerkt ismet zaad van de rozenonderstammen: Rosa corymbifera
'Laxa'enR.canina 'Superbe'. Het zaad is afkomstig van de Proeftuin,
voor 'Laxa' van oogst 1976 en voor 'Superbe'van oogst 1975.Menging
met zand geschiedde voor beide soorten in de gewichtsverhouding van
3: 2 (3 kgzaad op 2 kg zand). Parallel werd met zand vermengd zaad
buiten in de stratificeerbak op de traditionele manier gestratificeerd.
Stratificatie onder gecontroleerde omstandigheden geschiedde, zoals in
de andere proeven, bij 15°C tot bij tenminste 90% van de zaden de
pericarp los begon te komen. Inzetdatum in 15°C: 20/12/'76. Vervolgens werd het zaad bij +5°C geplaatst tot er enige kieming optrad,
waarna het zaad naar — 4°C werd overgebracht totdat het kon worden
uitgezaaid. Gedurende de gehele behandeling werd het zaad goed vochtig gehouden en regelmatig omgeschept. Vanwege delage kiempercentages ishet zaad deze keer niet uitgezaaid.
Resultaten.
De duur van de verschillende behandelingen en de waargenomen resultaten staan vermeld in tabel 1.3.1. Net alsin de voorgaande proef
(hoofdstuk 1.2.)isweereencumulatief kiempercentagein 5°C bepaald
(tot 16/5/'78), een kiempercentage in 12°C van zaad uit — 4°C op
8/5/'78 en de vitaliteit op 14/4/'78. Tevens isde vitaliteit van het zaad
vermeld voorhetmoment dathetvan 15°Cnaar5°Cwerd overgebracht.
Devitaliteit van het zaad uit de bak staat alleen vermeld voor het
moment van overbrengen van het zaad van de bak naar — 4°C in de
koelcel.
Opvallend aan de cijfers zijn de zeer lagekiempercentages, die vooral
viageconditioneerde stratificatie in de kiemanalyses in 12°C zijn behaald. De vitaliteit van het 'Laxa'-zaad bleef daarbij op een aanvaardbaar niveau, terwijl bij 'Superbe' dit cijfer bedenkelijk laag zakte.
Wellicht speelde hierbij een rol, dat overjarig 'Superbe'-zaad (oogst
1975) wasgebruikt. Ook de cumulatieve kiempercentages in 5°C
bleven op een laag niveau steken. Welbleek daarbij net alsvorigjaar,
dat in geconditioneerde stratificatie menging van het zaad met zand
lagere (cumulatieve) kiempercentages ten gevolge heeft dan bij gebruik
van schoon zaad. Het niveau isin deze proef in beide gevallen echter te
laag. Hier kan dus niet (alleen) de 5°C-behandeling beperkend zijn
geweest, want dan had het cumulatief kiempercentage in 5°C hoger
moeten uitkomen; het had dan dichter bij de waarde van de vitaliteit
moeten liggen.Behalvedat wellicht devocht-en/of zuurstofvoorziening
van het zaad niet optimaal waren, kan ook de 15°C-behandeling te

-14kort hebben geduurd. Wellicht ishet gehanteerde criterium voor de
openheid van de pericarp (meer dan 90% los) ook nog onvolledig
geweest.
Tabel 1.3.1. Behandelingsduur in weken in 15°C, in 5°C en in de
stratificeerbak; beoordeling van de cumulatieve kiempercentages in 5°C voor 'Laxa' en 'Superbe', a en b, op
16/5/'78. a.: geconditioneerde stratificatie van zaad
gemengd met zand; b.: idem, maar „schoon" zaad en
c.:stratificatie buiten in de bak. De kiempercentages
in 12°C zijn bepaald 3 weken na het inzetten van de
kiemanalyses in mei 1978.Ter controle zijn de vitaliteitspercentages kort voor de eventuele uitzaai (2), bij
het overbrengen naar +5°C (1) en,voor het zaad uit de
bak, bij het overbrengen van het zaad naar — 4°C (*)
vermeld.
soort en
aantal weken in
behandeling 15°C
5°C bak

cumul,kiem
%in 5°C

kiem%
in 12°C

vitaliteits %
2
1

'Laxa' a.
b.
c.

23
23
-

28
22
-

—
—
44

32
47
-

0,5
1,0
19,0

90
92
-

76
79
69*

'Superbe'
a.
b.
c.

15
15
-

24
24
-

—
48

12
22
-

1,5
5,0
12,0

80
80
-

52
64
60*

Vergelijking met de voorgaande proef (hoofdstuk 1.2.)en met deproeven van het voorgaande jaar (verslag 1977) laat zien (zie tabel 1.3.2.),
dat zowel vorigjaar als in de vorige proefde 15°C-behandeling steeds
(veel) langer heeft geduurd dan in deze proef voor respectievelijk
'Laxa' en 'Superbe'.
Voor 'Superbe' (en voor 'Inermis' in de andere proeven) leidde een
langere 15°C-periode steeds tot een hoger kiempercentage vlak voor de
eventuele uitzaai. Voor 'Laxa' is dat beeld echter veel minder duidelijk
(zie tabel 1.3.2.).

-15Tabel 1.3.2. Kiempercentages in 12°C van enkele soorten rozezaad uit
- 4°C, dat verschillende aantallen weken 15°C (en 5°C)
heeft gehad.
Samengesteld uit proefgegevens uit de verslagen van 1977
en 1978.
Temperatuurbehandelingsduur isgegeven in weken.
soort

temp. behandelingsduur

kiempercentage

verslagjaar

in 12°C

15°C

+5°C

'Laxa'

40
39
32
28
27
23
23

11
12
15
18
24
22
28

6
6
18(en 13%inzand)
10;7;5en3
27 en 19
1
(1% in zand)

1977
1977
1977
1978
1977
1978
1978

'Superbe'

35
28
21
15

24
26
25
24

81; 75en 61
53(en 32% in zand)
35;27;26 en 23
5(en 2%in zand)

1977
1977
1978
1978

'Inermis'

40
35
32
28
28

19
24
22
27
42

58en 56
32 en 17
13(en 14%in zand)
2en0
OenO

1977
1977
1977
1978
1978

Samenvattend kan weer worden gesteld, dat ook met deze proef alle
vragen ten aanzien van stratificatie onder gecontroleerde omstandigheden nog niet zijn opgelost. Deze keer leidde de traditionele stratificatie in de stratificeerbak zelfs tot een hoger kiempercentage dan stratificatie onder gecontroleerde omstandigheden.
Waarschijnlijk heeft indezeproef de 15°C-behandelingnietlanggenoeg
geduurd om het gewenste effect te bereiken. De openheidscontrole
voor het pericarp zou dan in deze proef niet doelmatig zijn geweest,
zodat nader beraad op dit punt wenselijk lijkt.
Het criterium voor overbrenging van het zaad van +5°C naar — 4°C is
in deze proef niet nader onderzocht.

-16Evenals vorigjaar bleek bij stratificatie onder gecontroleerde omstandigheden toevoeging van zand aan het zaad een ongunstige uitwerking
te hebben op de kiempercentages en de vitaliteit.
1.4. Geconditioneerde stratificatie vanPrunus avium enPrunus padus.
Inleiding en proefopzet.
Uitlaboratoriumonderzoekophet Rijksproefstation voor Zaadcontrole
isgebleken (zie hoofdstuk 1,inleiding), dat een voorbehandeling van
4 maanden bij 15°C, gevolgd door 3à 4 maanden bij 5°C, een goede
kieming van zaad van Prunussoorten kan geven. In deze proef is
getracht op beperkte schaal met P.avium en P.padus geconditioneerde
stratificatie te vergelijken met de traditionele stratificatiemethode via
de stratificeerbak buiten.
Doordat van P.padus betrekkelijk weinig zaad beschikbaar was, is dat
niet buiten in de bak gestratificeerd.
De verschillende 15°C-voorbehandelingen en 5°C-behandelingen staan
voor beide soorten vermeld in tabel 1.4.1.
Het zaad van P.avium is in het laatst van de 5°C-behandelingsperiode
gedurende korte tijd in — 4°C geplaatst, maar spoedig weer teruggezet
in +5°C. In de in 12°C uitgelegde kiemanalyse bleek namelijk onvoldoende kieming op te treden. Van P.padus isalleen het zaad met de
behandeling van 2 maanden 15°C plus 2 maanden 5°C nog 4 maanden
in — 4°C bewaard.
Van beide soorten werd het zaad „schoon" gestratificeerd.
Resultaten.
Prunus avium.
Voor P.avium staan de waarnemingen weergegeven in tabel 1.4.1.
Alhoewel het, op het laboratoriumonderzoek gebaseerde advies van
4 maanden 15°C plus 4 maanden 5°C wel het hoogste (cumulatieve)
kiempercentage opleverde van alle geconditioneerde stratificatiebehandelingen in deze proef, was dit toch nog weer lager (in 12°C) dan de
9% kiemingdieviadestratificeerbak werdverkregen.Deze9% is echter
ookalonaanvaardbaar laag.Bijuitzaai bleek geenvande behandelingen
zelfs boven de 1 % opkomst uit te komen.
Een verklaring voor deze lage kiempercentages en voor de afwijking,
die deze resultaten vormen ten opzichte van de genoemde laboratoriumresultaten isniet uit de beschikbare gegevens af te leiden.Wellicht zijn de vochtigheid en/of de zuurstofvoorziening van het zaad

X
-17niet optimaal geweest. Opvallend is,dat waar het zaad naar 5°C werd
overgebracht na een beperkt aantal maanden 15°C, waarbij het slechts
voor 15-30% loswas,het in 5°C tot 80%los kwam. Bleef het de volledige periode van 8maanden in 15°C, dan kwam het slechts voor
65% los.
Prunus padus.
Voor P.padus staan de waarnemingen ook weergegeven in tabel 1.4.1.
Tabel 1.4.1. Stratificatie van Prunus avium en Prunus padus.
Behandelingsduur in maanden in 15°C en in +5°C en de
beoordeling van devitaliteits-en openheidspercentages bij
het overbrengen (1) van het zaad naar +5°C en aan het
eind van de behandeling (2), half mei 1978.Aanvang van
de 15°C-behandeling :half september 1977.Voorts zijn
gegeven de cumulatieve kiempercentages van het begin
van de 5°C-behandeling tot 22/5/'78 en het kiempercentagein 12°Cinmei 1978.
maanden maanden vitaliteits % % open zaden
15°C

+5°C

cumul,kiem %

kiem %

1

2

1

2

in +5°C

78
70
70
—

68
67
65
67

15
20
30
—

80
82
80
65

7
19
26
0

1
2
4
0

-

-

-

9

in 12°C

Prunusavium
2
3
4
8
6 mnd.bak +
6 weken - 4°C

6
5
4
0

Prunuspadus
2
3
4
8

2
5
4
0

75
70
78
-

73
75
75
65

30
70
90
—

95
95
90
100

33
0
0
0

48
5
4
2

Opvallend aan deze resultaten is,dat de behandeling van 2 maanden
15°C, gevolgd door 2 maanden 5°C en 4 maanden - 4°C tot het
hoogste kiempercentage in 12°C, zowel als cumulatiefin 5°C leidde.

-18Kennelijk waren in deze behandeling de omstandigheden voor opheffingvan de fysiologische kiemrust in — 4°C gunstiger dan in +5°C,
want het cumulatieve kiempercentage op 22/5/'78 was 33% (dus na 2
mnd 15°C en 6mnd5°C)enhet kiempercentage in 12°C op 22/5/'78
was48% (dus na 2 mnd 15°C + 2mnd 5°C + 4 mnd - 4°C). Het is
mogelijk, dat devochttoestand vanhetzaad in 5°Cindeze behandeling
én in de andere behandelingen niet optimaal isgeweest. Het islastig
om kleine partijen „schoon" zaad steeds weer op dejuiste vochtigheid
te houden. Toevoeging van zand of een ander medium zou het wat
betreft dit probleem makkelijker maken.
Uit de cijfers blijkt voorts, dat het los komen van het zaad, nadat dit
in 15°C op gang isgekomen, ook in 5°C nog wel door gaat.Ofde duur
van de 15°C-behandelinghier met 2 maanden optimaal isgeweest, valt
echter uit deze cijfers niet op te maken.
Samenvattend kan worden gesteld, dat geconditioneerde stratificatie
van zaad van Prunus avium en P.padus nog niet altijd probleemloos
gaat, alhoewel isaangetoond dat het mogelijk is.Zorgvuldig op peil
houden van alle van belang zijnde factoren, zoals temperatuur,vochtigheid en luchtverversing in de partij zaad (omscheppen) lijkt een eerste
vereiste.
Toevoeging van zand aan het zaad, zoals in het laboratoriumonderzoek
wel gebeurde en in deze proeven niet, maakt het makkelijker de vochttoestand van kleine hoeveelheden zaad op peil te houden.
Nader praktijkonderzoek in deze zaadsoorten isnodig alvorens tot een
algemeen praktijkadvies voor geconditioneerde stratificatie kan worden gekomen.

X
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WORTELBRANDONDERZOEK
Inleiding.
Dit onderzoek werd begonnen in 1973.Gebleken is,dat wortelbrand
door een aantal schimmels kan worden veroorzaakt. Andere factoren,
waaronder wellicht bodemkundige en/of klimatologische factoren,
zouden echter wel eensmedebepalend voor het optreden van wortelbrand kunnen zijn. Onder wortelbrand wordt in de praktijk in het
algemeen verstaan: het omvallen van zaailingen in eenjong stadium.
Eenandersymptoom dat wortelbrandveroorzakende schimmels teweeg
kunnen brengen, iseen verminderde opkomst van de kiemende zaden
of wellicht een verminderde kieming zelf.
Uit het voorgaande onderzoek isgebleken, dat vooral enkele Pythium
schimmels, alsmede Phytophthora cactorum en in mindere mate
Rhizoctonia solani en Fusarium oxysporum genoemde symptomen
kunnen veroorzaken.
Via zaadontsmetting met diverse middelen isin voorgaande jaren
getracht aantasting te voorkomen. Vooral Previcur* (= prothiocarb
vloeibaar 700 g/l) en AAterra* (= etridiazol 35% spuitpoeder) leken
daarbij veelbelovend.
AAterra leek echter bij rozezaailingen phytotoxisch te zijn. Voorts
waren toen niet altijd de schimmels Rhizoctonia en Fusarium in de
besmettingsproeven betrokken; Previcur zou tegen deze beide schimmels geen werking vertonen.
In 1978 isde mislukte (?) proef van 1977 over gedaan, terwijl in een
laboratoriumanalyse de zaadontsmetting nader is bestudeerd.

2.1. Laboratoriumonderzoek

zaadontsmetting.

Proefopzet.
Naast de wortelbrand-veldproef werd met dezelfde middelen, maar in
een ruimere concentratiereeks, in het laboratorium een zaadontsmettingsproef uitgevoerd. Op deze manier werd getracht een indruk te
krijgen van de werking van de middelen op de kiemende zaden.
De temperatuur waarbij de zaden te kiemen werden gelegd was
12°C- 14°C.
Devolgende behandelingen werden uitgevoerd:

-20thiram 80% spuitpoeder in hoeveelheden van
2,5;5en 10gram per kg schoon zaad;
AAterra* (= etridiazol 35% spuitpoeder) in hoeveelheden van
0,5; Ij 2 en 4 gram per kg schoon zaad;
Previcur vloeibaar* (= prothiocarb vloeibaar 700 g/l) in hoeveelheden
van 1,5; 3;6; 12,* 24 en 48 cc per kg schoon zaad;
Fongarid 50 WP* (= furalaxyd)
in hoeveelheden van
3; 6 en 12gram per kg schoon zaad;
Previcur* 6 cc + thiram 5 gram per kgschoon zaad;
onbehandeld.
De proef lagin 4-voud en werd uitgevoerd met zaad van:
Fagus sylvatica,
50 zaden per behandeling;
Rosa corymbifera 'Laxa', 100 zaden per behandeling;
Rosa canina 'Inermis',
100 zaden per behandeling.
De middelen zijn vóór het uittellen van de zaden met het schone zaad
vermengd.

Foto 2. Wortelbrandproefveld; iedere behandeling heeft zijn eigen etiket.

-21Er werd beoordeeld op: — kiempercentage na 21 dagen;
—percentage beschimmelde zaden na 21
dagen;
—lengte der kiemen (in de schaal van 1tot 3,
waarbij 1isergkort en 3 iserg lang) na
8 dagen.
Resultaten.
De gemiddelde beoordelingscijfers staan vermeld in tabel 2.1.1.
Tabel 2.1.1. Beoordeling van de kieming van en van de schimmelgroei
op zaden van Fagus sylvatica, Rosa corymb. 'Laxa' en
Rosa can. 'Inermis' na zaadontsmetting met enkele fungiciden in de gegevenconcentraties. De cijfers zijn gemiddelden van vier herhalingen.

Fagus 'Laxa'

lengte van de
kiemen na 8 dagen

% beschimmelde
zaden na 21 dagen

kiempercentage
na 21 dagen

behandeling

'Inermis' Fagus

'Laxa' 'Inermis' Fagus 'Laxa 'Inermis'

2,5 g
5,0 g
10,0 g

29,5
33,0
33,5

13,8
9,3
12,5

35,3
33,5
29,0

7,5
15,0
7,0

1,0
13,4
21,3

12,5
6,0
1,9

2,5
3,0
3,0

3,0
3,0
3,0

3,0
3,0
3,0

AAterra

0,5 g
1,0 g
2,0 g
4,0 g

26,0
33,5
24,0
30,0

13,3
12,0
15,6
11,8

34,3
30,0
29,3
31,5

14,5
14,0
11,0
9,0

40,8
39,0
38,3
20,5

36,3
39,8
34,5
27,0

3,0
2,0
2,3
2,3

3,0
2,8
2,8
1,2

3,0
2,0
2,0
1,8

Previcur

1,5 ce
3,0 ce
6,0 ce
12,0 ce
24,0 ce
48,0 ce

34,0
36,5
39,5
39,5
31,5
35,5

12,5
17,5
15,3
15,0
14,8
18,0

34,0
34,8
34,8
33,8
36,8
32,8

11,0
12,5
11,5
12,0
11,5
18,5

35,8
35,8
28,5
41,8
34,5
39,5

65,8
65,3
56,5
58,8
43,0
40,8

3,0
3,0
2,5
3,0
2,8
3,0

3,0
3,0
3,0
3,0
2,3
2,8

3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

Fongarid

3,0 g
6,0 g
9,0 g

24,5
34,5
29,0

15,5
12,8
14,5

34,0
33,8
31,5

22,0
11,5
14,5

35,0
27,3
24,0

37,0
38,0
30,5

2,8
2,8
2,8

3,0
3,0
3,0

3,0
3,0
2,8

Previcur
+ thiram

6,0 ce
5,0 g

34,5

17,5

32,0

17,0

0,8

0,3

2,3

3,0

3,0

29,0

13,8

32,8

25,0

30,8

38,0

2,5

3,0

3,0

thiram

onbehandeld

-22Besprekingvande resultaten.
Evenals dat in voorgaandejaren soms het geval was,iser niet altijd een
duidelijke lijn in de getallenreeksen te onderscheiden. Aangezien de
resultaten niet wiskundig zijn verwerkt, kan over de betrouwbaarheid
van de gevonden verschillen hier geen uitspraak worden gedaan.
Practische waarde hebben de resultaten niet direct;ze dienen als
achtergrondinformatie bij het wortelbrandbestrijdingsonderzoek.
—Kiempercentage.
Hetkiempercentage is,bijontsmetting met Previcur,vooralbij Fagus
sylvatica, maar in mindere mate ook bij de beide rozen hoger dan in
„onbehandeld". Bij Fagus geeft thiram in de hogere concentraties
en bij 'Inermis'juist in de laagste concentratie een iets hoger kiempercentage dan onbehandeld. Verlaging van het kiempercentage als
gevolg van een zaadontsmetting vond (nagenoeg) niet plaats.
— Schimmeltoestand.
Zaadontsmetting met thiram gaf bij alle drie zaadsoorten eenbelangrijk lager percentage beschimmelde zaden dan onbehandeld. Bij
Fagus veroorzaakten ook de andere middelen een verlaging van het
percentage beschimmelde zaden. Bij de beide rozen had ontsmetting
met de combinatie van Previcur en thiram een erggoed resultaat,
terwijl met Previcur alleen (behalve in de hoogste concentraties) bij
'Laxa'juist een versterking van de schimmelgroei werd waargenomen.
Opgemerkt dient te worden, dat de waargenomen schimmels nietparasitair waren, en dus in normale gevallen geen planten aantasten.
— Lengte vande kiemen.
In de hoogste dosering gaf AAterra bij de beide rozen aanleiding
tot kortere kiemen dan onbehandeld. Dit resultaat sluit aan bij wat
in het verleden van AAterra bij rozen werd waargenomen.
In de overige behandelingen werden geen beduidende verschillen
met onbehandeld gevonden.
Conclusies.
1.Zaadontsmetting met thiram remt de groei van de aanwezige (nietparasitaire) schimmels bij alle drie zaadsoorten beduidend.
2. Zaadontsmetting met Previcur en tot op zekere hoogte ook met
thiram, bevordert de kieming, vooral bij Fagus sylvatica.
3. Zaadontsmetting metAAterra werktbijrozen enigszinsphytotoxisch.
4. Dit soort onderzoek verschaft slechts achtergrond-informatie voor
de bestrijding van wortelbrand.
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2.2. Veldproef wortelbrandbestrijding.
Proefopzet.
Met een aantal zaadontsmettingsmiddelen, al dan niet gecombineerd
met één of meer bespuitingen na het zaaien, werd getracht om het
ontstaan van wortelbrand te voorkomen. Aldus werden de volgende
bestrijdingsbehandelingen uitgevoerd:
— zaadontsmetting met AAterra*, 1gper kg zaad + zand;
— zaadontsmetting met Previcur*, 6 cc per kg zaad + zand;
— zaadontsmetting met Fongarid*, 6 gper kg zaad + zand;
— zaadontsmetting met Previcur*, 6 cc en Topsin-M 3 gper kg zaad
+ zand;
— zaadontsmetting met Previcur*, 12 cc per kg zaad + zand;
— zaadontsmetting met Previcur*, 6 cc per kg zaad + zand, waarna
vanaf 5 dagen na het zaaien gedurende 5 weken, wekelijks werd
gespoten met captan, 3 kgin 1000 1 water per ha;
— zaadontsmetting met Previcur, 6 cc per kg zaad + zand, waarna
vanaf 5 dagen na het zaaien gedurende 5weken, wekelijks werd
gespoten met mancozeb, 2 gin 1000 1 water per ha;
— onbehandeld.
De zaadontsmetting vond plaats op 18 en 19 april en het uitzaaien op
19 april.
Vlak voor het zaaien isde helft van het proefveld besmet met een
mengsel van de volgende vijf schimmels:
Pythium ultimum, Pythium irreguläre, Phytophthora cactorum, Rhizoctonia solani en Fusarium oxysporum.
De proef werd uitgevoerd met de gewassen:
Tilia platyphyllos, Acer platanoides, Rosa corymbifera 'Laxa' en Rosa
canina 'Inermis'.
De proef lag in 3-voud.
Resultaten.
Hoewel er ditjaar geen problemen zijn geweest met verstuiven of verregenen, zijn toch niet die duidelijke resultaten verkregen als in 1976.
Alleen in het gewas Tilia isin de veldjes zonder bestrijding, dus in
„onbehandeld", in lichte mate wortelbrand opgetreden. Het vreemde
feit deed zich echtervoor, dat er bij dit gewas in „onbehandeld" in het
vooraf besmette deel van het proefveld wat minder planten wegvielen
dan in „onbehandeld" van het niet-besmette gedeelte. De wegval werd
voornamelijk veroorzaakt door Pythium en Rhizoctonia.
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kon van geen van de toegepaste behandelingen een nadelig effect op
het gewas worden geconstateerd.
Na deze proef blijven, evenals vorigjaar enkele vragen bestaan:
— waarom iser nauwelijks wortelbrand opgetreden? Komt dit nu door
het koude voorjaar, waardoor wellicht de schimmels niet effectief
genoeg werkzaam waren, of werkten de schimmels elkaar tegen?
— hoe kan, onafhankelijk van de weersomstandigheden, wortelbrand
in zaailingen worden voorkomen?
Nader onderzoek isnodig om dezevragen afdoende te kunnen beantwoorden.
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3.

ONKRUIDBESTRIJDINGSONDERZOEK
Inleiding.
Onkruidbestrijding vormt met name in de zaailingcultures van de
boomkwekerij nog steeds een belangrijke arbeidspiek. Dit ondanks het
gebruik van Betanal in diverse gewassen. Enerzijds isnog steeds niet
allesbekend over de gebruiksmogelijkheden van Betanal;nog niet alle
gewassen zijn voldoende beproefd om definitief te kunnen zeggen of
Betanal ook daarop kan worden gebruikt. Het Betanal-onderzoek
vindt, al ishet op bescheiden schaal, dan ook voortgang.
Anderzijds werkt Betanal alleen niet afdoende tegen alle onkruiden in
alle stadia, zodat wieden nodig blijft totdat toepassing van aanvullende
middelen dat kan verminderen.
Het onderzoek naar de onkruidbestrijding onder rozezaadstruiken
bevindt zich weer in een oriënterende fase. Gezocht wordt naar
aanvullende middelen die de winde bestrijden en door de zaadstruik
worden verdragen.

3.1. Betanal op diverse gewassen.
Inleiding en proefopzet.
Evenals in voorgaandejaren zijn er weer proeven aangelegd om na te
gaan of diverse gewassen Betanal wel of niet verdragen.
Er isgespoten met 8 liter Betanal in 600 liter water per ha. De proef is
uitgevoerd op meerdere percelen op enkele bedrijven, meestal onder
weersomstandigheden, waarbij het gewas niet extreem gevoelig was.
Degegevens zijn derhalve niet onder alle omstandigheden betrouwbaar.
Resultaten.
De waardering van eventuele gewasschade heeft plaats gevonden in de
periode van ongeveer 7 tot 14dagen na het spuiten. Eventuele schade
is dan meestal op zijn maximum. Meer schade dan in de beoordelingscijfers isuitgedrukt, isin deze proef in een later stadium ookniet waargenomen.
Er werden cijfers gegeven van 0 tot 10.
10 = geen afwijkingen;
9 = kleine afwijkingen, maar geen schade;
8 = afwijkingen zijn van korte duur;
7 —afwijkingen zullen langer zichtbaar zijn en groeiremming ten
gevolge hebben.
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onder geen enkel beding mag worden bespoten.
L = lichtergekleurd (chlorose);
V = verbranding van bladmoes (necrose);
R = remming in groei.
Tabel 3.1.1. De invloedvan fenmedifam (= Betanal),inde concentratie van 8 1 in 600 1 water per ha, op de groei van een aantal boomkwekerijgewassen in het aangegeven gewasstadium. Zie tekst voor de verklaring van de codes onder
stand van gewas.De stand van het gewas is 7 tot 14
dagen na de bespuiting beoordeeld. Het gewasstadium is
gegeven in aantal echte blaadjes tijdens de bespuiting.
gewas
zaaigewassen
Berberisthunbergii 'Atropurpurea'
Betuia papyrifera
Betuia pubescens
Betuiaverrucosa
Corylus avellana
Corylus colurna
Cotoneaster acutifolia w$
Cotoneaster dielsiana <A*>
Cotoneaster divaricataui
Euonymus europaea
Fagus sylvatica
Fraxinus americana
Fraxinus ornus
Gleditsia triacanthos
Lonicera xylosteum
Mahonia aquifolium
Prunus mahaleb
Quercus robur
Rosaspinosissima
Rosa virginiana
Syringavulgaris
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
éénjarigplantgoed
Fagussylvatica
Fraxinus americana
Fraxinus excelsior
Robina pseudoacacia

gewasstadium
2-3
1 -2
1 -2
2
3-4
4
2-3
3
1 -2
2-4
2
2-3
2
4-5
2-6
1 -2
4
4
1 -2
2-3
2
1 -2
2

stand vanhet gewas
4RLV
9
9
9
9
9
8R
7L
8R
5L
6VR
4RLV
2RLV
5 RV
9
5 RV
10
7R
7 RL
8
8L
8L
8L
8
4LV
6L
5L
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— Aangezien Tilia platyphyllos, Cotoneaster divaricatâ enwCorylus
avellana ditjaar voor de tweede maal veilig zijn gebleken, kunnen ze
aan de lijst van gewassen die Betanal verdragen,worden toegevoegd.
— Aan de rij van gewassen die gevoelig zijn voor Betanal,kunnen worden toegevoegd: Euonymus europaea, Berberis thunbergii 'Atrop.',
Fraxinus americana, Fraxinus ornus, Gleditsia triacanthos, Mahonia
aquifolium en Robinia pseudoacacia. Opgeplante Fraxinus excelsior
verdraagt Betanal net zo min als de zaailing van die soort (ziejaarverslag 1975).
— Voor de overige gewassen iseerst meer ervaring met Betanalbespuiting nodig.
3.2. Veelbelovende herbiciden op diverse gewassen.
Inleiding en proefopzet.
Na-opkomst middelen, zoals Betanal, kunnen in het algemeen pas worden gespoten alshet gewas een zekere grootte heeft bereikt. Veelal

Foto3.

Wiedeninzaailingen:handwerk,hierindehetezon.
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enkele onkruiden zodanig groot, dat ze niet meer afdoende met
Betanal kunnen worden bestreden.
In deze proef isnagegaan of via voor-opkomst bespuitingen, gecombineerd met de na-opkomst bespuiting van het contactmiddel Betanal,
tot een effectieve onkruidbestrijding in een aantal zaaigewassen kan
worden gekomen.
Deproef werd opgezet met 12behandelingen in tweevoud op de volgende 12 zaaigewassen:
Acer campestre;
Rosa canina 'Pollmer';
Acer platanoides;
Rosa canina 'Schmid's Ideal';
Acer pseudoplatanus;
Rosa canina 'Superbe';
Crataegus monogyna;
Rosa corymbifera 'Laxa';
Malus communis;
Rosa rugosa;
Pyrus communis;
Tilia cordata.
De bespuitingen werden uitgevoerd op 5mei 1978.De bovengrond
was op het moment van de bespuiting droog. Op 8 en 9 mei iser op
het proefveld via de regenleiding 10 mm beregend, terwijl er op 12 en
15mei resp. 11,5 en 2,5 mm regen viel. De opkomst van de gewassen
wasvanaf 10mei. Op 5 mei zijn de reeds opgekomen onkruiden nog
bestreden met Gramoxone in de concentratie van 3 liter per ha.
De proef werd uitgevoerd op dalgrond met een organische stofgehalte
van 15,9%.
Resultaten.
Reactie opde gewassen.
Erwasgéén waarneembare schade van de vóór-opkomst middelen op de
gezaaide gewassen.
Reactie op het onkruid.
De reactie op het onkruid is op 2juni beoordeeld. Hoewel er nogal
wat variatie in onkruidbezetting was,waren de verschillen op de zwaar
door onkruid bezette plaatsen zeer duidelijk. Het aanwezige onkruid
bestond voornamelijk uit perzikkruid, toevallig een onkruid dat met
Betanal slecht wordt bestreden.
In tabel 3.2.1. staan de gemiddelde totale onkruidbezettingen per behandeling.
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bedekkingsgraad van het onkruid (voornamelijk perzikkruid). Dehoeveelheden herbicide zijn gegeven per ha;
eris500literwaterperhagebruikt. De onkruidbezetting
isgegeven alsgemiddelde totale bedekkingsgraad. De
proef lagin 2-voud.
*: deze middelen hebben voor dit doel geen toelating.
herbicide
I.P.C. (= profam) 10kg
Venzar* 1kg en I.P.C. 3,75 kg
I.P.C. 5kg
I.P.C. 7,5 kg
Aresin* 2 kg
Tok Ultra* 91
Bladex* 2 kg
Venzar* 2 kg
Lasso* 5 kg
simazin 1,5kg
onbehandeld

onkruidbezetting in %
7,2
8,3
9,3
11,8
14,8
16,5
20,0
23,8
24,2
32,5
27,3

Conclusies.
— Het middel I.P.C. (= profam) gaf in alle gebruikte doseringen de
laagste bedekkingsgraden van het onkruid (perzikkruid). Het toch
aanwezige perzikkruid was duidelijk in groei geremd. Een hoeveelheid van 3,75 kg I.P.C. met 1kg Venzar gaf eveneenseenlagebedekkingsgraad en een groeiremming van het perzikkruid.
- Om zoveel mogelijk alle mogelijkheden van het gebruik van I.P.C.
uit te proberen, zullen proeven op ruime praktijkschaal moeten
worden genomen.
3.3. Het nieuwe herbicide Fervin op zaailingen inde boomkwekerij.
Inleiding en proefopzet.
Fervin* heeft volgens opgave van de fabrikant een goede contactwerking tegen duist en een wisselvallige werking tegen grassen in het
algemeen.
Overigens heeft het middel noggeen toelating voor gebruik in de
boomkwekerij.
Hetdoel vandeproef wasom de werking vanFervin opgrassen, vooral

-30-

opstraatgras,nategaanentevenseenindruk tekrijgen vandegewasgevoeligheid voordit middel.
Devolgendebehandelingen vondenplaats:
Fervin* 1,5kg/ha;
BetanalenFervin,respectievelijk 41en 1 kgperha;
Betanal 6 l/ha;
onbehandeld.
Erwerd gespoten met 4001 waterperha.
Degewassen waren: Acerpseudoplatanus,Crataegusmonogynaen
Pyruscommunis.
Debespuitingvond plaats op 1 juni bij zonnigweerop eendroge
grond eneen drooggewas.Dezaailingen waren opdat moment inhet
stadium van 2 - 3 echte blaadjes.

Foto 4.

Veld met zaailingen,waarmet Betanal op wasgespoten
en waar ook nogwasgewied. Toch bleef er onkruid komen.

