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demonstratie- en oefeningsterrein voor de leerlingen van de Rijkstulnbouwschool

DE VERENIGING IN 1948
Het jaar 1948 was in vele opzichten een voorspoedig jaar, waarin
de werkzaamheden ongehinderd voortgang konden vinden en goede
resultaten afwierpen. Natuurlijk waren er ook teleurstellingen,
maar in totaal mogen wij niet ontevreden zijn.
Bestuur
De laatste grote boomkwekersvereniging, die nog geen lid was
van onze vereniging, trad in dit j a a r toe. Door dit verheugende
besluit van het bestuur van de Bond van Boomkwekers zijn nu
kwekers uit het hele land in ons bestuur vertegenwoordigd. Hierdoor zal de Proeftuin beter in staat zijn de belangen van de hele
boomkwekerij te behartigen. Daar er verder geen wijzigingen
voorkwamen bestond het bestuur op 1 Januari 1949uit de volgende
Heren, vertegenwoordigers van de achter hun naam genoemde
vereniging. J. P. Werkman, voorzitter (Boskoopse Veiling), B.B.
C. Felix, erelid, C. Verboom en G. Boer Pzn (Ver. voor Boskoopse
Culturen), G. J. van Noordt en A. Vuyk (afd. Boskoop, Kon. Ned.
Mij voor Tuinbouw en Plantkunde), S. G.A. Doorenbos en G. Slootjes
(Commissie van Toezicht op de R. T. S.), W. Brand (afd. Boskoop
L. T. B.), J. Edelman Kzn (Ver. Boom en Plantenbeurs), G. van
Eyk Gz. (afd. Boskoop C. B. T. B), Herman J. Grootendorst (Ned.
Dendr. Ver.), Prof. Dr G. Houtzagers (Ned. Heide Mij), M. Splinter
(Gemeente Boskoop), P. van der Have (Bond van Boomkwekers),
J. Zwartendijk (adviserend lid) en Dr E. F. Jacobi, Rijkstuinbouwconsulent, ambtshalve Directeur van de Proeftuin. Het dagelijks
bestuur werd in verband met het feit, dat de heer H. J. Grootendorst door zeer drukke werkzaamheden vaak verhinderd is, aangevuld met de Heer C. Verboom en bestond dus uit J. P. Werkman,
G. Boer Pzn, Herrn. J. Grootendorst, C. Verboom en de adviserende
leden.

Personeel
Door de overname van het grondonderzoek is de analyst J. van
Weizen met ingang van 1 September in dienst van het Bedrijfslaboratorium voor Grondonderzoek te Oosterbeek overgegaan.
Mej. S. de Boer, Biol. Dra, is per 1 Januari 1948 overgegaan in
Rijksdienst, maar haar werkzaamheden bleven dezelfde. Het
personeel van de Tuinbouwvoorlichtingsdienst bestond dus uit
Mej. S. de Boer, Ingenieur bij de voorlichtingsdienst, H. Bosch,
Hoofdass. Ie klasse, P. de Vogel, Hoofdass. en K. Ravensberg en
M. van Lint (benoemd 1 Augustus), assistenten. In dienst van de
Proeftuin zijn M. van den Broek, chef voor de buitencultures,
A. Pellekoorn, kaschef en M. J. Kleijn, knecht. Van het
onderwijzend personeel van de R. T. S. verzorgde de Heer A. J.
van der Graaf de kruisingen en de proeven over chemische onkruidbestrijding, terwijl Ir E. E. Harmsen het toezicht op de schooltuin had.
Leden en Donateurs
In 1948 gaven 36 nieuwe leden zich op en bedankten er 19,
zodat het totale aantal steeg van 457 tot 474, waarvan 10 verenigingen, 387 kwekers uit het centrum Boskoop, 67 elders uit
Nederland en 10 uit het buitenland. Het aantal vaste donateurs
bedraagt 19, terwijl vele ouders van leerlingen van de R. T. S.
een donatie gaven.
Vergaderingen, Proeftuindag
Op 19 Februari werd in Hotel „Neuf" de algemene vergadering
gehouden, waar na de huishoudelijke vergadering, Mej. De Boer
en J. Zwartendijk een voordracht hielden over de onkruidbestrijding
met chemische middelen en Herrn. J. Grootendorst een groot
aantal fraaie kleurenopnamen van de Heer Doorenbos vertoonde.
Ongeveer 80 leden woonden deze vergadering bij. Op 4 en 11 September werden de proeftuinmiddagen gehouden, die in totaal door
112 personen werden bezocht, die de demonstraties met aandacht
volgden. Het gehele bestuur vergaderde 3 maal, het dagelijks
bestuur 13 maal, terwijl een aantal besprekingen, door een of meer
leden, werden gevoerd met Rijks- en Gemeente instanties.
Financiën
Voor het eerst sinds jaren was de financiële positie niet zo
moeilijk. Enerzijds is dit veroorzaakt door de geringere loonpost,
daar per 1 Januari Mej. De Boer niet meer door „De Proeftuin"
betaald behoefde te worden en J. van Weizen per 1 September
overging naar het Bedrijfslaboratorium voor Grondonderzoek te
Oosterbeek. Daarbij kwam wederom een subsidie van het
Bedrijfschap voor Sierteeltproducten, het wegvallen van de
verliezen op het grondonderzoek en een aantal kleinere meevallers.
Hierdoor waren verschillende, reeds lang noodzakelijke voorzieningen mogeljjk.
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Belangrijke verandering-en en plannen
Daar het nadelig saldo van het grondonderzoek te groot was,
door het vrij geringe aantal monsters, zijn reeds sinds lang middelen beraamd om hierin te voorzien. Op 1 September 1948 is het
grondonderzoek overgenomen door het Bedrijfslaboratorium voor
Grondonderzoek T.N.O., zodat het chemisch onderzoek nu plaats
vindt te Oosterbeek. Ook de analyst van Weizen is hierheen overgegaan. Het nemen van de monsters geschiedt, evenals vroeger,
door de assistenten en ook de adviezen worden nog door de voorlichtingsdienst te Boskoop samengesteld en uitgebracht. Het enige
verschil voor de kwekers is dat de tarieven nu wat hoger liggen
en ook de reductie voor de leden van de Proeftuin moest vervallen,
wat natuurlijk een vrij belangrijk verschil in prijs ten gevolge
heeft gehad. Boomkwekers buiten Boskoop kunnen hun monsters
direct naar Oosterbeek opzenden (Lab. voor grondonderzoek,
Mariëndaal), onder vermeldingvan Rijkstuinbouwconsulent Boskoop.
Door de ruimere geldmiddelen kon in 1948 de noodzakelijke
warme bak worden besteld en een autoclaaf ten behoeve van het
onderzoek naar verwekkers van plantenziekten, terwijl een aantal
kleinere voorzieningen in de tuin getroffen werden.
In verband met de volkomen onvoldoende behuizing van onderzoek, voorlichtingsdienst en school is getracht in 1948 een oplossing
van dit probleem voor te bereiden. Hiertoe werd op de plannen
van 1941 terug gegrepen. In dat jaar werd door de Gemeente n.1.
de sortimentstuin aangekocht met de daarop staande huizen, waarbij
het in de bedoeling lag het pand Reijerskoop 54, door verbouwing
tot laboratorium en werkruimte in te richten. Door allerlei omstandigheden (bezetting) is hiervan toen niets gekomen.
De plannen zijn voorjaar 1948opnieuw opgevat. Vele besprekingen
tussen B. en W. met leden van ons bestuur en met het Ministerie
van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening werden gevoerd en
een uitvoerig rapport over de noodzaak van uitbreiding werd in.
gediend. Desondanks volgde voorjaar 1949 een afwijzende beslissing.
Van de zijde van het ministerie ondervonden wij de volledige medewerking, daar onze plannen geheel passen in de door hen uitgestippelde richtlijnen. Het ligt ni. in de bedoelng voor elke tak
van Tuinbouw één landelijk Proefstation te stichten en dat voor
de Boomkwekerij te Boskoop te vestigen. Voor de Boomkwekerij
te Boskoop te vestigen. Voor de inrichting van een nieuw gebouw
werden dan ook gelden op de Rijksbegroting 1949 uitgetrokken,
die nu echter niet ten volle benut kunnen worden.
Daar de geheel onvoldoende huisvesting de verdere ontwikkeling
en voortzetting van het onderzoek ten zeerste bemoeilijkt zijn
nieuwe plannen in voorbereiding.

Publicaties
Mej. Dra S. de Boer
Rosa rugosa (14—2—'48) : Boskoops Nieuws- en Advertentieblad.
Het stekken van appel- en pruime-onderstammen (18—12—'48):
Boskoops Nieuws en Advertentieblad.
De invloed van koud en warm water, groeistoffen en aethyleenchloorhydrine op het enten van Rhododendron:
Jaarboek Ned. Dendr. Ver. 1947
Het stekken van Acer:
„
„
„
„
„
Het stekken van Pernettya mucronata (22—10—'48):
De Boomkwekerij (Wegwijzer)
Winterstekken:
(19—11—'48) : „
Het stekken van appelonderstammen
(13—12—'48) : „
Dr E. F. Jacobi
Jaarvergadering van de Proeftuin te Boskoop
(26—4—'48) : De Boomkwekerij (Wegwijzer)
Proeftuindagen op 4 en 11 Sept.
te Boskoop (24—9—'48) : „
Het grondonderzoek voor de Boomkwekerij aan de Proeftuin
(8—10—'48) : „
Iets over Calluna en Erica
(5—11—'48) : „
Onderzoek naar de werking van de winterbedekking van Rhododendrons (samen met Dr J. P. M. Woudenberg en Dr C. Kramer)
(11—'48) Meded. v. d. Directeur van de Tuinbouw.
Het gebruik van kalizout (3—12—'48):DeBoomkwekerij (Wegwijzer)
Drs W. Kruyt
De invloed van koud en warm water, groeistoffen en aethyleenchloorhydrine op het enten van siergewassen:
Jaarboek Ned. Dendr. Ver. 1947

Excursies en bezoek
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18Excursiesmet451 deelnemersbezochten deProeftuin, waarvan
84 Engelsen, 20 Fransen en 13 Zweden. Het aantal individuele bezoekers bedroeg 212. Uit Boskoop (minstens) 91, elders uit
Nederland 42en 79uit het buitenland, (uit Zweden 23,Denemarken
17, Zwitserland 12,Engeland 5, Frankrijk 4, Finland 4, België 3,
U.S.A. 3, Ierland en Noorwegen 2 en uit Polen, Hongarije, Algiers
en India 1).
Op de Proeftuinmiddagen kwamen 112 kwekers de tuin bezichtigen. Het aantal vragen om advies was zeer groot. Over het
geheel bleek een grote belangstelling in het werk, zowel bij
kwekers als bij onderzoekers uit andere landen.
Dit bleek ook weer uit de vele medewerking van kwekerszijde
met de proefnemingen, door het verstrekken van materiaal. In
1948 werkte op deze wijze mede:
Fa Blaauw en Co
J. Boer Gzn
D. van den Bosch
East Mailing res. station,
Engeland
Gebr. Frissel
Fa G. W. van Gelderen
Fa van Gelderen de Wilde
Gemeente Boskoop
Joh. van Gemeren
H. Goudkade
E. Guldemond en Co
A. Harkes
P. Hasselman
A. van Herk
Gebr. van Heiningen
C. Hooftman
Hugo T. Hooftman
C. J. den Hooglander
Gebr. de Jong
R. U. Jongenburger
A. van Klaveren

Gebr. van Klaveren
M. G. van Klaveren
S. van Klaveren
G. van Kleef Mz.
A. Mesman
Ned. Heide Mij
J. W. van Otterloo
A. Oudijk
Prov. Waterleidingbedrijf
Noord-Holland
D. Qualm
K. Ravensberg
J. Rijkaart
Jac. Schoemaker
G. H. Slootjes
Stadskwekerij, Den Haag
C. Streng
Joh."Veerman
W. Venema
P. J. M. Vente
Alb. Verweij
Fa T. Wezelenburg

Verder werkten 28 kwekers binnen en buiten Boskoop mee aan
het bijeenbrengen van eensortiment heestersvoordesortimentstuin.
De Secretaris,
G. BOER Pzn

SCHOOLTUIN
E. E. H a r m s e n
Coniferen
In de Coniferen-collectie hebben geen veranderingen plaats
gehad. De coniferen zijn in het voorjaar van 1948 met 7% vruchtboom-carbolineum bespoten.
Vaste-planten en rotsplanten
De gehele collectie is opgenomen en gekuild met de bedoeling
om ze, na aanvulling met nieuw materiaal, in het voorjaar van
1949 op een nieuw opgemaakte hoek te poten.
Zaaibloemen
Deze collectie is practisch elk jaar dezelfde. De zaaibloemen
worden elk jaar op dezelfde wijze in de kas gezaaid en na in
potjes in de bak te zijn verspeend, buiten uitgeplant.
Bolgewassen
Elk j a a r verkrijgt de Ver. „De Proeftuin" bolgewassen van het
Rijkstuinbouwconsulentschap Lisse.
Loof houtgewassen
In 1948 is deze collectie niet aangevuld. Ook bij de loofhoutgewassen had de gebruikelijke bespuiting met 7% vruchtboomcarbolineum plaats.
De gehele Schooltuin is einde 1948 gespit en van nieuwe
veenaarde voorzien.

PROEFTUIN
A. BOOMKWEKERIJ
H. B o s c h
In het najaar werd door de coniferen- en heester-collectie een
flinke laag veenaarde gebracht om deze hoeken weer op de gewenste hoogte te brengen. De veenaarde werd gelijk met spitten
ondergewerkt. Ook een gedeelte van de aandam werd met
veenaarde opgemaakt.
Zaaien
Einde Mei werd Rhododendron ponticum en Azalea pontica
gezaaid. De ontwikkeling was normaal. In de nazomer werden ze
flink afgehard door veel luchten. Hierdoor werd de uitbreiding
van enige „smeul" plekken tegengegaan.
Pootgoed van onderstammen
Rhododendron ponticum.Degepikeerde stammetjes ontwikkelden
zich in de rabatten zeer gunstig. Na het eerste schot werden ze
uitgeplant op de aandam. Jammer genoeg trad er na verwijdering
van de horrenbedekking enige bladverbranding in op. Toch was
het mogelijk ± 2000 goede stammen voor de winter- en voorjaarszetproeven in de herfst op te potten. Van de kruising Rhod.
ponticum X Rhod. „Cunningham's White" werden in de herfst de
laatste 600 stammen opgepot voor een zetproef, na nog een j a a r
opgeplant te zijn geweest.
Zetten
Rhododendron. In het voorjaar werden 2 zetproeven in de bak
met electrische grondverwarming opgezet. Gedurende de zomer
was de bak in gebruik voor stekproeven. Begin September werd
nog een coniferen-zetproef met grondverwarming opgezet.
De verwarmingsinstallatie in de grote kweekkas functioneerde
na de vernieuwing zeer goed. De sneeuwleidingen werden vervangen door een kopleiding, daar deze door het verzakken van de
kas niet meer goed functioneerden. 'De rechterbedding van deze
kas werd gebruikt voor Rhododendron-zetproeven, de linkerbedding
en het middentablet voor stekproeven.
Syringa. In Februari werden handveredelingen op een handbreedte boven de wortelhals gemaakt.
Rosa. Uit de zaailingen van kruisingen 1947 werd een aantal
geselecteerd en gezet op Rosa canina stammetjes. Van de
kruisingen 1946 werd een aantal geoculeerd op R. rugosa.
Opkweek
Clematis. De overwintering van de gewortelde stekken was
zeer goed. In April werden ze in Clematispotten opgepot in een
grondmengsel van overjarige mestaarde met wat zand, uitgeplant
op de aandam en een gedeelte op de Sortimentstuin voor proefnemingen. De groei was zeer goed. De animo bij de inschrijving
was zo groot, dat ondanks de verdeling in 14partijtjes erom geloot
moest worden. Ze werden tegen de vastgestelde prijs toegewezen.
Het waren de hybriden Jackmanii, Mevr. Le Coultre en Lazurstern.
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Ceanothus hybr. „Gloire de Versailles" afkomstig van stekproeven in 1947 werd na de beworteling gepot in Clematispotten.
In Mei werden de planten buiten uitgeplant. Ze ontwikkelden
zich zeer goed en werden in het najaar bij de inschrijving tegen
zeer goede prijs verkocht.
Kolkwitzia amabilis. De gewortelde stekjes overwinterden zeer
goed. In het voorjaar werden ze in een rabat aangetrokken onder
glas en in April op de aandam uitgeplant. De groei was zeer
goed. Bij de inschrijving werden ze tegen zeer goede prijs verkocht.
Magnolia. De in 1946 gestekte Magnolia Soulangeana werden
na eerst 1 jaar in rabat opgekweekt te zijn op de aandam uitgeplant. Van het gedeelte waarvan in 1947 stek werd geknipt was
de groei iets minder fors. Het andere gedeelte groeide zeer zwaar.
Er was bijna geen uitval. Bij het oprooien hadden ze zware wortelpruiken. Ze werden bij inschrijving tegen goede prijs verkocht.
Pyracantha coccinea Lalandi major. De stekken afkomstig
van stekproeven in 1947 groeiden zeer goed. Ze werden bij inschrijving tegen goede prijs verkocht.
Prunus. In 1947 werden op de aandam veredelde vormen op
Prunus incisa, incisa x Lannesiana, Limburgse kriek en zure
kriek uitgeplant. De groei was over het geheel matig. Om de
partij niet te versnipperen zal alles tesamen weer opgeplant worden voor 2 jaar. De van de trekproef afkomstige, afgeknipte
struiken werden achter op de tuin uitgeplant om na te gaan hoe
de hergroei en verdere ontwikkeling is. Gedurende de zomer werden ze 3 maal gespoten tegen luis.
Van Pernettya mucronata „Bell Seedling" werden de gewortelde
stekken eerst een jaar in een rabat opgekweekt. In April 1948
werden ze op de aandam uitgeplant. Het hoekje werd speciaal
met een laagje goede, rulle veenaarde opgemaakt. De groei was
zeer goed en ze werden bij inschrijving tegen goede prijs verkocht.
Rosa. De van stekproeven 1945—1946 en 1947 gestekte rozen
„Sweetheart", „Gloria Mundi", „Madame Butterfly", „Parel van
Aalsmeer" werden op de aandam uitgeplant. De groei was matig.
Vooral in „Sweetheart" trad al vroeg het „wit" op. Ondanks de
herhaalde bestrijding met stuifzwafel en later californische pap
werden ze niet geheel ziekte vrij. Een gedeelte zal voor verdere
proefnemingen gebruikt worden.
Syringa. Op de aandam werden voorjaar 1947 tweejarige
planten van stek van Syringa vulgaris „Andenken an L. Späth"
uitgeplant. De ontwikkeling in 1948 was goed. Ze werden, op een
klein gedeelte na, bij inschrijving verkocht. De overige exemplaren worden weer opgeplant voor twee jaar en zullen gebruikt
worden voor trekproeven.
10
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Rhododendron. De van zetproeven afkomstige Rhododendron
hybriden „Souv. de Dr S. Endtz" en „Pink Pearl" werden op de
aandam opgegrond. De groei was goed. Een gedeelte van de op
de kruising Rhod. ponticum X Rhod. „Cunningham's "White" en
eenzelfde aantal gezet op Rhod. ponticum zullen verder gekweekt
worden om na te gaan hoe de planten zich ontwikkelen op de
nieuwe onderstam tegenover de oude.
De van de stekproeven 1947 afkomstige Rhod. hybriden „John
Walter", „Mme de Bruin", „Prof. J. H. Zaayer", „Pink Pearl" en
catawb. grandiflorum ontwikkelden zich zeer goed. De kluitvorming was in vergelijking met de gezette Rhododendrons veel
en veel beter. Ook de vorm van de gestekte planten is beter daar
de vertakking direct boven de grond begint.
Azalea. In 1947 werden op de aandam driejarige planten van
stek uitgeplant. Het eerste jaar hadden ze te lijden van de ongunstige weersgesteldheid. Het tweede j a a r ontwikkelden ze zich
goed. De kluitvorming was goed. Ze werden bij inschrijving verkocht. Het waren Azalea m x s „Anthony Koster", „Hortulanus
Witte", „Koster's Brilliant" en Azalea mollis „Comte de Quincey"
en „W. E. Gumbleton".
De van stekproeven 1947 afkomstige planten overwinterden goed.
Ze bleven één j a a r in een rabat staan om zich goed te kunnen ontwikkelen, wat voor de verdere kweek van groot belang, is daar de
hergroei dan na het verplanten zeer goed is en zeer weinig
planten dood gaan.
Azalea obtusa (Japanse Azalea). De van verschillende stekproeven afkomstige planten van „Palestrina" en „Orange Beauty"
werden op de aandam uitgeplant. De groei was goed. Een gedeelte
werd bg de inschrijving verkocht.
Abies numidica. Deze werden in 1947 verplant. In 1948 was
de groei zeer goed. Het grootste gedeelte werd bij de inschrijving
tegen zeer goede prijs verkocht.
Chamaecyparis. Op de aandam werden Cham. obt. nana gracilis,
Cham. Laws. „Triomf van Boskoop", Cham. obt. Crippsii uitgeplant.
Deze planten, afkomstig van stekproeven, waren eerst een jaar in
een rabat gekweekt. De groei was zeer goed. Ze werden bij de
inschrijving voor een goede prijs verkocht.
Taxus van stekproeven uit '45—'46 en '47 werd op de aandam uitgeplant. De groei was goed. Het zijn T. bacc. fastigiata,
T. bacc. semperaurea, T. bacc. Washingtonii, T. bacc. repandens
en T. cuspidata nana. Alleen T. bacc. semperaurea werd bij inschrijving verkocht. De anderen blijven nog één j a a r staan. De
van de stekproeven 1947 afkomstige planten werden in rabatten
geplant. Opvallend was dat in een rabat waar veenaarde met wat
mestaarde gebruikt was T. bacc. fastigiata, en T. bacc. repandans
slecht groeiden; T. bacc. semperaurea groeide goed. Het is wel
zeker dat de pH hier te laag is geweest voor de eerstgenoemde
Taxus vormen.
11

Daphne Mezereum. Op de aandam werden éénjarige planten
van eigen zaaisels van diverse afkomst uitgeplant voor verdere
proefnemingen. Er zijn er bij met zeer mooie donkere bloemkleur.
De groei was over het algemeen zeer goed. Door veenmollen werd
een aantal planten vernield. De selectie proef van 1947 gaf geen
resultaten. Alle planten werden door „de ziekte" aangetast.
Zaailingen van kruisingen
De Azalea mollis en A. viscosa kruisingen (geschonken aan
de Proeftuin door de Heer B. B. C. Felix) ontwikkelden zich goed.
E r zijn een aantal door de keuringscommissie van de Ver. voor
Boskoopse Culturen aangehouden.
Azalea mollis X sinensis kruisingen van 1941 blijven nog 1 jaar
staan op de aandam. Het zal echter zeer de vraag zijn of er verbeteringen van belang bij zijn in het reeds zeer uitgebreide sortiment van Azalea's.
Rhododendron. De Rhododendronkruisingen van 1941 en 1942
ontwikkelden zich goed. Ze zullen in 1949 op de knop geplant
worden. De kruisingen van 1945 ontwikkelden zich zeer ongelijk.
Ze worden in 1949 verplant.
Lonicera. De kruisingen ontwikkelden zich zeer goed. De
bloemkleur valt tegen. Ze zullen voor verdere kruisingen gebruikt
worden.
Hydrangea. De gestekte planten van de kruisingen 44107 I en
44107 II van Hydrangea paniculata X Hydrangea opuloides groeiden zeer goed. Deze exemplaren zullen voor verdere kruisingen
gebruikt worden.
Moerplanten
Azalea mollis. De planten P16, P12, P7, P9, P17, P15 en P10
groeiden zeer matig. In 1949 zal er rondom de planten flinke zure
veenaarde gemengd met wat mestaarde aangebracht worden.
Vaccinium corymbosum groeide slecht. De planten werden in
het najaar opgerooid.
Ceanothus. Van de leverbare planten werd een gedeelte in de
kas gebracht om in Maart en April scheutstekken te snijden voor
stekproeven.
Diversen
Van de Clematis in het perzikkasje werd veel stek gesneden
voor de stekproeven. Daar er nogal wat uitvallers waren in de
oude gezette planten werden ze in de herfst opgerooid, gesnoeid
en buiten gekuild. In 1949 zal de hele kas vol geplant worden met
Clematis niet alleen voor de stekproeven maar ook voor kruisingen.
De rozen voor de kruisingen hadden veel te lijden van spintaantasting, ondanks de herhaalde bestrijdingen met nicotine en
californische pap. Ze werden in de herfst opgerooid en in 1949
zullen ze in de achterste „Azalea indica kas" geplant worden. De
grond in deze „Azalea indica k a s " was zeer slecht. De kas is dan
ook ± 45 cm diep uitgegraven en weer opgevuld met veenaarde
en bemest met overjarige goed verteerde ruige stalmest. De uitgegraven grond is gebruikt om de percelen met de heestercollectie op te hogen.
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Proeftuin, bloemisterij

B. BLOEMISTEBIJ
In September 1947 werden weer plannen uitgewerkt voor een
grote trekproef met ± 80 verschillende Rhododendron hybriden.
Deze trekproef was een vervolg van die van voorjaar 1947. Nu
werden van elke Rhododendron hybride 1 op een rabat, 1in pot op
de grond en 1 op de grond in turfmolm in bloei getrokken. Op
1 Februari werd met het forceren begonnen. De bloemknoppen
kwamen als gevolg van de zeer droge zomer slechts zeer langzaam
tot ontwikkeling. Bij het sproeien werd dan ook geregeld 3 x per
dag, als de weersomstandigheden dit toelieten, het gietwater over
de verwarmde buizen gespoten, zodat het water flink op temperatuur
op de planten kwam en de kasruimte geheel verzadigd was met
waterdamp. Bij deze proef werd nagegaan:
1. de tijd, die de hybriden nodig hebben om in bloei te komen op
een rabat, in een pot en op de grond in turfmolm ;
2. van welke hybriden de bloemen goed uitkomen bij deze behandelingen ;
3. de houdbaarheid van de bloemen op de getrokken planten bij
deze behandelingen;
4. de houdbaarheid van de afgesneden bloemen op water in de
huiskamer.
Over het algemeen waren tros en bloemkleur van getrokken
planten op de grond in turfmolm het beste. De gepotte planten
gaven kleinere bloemtrossen en de kleur was wat fletser. De
planten op de rabatten in turfmolm waren over het algemeen het
eerste in bloei, de kleur was ook weer fletser dan van de planten
die op de grond in bloei getrokken werden.
Door de keuringscommissie van de Ver.voor Boskoopse Culturen
werd tijdens de bloei weer wekelijks keuring gehouden. Alle
gegevens van de trekproeven en die van de keuringen van de
over veld opgeplante collectie op de sortimentstuin zullen nu
samengevat worden in een boekwerkje.
De Chef van de Proeftuin M. J. v. d. Broek verzorgde deze
trekproef, evenals die van de voorgaande jaren, uitstekend. Voor
voorjaar 1949 werden plannen uitgewerkt voor een Azalea mollis
en mollis X sinensis trekproef.
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C. ONDERZOEKINGEN
PLANTENZIEKTEN EN

-BESCHADIGINGEN

ZIEKTE IN DE BOSKOOPSE ROSA RUGOSA
S. d e B o e r
Het onderzoek over de ziekte in deze onderstam is dit j a a r
voortgezet. Zoals al aangetoond was (zie Jaarboek 1946 blz. 9—12
en 1947 blz. 11—12) is de schimmel Verticillium Dahliae de veroorzaker van de verwelking der planten in de nazomer en herfst.
De infectieproeven met deze schimmel zijn dit j a a r uitgevoerd :
a. met verschillende schimmelstammen
b. met diverse soorten rugosastek van verschillende herkomst
c. op verschillende tijdstippen van 15 April tot 7 Augustus.
De schimmels zijn als sporensuspensies bij de wortelhals der
stekken gebracht of sporensuspensies werden onder in de stekken
ingespoten. Ook werd agar-agar met Verticillium gebracht op de
aangesneden stam.
De verschillende soorten stek groeiden niet alle even goed:
sommige vertoonden een fors gewas, andere waren zwakker
gegroeid.
Eind Augustus traden in geïnfecteerde planten de eerste ziekteverschijnselen op, de bladeren werden slap en vielen af :de typische
ziekte van enige jaren geleden. Langzamerhand nam dit verschijnsel toe en in October waren een aantal takken kaal. Uit
enkele hiervan kon weer de schimmel Verticillium Dahliae geïsoleerd worden.
Het is dus wel duidelijk dat Verticillium Dahliae de veroorzaker van de verwelkingsziekte der Boskoopse Rosa rugosa is.
De niet geïnfecteerde planten zijn niet ziek geworden.
Deze infectieproeven wezen verder uit dat vooral in de zwak
gegroeide stekken ziekte optrad, hoewel ook van de forser gegroeide enkele ziek zijn geworden. De onderstam Spek's Improved
is bijna niet gevoelig voor deze schimmel.
Alle gebruikte schimmelstammen konden verwelking geven.
De infectie vindt al vrij vroeg plaats want van de planten, geïnfecteerd na 22 Juni is geen enkele ziek geworden.
In de zomer zijn de stekken geoculeerd. De verdere ontwikkeling en de groei der rozen zal nagegaan worden.
In de practijk treedt de ziekte de laatste jaren weinig op.
Hierbij moet men bedenken dat door de ziekte in de oorlogsjaren
de rugosa cultuur zo verminderd is, dat er nog maar zeer weinig
Boskoopse rugosa aanwezig is. Waarschijnlijk zijn de sterkste
planten overgebleven. Verder is het mogelijk dat door onvoldoende
bemesting in de oorlog de rugosa verzwakt was en daardoor vatbaarder voor ziekte. Om dit na te gaan is door ons een bemestingsproef genomen (zie pag. 28).
Een andere oorzaak voor het geringe optreden der ziekte in
de rugosa de laatste jaren zou het verdwijnen van de aardappelcultuur uit het kwekerscentrum Boskoop kunnen zijn. De aardappel
kan ook door Verticillium aangetast worden. Het veelvuldig telen
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Ziekte in R. rugosaenClematis
van aardappelen op de kwekerijen in de oorlog is misschien de
oorzaak van de verbreiding van de schimmel, met als gevolg het
optreden van de ziekte. Om deze laatste mogelijkheid te onderzoeken zal een proef genomen worden.
Om de cultuur van de Boskoopse Rosa rugosa weer te doen
toenemen en ter bestrijding van de ziekte is het noodzakelijk om:
1. alleen volkomen gezond, goed gegroeid stek te gebruiken
2. zieke planten te verbranden
3. alle afgevallen bladeren en afgeknipte takken te verbranden
(ook ter bestrijding van de rozenroest, de zgn. „Ro")
4. wisselbouw toe te passen.
ZIEKTE IN CLEMATIS
S. d e B o e r
Het omvallen van jonge Clematisplanten in de bak in het
voorjaar en het verwelken van de volgroeide planten in de zomer,
komt op de kwekerijen nog veel voor.
Het onderzoek naar de oorzaak en bestrijding van deze kwalen
brengt vele moeilijkheden mee (zie ook A. J. v. d. Graaf in Verslag
van de Vereniging „De Proeftuin" te Boskoop 1942 blz. 8—10, id.
1943 blz. 11—12, Jaarboek id. 1944 blz. 13 en 46—48, id. 1945 blz.
11—12). Door mij werd in 1948 dit onderzoek voortgezet. Het
maakte de indruk, dat een of meerdere schimmels deze ziekten
veroorzaken. Uit zieke planten zijn door mij dan ook een groot
aantal schimmels geisoleerd. Tot nog toe valt niet te zeggen of
één hiervan de veroorzaker is. Ook kon niet vastgesteld
worden of het wegvallen in de bak en het verwelken in de zomer
door eenzelfde of door verschillende parasieten veroorzaakt word*.
Toch werd al geprobeerd of bestrijdingsmiddelen nl. organische
kwikpreparaten de ziekte kunnen tegenhouden en of Clematisplanten hiertegen kunnen. Daartoe werd grond uit een bak, waarin
plantjes omgevallen waren, behandeld met enige van deze middelen.
Ook werd een gedeelte van deze „zieke" grond gestoomd, terwijl
onbehandelde „zieke" grond en „gezonde" grond als controle dienden. Deze bewerkingen hadden plaats in April. Toen was het al
te laat in het jaar om jonge plantjes in deze grond op te potten.
Daarom werden steklingen van zomer 1947 in bovengenoemde
grond opgepot. Als deze ziek werden in de onbehandelde „zieke"
grond zou dan tevens waarschijnlijk zijn dat het omvallen en verwelken door eenzelfde ziekte in de grond veroorzaakt werden.
Eenjarige steklingen van Clematis Jackmani en van de hybr.
„Madame Le Coultre" werden hiervoor gebruikt. Helaas was het
aantal beschikbare planten niet groot, zodat het er per behandeling 6—18 waren. Toch waren er al spoedig verschillen op te
merken. Na enige weken was de groei van de planten in de met
kwikpreparaten behandelde grond forser dan in de „zieke" en
„gezonde" grond.
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In het najaar werden de planten uitgeklopt en bekeken. In de
„gezonde", „zieke" en gestoomde grond waren enkele planten niet
opgekomen of slecht gegroeid en geworteld. In de met kwikpreparaten behandelde grond was de groei goed en waren zeer
vele en dikke wortels gevormd, als een ring onder in de pot.
Deze proef was nog oriënterend. Toch was het vrij duidelijk
dat bij de gebruikte organische kwikpreparaten minder uitval en
een veel betere wortelontwikkeling optrad.
Het onderzoek naar oorzaak en bestrijding van beide ziekteverschijnselen wordt voortgezet, waarbij de medewerking van alle
kwekers, die ziekte in Clematis hebben, noodzakelijk is!

PROEVEN OVER BESTRIJDING VAN WORTELKNOBBEL,
S. d e B o e r
Najaar 1947 vertoonden de Rosa multiflora onderstammen bij
enige kwekers de veel voorkomende verschijnselen van wortelknobbel: verdikkingen aan wortels en stam veroorzaakt door
Pseudomonas
tumefaciens.
Voor een eventuele bestrijding van dit euvel zou grondontsmetting in aanmerking kunnen komen. Daartoe werd een proef
genomen waarbij grond, waarin wortelknobbel op R. multiflora
was opgetreden, met een o r g a n i s c h k w i k p r e p a r a a t behandeld werd. Als controle diende niet behandelde grond en ter
vergelijking werd gewone („gezonde") grond gebruikt. In deze
verschillende soorten grond werden 1-jarige multiflora onderstammen, die er gezond uitzagen, opgepot.
Na ruim een jaar werden deze onderstammen uit de potten
gehaald en groei en beworteling beoordeeld. Daarbij bleek dat de
planten in de onbehandelde grond, noch in de andere potten wortelknobbel vertoonden. De proef als zodanig is dus mislukt, want
over de bestrijding van wortelknobbel valt nu niets te zeggen.
Wel kwam naar voren dat door een lichte behandeling van de
grond met bovengenoemde organische kwikpreparaten (nl. 75-100
gram per 25 kg grond) de groei, maar vooral de beworteling,
geweldig wordt gestimuleerd. Bij grotere hoeveelheden van het
preparaat was de werking nadelig, zodat de planten dood gingen.
Ook op andere wijze is het kwikpreparaat toegepast nl. verwerkt in leembrei. Voor bestrijding van wortelknobbel in appel
wordt voor de practrjk wel het voorschrift gegeven om de wortels
hiervan te dopen in leembrei met een ontsmettingsmiddel.
Bij de aldus door ons behandelde multiflora onderstammen bleek
dat leembrei hiervoor niet zo gunstig is: ook zonder ontsmettingsmiddel gingen vele wortels in de leem dood. Met het ontsmettingsmiddel erbij in zwakke concentratie (J4%) waren er wel meer
nieuwe wortels gevormd, maar ook hier waren in de leem de
wortels doodgegaan. Ook bij deze proef trad geen wortelknobbel
op. Of deze middelen tegen wortelknobbel werkzaam zjjn is dus
by deze proeven niet gebleken.
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PROEVEN TER BESTRIJDING VAN DE LAPSNUITTOR
(TAXUSKEVER)
(OTIORRHYNCHUS SULOATUS F.)
K. R a v e n s b e r g
Ongeveer Juli 1948 werd begonnen met het zoeken naar een
bestrijdingsmiddel tegen de lapsnuittor (Taxuskever, „mobium").
De bestrijding is gesplitst in twee delen, ni. de bestrijding van
de kever en de bestrijding van de larve.
Bestrijding van de kever
Het bleek bij proeven in glazen schaaltjes, dat de Taxuskever
gedood wordt door de nieuwe middelen 666 en E 605. Met 666 en
en E 605 behandelde plankjes, waaronder dekever overdag kon wegkruipen, gaven echter practisch geen resultaat. Ook het bespuiten
of bestuiven van het gewas met deze middelen had weinig effect,
daar de kevers zich, evenals bij de oude middelen (loodarsenaat),
naar gewassen begeven, die niet behandeld zijn.
Daarna is vergiftigd lokaas geprobeerd, nl. zoete appelschillen
geïmpregneerd met 3.5% natriumfluorsilicaat. Dit veel in Amerika
tegen deze kever gebruikte bestrijdingsmiddel is daar vandaan
meegebracht en ons verstrekt door de Heer J. Hage. Na verschillende oriënterende proeven werd de volgende proef genomen.
Een grote glazen bak (grondvlak 138X30cm) werd gevuld met een
laagje tuingrond. Hierin werden 3 Taxusboompjes geplant. Op de
grond werden 100 kevers losgelaten. De volgende dag werden op de
grond geïmpregneerde zoete appelschillen uitgestrooid in de hoeveelheid van 300 kg per H.A. Na 24 uur was 70% dood, na enkele
dagen 96%, zonder dat iets van de Taxusboompjes gevreten was.
Deze proef is herhaald met een hoeveelheid uitgestrooide schillen
van 100 kg per H.A. Dit gaf hetzelfde resultaat als de vorige proef.
Buiten onder een grote Taxusplant, waar de kever in voorkwam, is op 1 m 2 ook hetzelfde middel uitgestrooid in de hoeveelheid van 100 kg per H.A. Na 24 uur werden 9 dode kevers geteld
en na 2 dagen 14.
Teneinde na te gaan of de werkzaamheid van het middel verloren zou gaan door uitregenen, zijn zoete appelschillen geimpregneerd tot een sterkte van 3.5, 4, 4.5 en 5%vergift (berekend
op droge stof) en deze schillen aan de natuur blootgesteld naast
het originele Amerikaanse middel. Hierbij bleek dat het Amerikaanse
product na ± 3 weken z'n werkzaamheid had verloren en dat de
zelf gemaakte middelen, ook met 3.5%, nog werkzaam waren. Daar
in Nederland niet genoeg zoete appel afval wordt geproduceerd,
wordt nagegaan of een ander lokmiddel, dat de zoete appel zal
kunnen vervangen en dat hier in Nederland te verkrijgen is, zal
kunnen worden gebruikt. Enkele lokmiddelen gaven al hoopvolle
resultaten o.a. afval van zure appelen.
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Bestrijding van de larve
De larve leeft in de grond, dus de bestrijding moet geschieden
door een bodembehandeling met een middel, dat de larve doodt en
de gewassen niet beschadigt. Hiertoe is geprobeerd als bodeminsecticide 666 stuif en spuit, Parathion (E 605) stuif en spuit en
D.D.T. stuif en spuit.
Als 666-middel is Hexyclan stuif en spuit gebruikt met verschillende gehaltes aan gamma-isomeer (werkzame deel van de
stof) en een 6o/0 Amerikaans spuitmiddel (wettable powder
bevattende 666).
Invloed op de larve
Teneinde de dodende werking van verschillende middelen op
de larve na te gaan, werd een bepaalde hoeveelheid grond behandeld met diverse middelen. Met deze behandelde grond werden
Rhododendronstammen opgepot, terwijl tevens een aantal larven
hierbij werd gedaan. Hieronder volgen de resultaten. De giften
per RR* zijn berekend op 5 cm diepte.
Hexyclan stuif

1%, ruim 1 kgper RR2,gaf geen resultaat, vreterij gingdoor
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2J/ 2 °/o

., I k g „

n

»

30/0

„ lkg „

,

»

»

„ lkg „

„

»

»t

50/0
100/0

„ lkg „

„

»

»

150/0

„ lkg „

,

,

gaf iets resultaat, weinig vreterij
gaf goed resultaat, geen vreterij

„ mengolie O.20/0 „ 35 1 „
„
gaf geen resultaat, iets vreterij
wettable powder spuit, (6% gamma-isomeer) 0.1% susp., 35 I per RR2
gaf geen resultaat, iets vreterij

Dit laatstgenoemde middel op het veld toegepast bij Primula in de
sterkte van 0.2o/0 150 cm 3 per plant, gaf geen resultaat. Bjj gepotte
Rhododendron-stammen, waarbij de kluit met 1, 2 ^ , 3, 5, 10 en
15o/0 Hexyclan stuif en spuit en wettable powder 6o/0, 0.5o/0 suspensie waren behandeld, bleek, dat de meeste larven zich naar de
potwand hadden begeven en zich daar hadden verpopt en soms
al kever waren geworden. Dit wàs ook het geval bij kluitbehandeling met Parathion stuif 3/4o/0 en wettable powder spuit 250/0,
0.20/Q suspensie.

Grondbehandeling met Parathion stuif 3/4o/0, 9.5 kg e n 4 5 ^g
per RR 2 gaf resultaat, maar een gift van 2.3 kg en 1.16 kg had
geen effect, terwijl de vreterij ook doorging. Ook Parathion spuit
(100a/0 liquid) 0.050/0 35 1 per RR 2 had geen effect.
D.D.T. 5o/0, ruim 1 kg per RR 2 gaf geen resultaat, een gift van
2.5 kg per RR 2 gaf iets sterfte, maar toch ook vreterij.
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Invloed op het gewas

Bestrijding Taxuskever

Om de gevoeligheid van verschillende gewassen na te gaan voor
666 en Parathion zijn enkele proeven genomen met gepotte
Rhododendron ponticum zetstammen, waarbij de kluit of alleen
de grond behandeld was. Van deze Rhododendronstammen is ook
een gedeelte gezet.
In onderstaande tabel zgn de uitkomsten vermeld, zoals deze
in het begin van het groeistadium of bij contrôle van de kluit
verkregen zijn. De vergroeiing van de griffel is niet opgenomen,
daar deze nog niet beëindigd was.

b e h a n d e l i n g van d e g r o n d

B e h a n d e l i n g v a n de kluit
Hoedanigheid van de kluit
na behandeling
alle h a a r w o r t e l s dood
.. '
,,
„
,,.
,,
,,
,t

,,

,,

»,

i,

»,

,,

,,
,,
niet toegepast
II

il

,,
,,
wortels kiemen normaal
»,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

bestrijdingsmiddel

H
per
RR 2

H e x y c l a n stuif
1%
.. 2J/ 2 %
3%
5%
.. i o %
.. 15%
.. 15%
.. 15%
» 15%
, m e n g o l i e 0.2%
666 s p u i t 6%, s u s p . 0.05%
P a r a t h i o n s t u i f 3/.%
spuit 25%,s u s p . 0.2%

.—
—
—
1.16
1.16
1.16
2.5
6
12
351
—
9.5
—

groei van het gewas
na de behandeling
niet toegepast
>>
»»
,,
,,
normaal, donker blad
»t

»,

ii

iets groeiremming
meer groeiremming
zeer sterke groeiremm.
zeer sterke groeiremm.
iets groeiremming
niet toegepast
iets sterkere groei
niet toegepast

Indien niet anders vermeld, zijn alle genoemde proeven genomen in laboratorium of kas.

Samenvatting
De kever Is waarschijnlijk goed te bestrijden met het vergiftigde
lokaas, zoete appel afval geïmpregneerd met natriumfluorsilicaat
3.5o/0, of inplaats van zoete appel een lokmiddel, dat deze geheel
kan vervangen.
De larve zal waarschijnlijk te bestrüden zfön met een 666 middel
als bodeminsecticide, tenminste wanneer blijkt dat de gewassen
door dit middel niet beschadigd worden, bij toediening van de
minimale gift die nodig is voor doding van de larve.
Een algemeen advies is nog niet te geven, maar de proeven
worden voortgezet.
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GROND EN

BEMESTING

DE INVLOED VAN DE ZUURGRAAD VAN DE GROND OP DE
ONTWIKKELING VAN VERSCHILLENDE GEWASSEN
E. F. J a c o b i
Het onderzoek naar de beste pH van de grond voor een aantal
gewassen is in 1947 en '48 weer voortgezet op de proefveldjes
achter op de sortimentstuin, aangelegd in 1943 (zie ook verslagen
1943, '44 en '46).
Verloop van de pH
E r zijn 36 veldjes met 6 verschillende pH's in 6 voud, zo regelmatig mogelijk over de hoek verdeeld. Voorjaar 1947 zijn deze
veldjes gespit en is de pH weer op de goede hoogte gebracht door
toevoeging van kalk, resp. zwavel. De samenstelling van de grond
is 43% zand, 25% klei (afslibbaar) en 32% humus. Het verloop
van de pH is in de onderstaande tabel aangegeven.
Tabel 1
pH

Nr
b
e
h

Totale gift
1943/46
per RR 2

1
2
3
4
5
6

6 k g zw.
3.5 k g zw.
onbeh.
9 k g lbk.
15 k g lbk.
25 k g lbk.

5^

4.1
4.35
4.85
5.25
5.6
6.0

beh. op
16 en 17/4
per R R '

2.25kg zw.
1 k g zw.
onbeh.
3.25kg lbk.
5.5 k g lbk.
6.5 k g lbk.

gemiddelde pH
1947
2-6 27-8 18-11
4.0
4.1
4.4
4.3
5.0
4.8
5.6
5.2
5.95 5.6
6.2
5.8

gem.
1947

gemidd.
pH 1948
1-7 15-10

gem.
gem.
1948

4.0
4.0 4.15 4.05 4.1
4.3
4.3 4.5
4.3 4.4
4.85 4.9 4.9
4.7
4.8
5.2
5.3 5.35 5.2
5.3
5.6
5.7 5.75 5.5
5.6
5.9
6.0 6.0
5.75 5.9

Behandeling en gemiddelde pH van de proefveldjes. Elk cijfer
is het gemiddelde van 6 bepalingen ; de jaarcijfers van 18, resp.
12 bepalingen. Zw. = zwavel, lbk. = landbouwkalk.
Het is dus gelukt de pH op het gewenste peil te handhaven,
zodat een behoorlijke schaal van pH 4—6 aanwezig is.
Bemesting
De analyse op 25 Oct. 1946 gaf de volgende gehalten aan
voedingsstoffen : N % 0.002, P-getal 3, P-citr. 91. kali % 0.023.
Op 12 Mei 1947 werd bemest met 3/4 kg kalkammonsalpeter,
y2 kg superfosfaat en y% kg zwavelzure kali en op 13 Mei 1948
met 14 kg 12 X 10 X 15, alles per RR'.
Het grondonderzoek op 8 Dec. 1948 gaf N % 0.004, P-getal 4,
P-citr. 108, Kali % 0.018. Hieruit blijkt, dat de fosfaat bemesting
iets te ruim is geweest, daar het toch al hoge P-citr. cijfer nog
verder is gestegen, terwijl de kalibemesting aan de lage kant
was. Aan het einde van het groeiseizoen moet toch nog een
percentage van ongeveer 0.025 aanwezig zijn, om zeker te zijn
van een goede voeding in de afgelopen zomer.
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i—1

4.05
4.35
4.85
5.3
5.65
5.95

De invloed van de zuurgraad, Dicentra

Gewassen
Op 21 April werden op elk veldje 4leliebollen (Lilium lancifolium
(speciosum) rubrum) en 6 Dicentra spectabilis geplant en op
25 April 6 Taxus baccata, 5 Pieris (Andromeda) florïbunda en 6
Ligustrum ovalifolium nl. 3 L.o. argenteo-marginatum
en 3 L.o.
aureo-marginatum. Najaar 1947 werden de leliebollen en Dicentra
gerooid en beoordeeld en 5 April 1948 werden op de opengekomen
plaats 10 stekken van de Boskoopse Rosa rugosa resp. 15 van
Rosa multiflora japonica gestoken. Januari 1949 werd alles gerooid
en beoordeeld, waarna de veldjes gespit zijn voor de volgende
gewassen.
Resultaten
Dicentra spectabilis
Van de planten is de zwaarte beoordeeld, met een cijfer van 1
(zeer licht) tot 5 (zeer zwaar), het aantal neuzen en het aantal
leverbare (vanaf 5 neuzen), benevens de sterfte. In elke groep
waren 36 planten aanwezig.
Tabel 2
Nr
beh.

pH
1947

gem. cijfer
voor de
zwaarte

aantal
neuzen
per plant

aantal
leverbaar
(van de 36)

dood

1
2
3
4
5
6

4.0
4.3
4.9
5.3
5.7
6.0

2.5
3.2
3.4
3.2
3.2
3.2

2.3
3.9
3.9
4.8
4.1
3.5

4
15
13
18
12
12

10
1
4
3
3
2

Beoordeling van Dicentra spectabilis" Per groep mijn 36 planten
aanwezig. Cijfers voor de zwaarte van X—5.
Het blijkt, dat de kwaliteit van de planten over het algemeen
niet bijzonder goed was. Verder zien wij dat vooral het zuurste
veldje (pH 4.0) zeer slecht is in alle opzichten, maar ook dat de
kalkrrjkste veldjes (5 en 6) in verschillende opzichten minder zijn.
Nr 3, pH 4.9 is het beste wat de zwaarte betreft, maar de
verschillen met 2, 4, 5 en 6 zrjn niet groot. Het aantal neuzen per
plant en het aantal leverbare planten is het grootst bij nr 4 met
een pH van 5.3, terwijl de sterfte bij de veldjes 2—6 weinig aanwijzingen geeft.
De conclusie is, dat Dicentra spectabilis hier de beste ontwikkeling te zien geeft bij pH 5.3. Tussen ± pH 5.2 en 5.7 is nog
een behoorlijk resultaat te verwachten.
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Ligustrum ovalifolium aureo-marginatum
en argenteo-marginatum
Bij de liguster, die als éénjarige gewortelde steklingen geplant
zijn, is na 2 jaar de lengte van de planten aan het einde van het
groeiseizoen gemeten, nadat ze voorjaar 1948 waren teruggeknipt.
Verder is na het rooien een sortering gemaakt naar zwaarte. Klke
groep bestond uit 18 planten.
Tabel 3
Lig. o v. aure o-margi natum

Lig.ov .argenteo-marginatum

zwaarte
- ~- gem.
gem.
lengte sterfte niet
lengte sterfte niet
lever- lever- in cm
lever- leverin cm
baar
baar
baar
baar
zwa arte

Nr
beh.

1
2
3
4
5
6

pH
1947/48

4.05
4.35
4.85
5.3
5.65
5.95

1
1
1
0
0
0

27
46
57
62
62
58

15
7
5
0
1
4

2
10
12
18
17
14

36
37
67
71
68
70

6
2
0
2
1
0

8
13
1
0
0
0

4
4
17
16
17
18

Beoordeling van Ligustrum ovalifolium aureo-marginatum en L.o.
argenteo-marginatum.
Elke groep bestaat uit 18 exemplaren.
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Foto 1. Ligustrum ovalifolium aureo-marginatum.
Monsters van 3 planten van de uit IS stuks bestaande groepen.
V.l.n.r. pH 4M, 4.3S, 4M, 5.3, S.6S, S.9S.
In beide gevallen zrjn de resultaten ongeveer gelijk. Op de
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Lilium

zuurste veldjes (1 en 2) is de groei zeer slecht en het aantal
leverbare planten gering. Alleen de zilverbonte liguster vertoont
ook een grotere sterfte. De verschillen tussen de veldjes 3 tot 6
zijn niet groot. Bij de goudbonte zien wij de beste ontwikkeling
bij 4 en 5 (pH 5.3 en 5.65) terwijl op nog kalkrijker grond, de
groei weer wat achteruit gaat. De zilverbonte laat geen regelmatig verschil zien tussen pH 4.85 — 5.95 zodat het moeilijk is
te zeggen welke van deze het beste is.
Voor goudbonte liguster blijkt dus pH 5.3 het beste te zijn,
terwijl tussen pH 5.1 en 5.7 een goede ontwikkeling verwacht kan
worden. De zilverbonte geeft een goede groei tussen pH 4.8 en
5.95 en is dus wat minder gevoelig.
Lilium lancifolium (speciosum) rubrum
Op 21 April 1947 zijn op elk veldje 4 leliebollen geplant en op
31 October 1947 weer gerooid. Hierbij is de onder- en bovenbeworteling beoordeeld en de bollen gemeten. Het broed is geteld
en gesorteerd, terwijl bollen en broed apart gewogen zijn. Over
het algemeen zijn de gevonden verschillen gering en onregelmatig
verdeeld. Wel valt het op, dat het aantal jonge bollen het grootst
is bij Nr 4 (pH 5.3). Het gewicht van deze bolletjes is echter
maar heel weinig groter dan bij nr 2 (pH 4.3). Het enige cijfer
dat enige regelmaat vertoont is dat van het totaal gewicht van de
oogst aan bollen + broed, zoals in onderstaande tabel is te zien.
Tabel 4
Nr beh.

pH
1947

1
2
3
4
5
6

4.0
4.3
4.9
5.3
5.7
6.0

totaal gewicht van
24 bollen + broed.

Lilium speciosum

924 g r a m
904 „
818 „
839 „
822 „
753 „

'rubrum

Hier zien wij dus de grootste oogst in gewicht op het zuurste
veldje (1) en een zeer lage op het kalkrijkste (6). Daar echter
bij alle andere gegevens geen verschillen waren te zien, kunnen
wij besluiten, dat deze lelie zich bij elke zuurgraad van onze
grond tussen 4.0 en 6.0 behoorlijk kan ontwikkelen, maar dat er
mogelijk een zekere voorkeur voor zure, kalkarme grond bestaat.
Pieris (Andromeda) floribunda
Nadat de planten zich gedurende twee j a a r op de veldjes hadden kunnen ontwikkelen, werden ze 7—10 Januari 1949 gerooid en
beoordeeld. Hierbij werd een cijfer van 1 (zeer slecht) tot 5 (zeer
goed) voor de bladkleur gegeven, de doorsnede van de kluiten
werd gemeten en de sterfte opgenomen. Vervolgens werd elke
groep gesorteerd naar de doorsnede van de plant.
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Tabel 5
sortering naar drsn . in cm
cijfer voor
PH
doorsnede
de
Nr 1947/
sterfte minder
dan 25
beh.
25/35 35/40 40/50 50/60
48 bladkleur
cm
(z. slecht)
(1-5)
1
2
3
4
5
6

4.05
4.35
4.85
5.3
5.65
5.95

4.4
4.4
3.5
3.0
2.4
2.3

32
38
24
22
20
20

5
6
0
3
4
5

0
0
5
2
3
3

3
3
10
16
21
21

6
3
7
6
1
1

9
10
0
0
0
0

7
8
8
3
1
0

Pieris floribunda. Beoordeling van 30 planten per groep.
Uit de cijfers blijkt duidelijk dat ook dit familielid van Azalea
en Rhododendron weer een zure, kalkarme grond vraagt. De nrs
1 en 2 zijn in alle opzichten het beste, behalve wat de sterfte
betreft, die hier nogal erg hoog is. Nr 2 (pH 4.35) vertoont de
beste groei, zowel in de grond als boven de grond, al is het verschil met nr 1 niet groot. Zelfs al bij nr 3 (pH 4.85) worden
bladkleur en groei belangrijk minder.
Pieris floribunda vraagt dus een zeer zure grond van omstreeks
pH 4.3 en kan zich tussen pH 4.0 en 4.7 nog behoorlijk ontwikkelen.
Kosa multiflora japonica
De beoordeling van de op 6 April 1948 gestoken stekken,
waarvan er 15 per veldje, dus 90 per groep, aanwezig waren,
gebeurde door het bepalen van de dikte van de onderlaag, gemeten
„tussen water en wind" en door het noteren van de uitval.
Tabel 6
maat

Nr beh.

p H 1948

gem.
drsn.
in mm

sterfte

1
2
3
4
5
6

4.1
4.4
4.8
5.3
5.6
5.9

11.6
11.8
11.4
10.5
11.2
10.9

1
2
1
5
7
2

5/8

8/12

12/op

3
3
2
5
5
4

60
59
64
74
59
69

26
26
23
6
19
15

Rosa multiflora japonica. Per groep zijn 90
exemplaren aanwezig.
De verschillen zijn zeer gering en veel invloed van de verschillende pH is niet te zien. Voor zover we uit deze geringe
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verschillen een conclusie mogen trekken, lijkt er een voorkeur te
bestaan" voor zure grond, dus voor een lage pH (nr 1—3), waar
we een wat sterker groei en minder uitval zien, dan bij kalkrijke
veldjes (nr 4—6).
Wij kunnen dus een goede ontwikkeling van R. multiflora
japonica verwachten b\j elke pH tussen 4.1 en 5.9, maar zullen
aan een lage pH de voorkeur moeten geven. Om na te gaan of
de „inwendige kwaliteit" soms nog verschilt zijn deze onderlagen
gezet en zullen de gezette rozen in 1949 weer op dezelfde veldjes
worden uitgeplant.
Rosa rugosa
In verband met het belang van dit gewas is de Boskoopse
rugosa in 1948 nog eens op de veldjes gestoken, nadat dit in 1943
en 1944 reeds was gebeurd. Dit keer is bij de beoordeling de groei
gemeten en het aantal sterke takken per stek bepaald benevens
de uitval. De sortering naar kwaliteit liet weinig verschillen zien.
Tabel 7

Nr beh.

pH 1948

gem. lengte
per plant
in cm

gem. aantal
sterke takken
per plant

sterfte

1
2
3
4
5
6

4.1
4.4
4.8
5.3
5.6
5.9

71
71
72
66
65
65

2.0
1.9
2.2
2.0
2.0
1.9

12
11
17
21
14
18

Beoordeling Rosa rugosa onderlagen. Elke groep
bestaat uit 60 exemplaren.
Allereerst valt op,'dat de uitval nogal erg groot is (18—35o/n),
maar bij de zuurste veldjes (1 en 2) het minste. De groei is uij
deze zure veldjes (1, 2 en 3) iets. beter, dan bij de kalkrijke,
terwijl het aantal sterke takken per plant maar heel kleine verschillen toont; misschien is hier nr 3 (pH 4.8) wat beter dan de
anderen.
Evenals bij R. multiflora japonica, krijgen we de indruk, dat
er een voorkeur bestaat voor zure grond en dat een pH van 5.3
of hoger niet gewenst is. De conclusie in 1944 was dat een pH
van 5 of iets lager het beste is en dat de ontwikkeling goed was
tussen pH 4.75 en 5.5. De nieuwe resultaten wijzen erop, dat de
beste pH wel iets lager zal liggen en een pH van 5.3 of hoger
zeker niet gewenst is.
Indien w\j alle resultaten, zowel die van 1944 als die van 1948,
combineren kan de conclusie zijn dat de beste pH ± 4.8 is en een
pH hoger dan 5.0 niet gewenst is.
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Taxus baccata
Deze zaailingen hebben gedurende twee jaar vastgestaan,
waarna bij het oprooien de lengte van de plant is gemeten. De
beworteling werd beoordeeld en door een cijfer van 1 (zeer licht)
tot 5 (zeer zwaar) aangegeven, terwijl elke groep gesorteerd is
in slecht, goed en zeer goed. Natuurlijk is ook de sterfte opgenomen.
Tabel 8
s ortering

Nr
beh.

pH 1947/
48

gem. lengte
v. d. plant
in cm

beoord.
beworteling
cijfers 1—S

sterfte

1
2
3
4
5
6

4.05
4.35
4.85
5.3
5.65
5.95

49
55
56
56
53
53

2.9
3.3
3.6
3.4
3.5
3.3

2
1
2
0
3
1

slecht

10
4
0
2
4
2

Beoordeling Taxus baccata. Per groep zijn 36 planten

goed z. goed

11
10
11
10
6
10

13
21
23
24
23
23

aanwezig.

Over het algemeen heeft de Taxus zich goed ontwikkeld, maar
toch zijn er vrij duidelijke verschillen waar te nemen. De groei op
de veldjes nr 1, bij een pH van 4.05 is het minste. Ook de beworteling is hier slecht, zodat er een groot aantal planten van
slechte kwaliteit (28%) aanwezig was. Reeds bij een pH van 4.35
(nr 2) is dit veel beter, maar een behoorlijk resultaat wordt toch
eerst verkregen bij een pH van 4.85, vooral wat beworteling en
kwaliteit (sortering) betreft. Opvallend is nu vooral, dat bij hogere
pH, 5.65 en hoger, de groei en sortering weer vrij duidelijk achteruit gaan en deze conifeer dus niet van een zeer kalkrijke grond
lijkt te houden.
De beste pH voor Taxus baccata blijkt te zijn 5.0, terwijl de
ontwikkeling goed is tussen pH 4.8-5.8.
Samenvatting
Op de pH proefveldjes met een pH van 4.0—6.0 zijn gedurende
1947 en 1948 weer verschillende Boskoopse gewassen beproefd.
Dicentra spectabilis ontwikkelt zich het beste by pH 5.3. Tussen
pH 5.2 en 5.7 is nog een behoorlijk resultaat te verwachten.
Goud- en zilverbonte liguster geven het beste resultaat bij
pH 5.3. Bij de goudbonte, moet de pH tussen 5.1 en 5.7, bij de
zilverbonte tussen 4.8 en 5.95 liggen, zodat deze laatste dus minder
gevoelig blijkt te zijn.
Lilium lancifolium (speciosutn) rubrum reageert bijna niet op
de pH-verschillen van de grond. Hier was tussen pH 4.0 en 6.0
de ontwikkeling practisch gelijk. Mogelijk bestaat er een voorkeur
voor zure grond (een lage pH).
Pieris floribunda toont, evenals de meeste Ericaceë'n, voorkeur
voor zure grond; ± pH 4.3 is het beste. Boven pH 4.7 g a a t het
gewas sterk achteruit.
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Rosa multiflora japonica is zeer weinig gevoelig voor de pH,
maar geeft aan een lage pH (zure grond) de voorkeur, terwijl
de Boskoopse R. rugosa de beste ontwikkeling bij ± pH 4.8 laat
zien en boven pH 5.0 achteruit gaat.
Taxus baccata is niet, zoals meestal gemeend wordt, speciaal
kalkminnend. De beste pH is 5.0, terwijl tussen pH 4.8 en 5.3 de
ontwikkeling ook uitstekend is.
DE BESTE ZUURGRAAD VAN DE GROND
VOOR ONZE GEWASSEN
Bij het gebruik van onderstaande tabel, met de beste pH van
de grond voor verschillende gewassen naar gegevens van 1943—1949,
moeten wij allereerst in aanmerking nemen, dat deze voorlopig
alleen geldt voor onze Boskoopse grond en in de tweede plaats,
dat wij hier slechts met één van vele groeifactoren te maken
hebben. Vandaar, dat het mogelijk is, dat in de practijk nog een
goede ontwikkeling wordt verkregen bij een iets andere pH dan
hier is aangegeven, als de andere groeifactoren zeer gunstig zijn.
De aangegeven grens naar boven en beneden wordt hier verder
vaak bepaald door de 'op deze veldjes aanwezige pH.

Naam
Azalea mollis, zaailing .
Buxus sempervirens . . . .
Calluna vuig. Alportii . . .
Dicentra spectabilis
. . . .
Diervilla „Eva Rathke"
Erica carnea „Winter Beauty"
„ vagans„MrsD.F.Maxwell"
Forsythia intermedia spectabilis
Juniperus chinensis Pfitzeriana
Ligustrum ovalif. aureo-marg.
„
„ argenteo-marg.
Lilium lancifolium rubrum
Pieris floribunda
Rhododendron catawb. Boursault
„
„ grandiflorum
„
praecox
Rosa multifiora japonica • .
rugosa (Boskoopse) . .
Taxus baccata

meest gewenste
pH
4.1
5.75
4.15--4.8
5.3
±5.0
±4.9
±5.6
±5.0
5.2
5.3
5.3
laag
4.3
4.1
4.1
4.1
4.1— 4.8
4.8
5.0

goede ontwikkeling
mogelijk bij pH
4.1 - -4.8
5.1 - -5.75
4.15--4.8
5.2 - -5.7
5.0 - -5.3
3.95--5.35
4.9 - -6.15
4.85--5.9
4.85--6.0
5.1 - -5.7
4.8 - -5.95
4.0 - -6.0
4.0 - -4.7
4.1 - -5.0
4.1 - -5.1
4.1 - -6.0
4.1 - -5.9
4.1 - -5.0
4.8 - -5.3
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pHPROEFVELDJESOPZANDGROND
E.F.Jacobi
Om onze kennis van de voorwaarden, die de boomkwekerijgewassen voor een goede groei aan de bodem stellen verder te
vermeerderen, werd het nodig geoordeeld ook een proefveld, met
verschillende pH van de grond, aan te leggen op zandgrond. Het
is gelukt hiervoor grond ter beschikking te krijgen te Oudenbosch
bij de Fa Jan G. v. d. Bom, die de volle medewerking verleende.
De ligging moest zodanig gekozen worden, dat de werkzaamheden
op de kwekerij er geen hinder van ondervinden. Wel was het
jammer dat het terrein, dat hieraan en aan vele andere eisen
voldeed, nogal kalkrijk bleek te zijn, zodat vooral een verlaging
van de pH nodig was.
E r zijn 7 veldjes in 4-voud aangelegd. De bedoeling was, dat
de pH zou variëren van 4.5 tot 7.0, maar dit is nog niet volledig
bereikt. De beplanting bestaat uit 1-jarige zaailingen van Quercus
robur, Betuia, Acer platanoides en Fraxinus excelsior. Daar deze
twee j a a r vast moeten staan, zal een volledig verslag in het
Jaarboek 1949 gepubliceerd worden.
BEMESTINGSPROEFVELD MET BOSKOOPSE ROSA RUGOSA
S. d e B o e r
Het bemestingsveld dat in het voorjaar van 1947 aangelegd
was om de invloed van verschillende stikstof- (N), phosphor(P) en kalium-(K) hoeveelheden op de groei van de Boskoopse
rugosa na te gaan, is in voorjaar 1948 op dezelfde wijze bemest
als in 1947 (zie Jaarboek 1947 blz. 12—13). Juist nadat de eerste
N-gift gegeven was is de fatale hagelbui van 10 Mei gekomen. Na
deze bui was dit proefveld, vooral aan de slootkant, één modderpoel. De N van de verschillende bemestingsveldjes is overal heengespoeld, zodat het bemestingsschema geheel verknoeid is. Daardoor
is deze proef helaas waardeloos geworden.
Ondanks de hagelschade zijn de rozen nog goed gegroeid, zodat
er in het najaar een grote partij leverbare planten was. Deze zijn
nog van de 81 veldjes apart opgerooid en gesorteerd, maar de
gegevens hierover kunnen niet betrouwbaar genoemd worden.
Uit de verschillende N., P. en K. giften, die het eerste jaar aan
het rugosastek gegeven zijn, kon na wiskundige bewerking ')
alleen geconcludeerd worden dat geen phosphor-bemesting een
grotere opbrengst gaf dan een gewone en overmatige phosphorgift. Zoals al gemeld, zijn deze kunstmestgiften na het steken der
rozen toegediend. Volgend jaar zullen verschillende bemestingskwesties nagegaan worden, waarbij het de bedoeling is vóór het
steken der stekken te bemesten.
1) Uitgevoerd op de Afd. Tuinbouw van het Ministerie van Landbouw, Visserij en
Voedselvoorziening, die ik hiervoor mijn dank betuig.
28

PROEFVELDJES MET RIOOLSLIBCOMPOST (2)
E. F. J a c o b i
In 1947 was een klein proefje opgezet ter vergelijking van
rioolslibcompost met mestaarde, waarbij als gewas 1-jarige zaailingen van Juniperus virginiana, Chamaecyparis Lawsoniana, Thuja
orientalis en Pinus sylvestris werden gekozen (zie Jaarboek 1947,
pagina 14).
Het resultaat was toen, dat de groei op de mestaarde beter
was dan die op het rioolslib.De op deze veldjes gekweekte stammen
zijn opgerooid, gepot en gezet, om na te gaan of er nog verschil
in kwaliteit van de stammen zou blijken.
Een samenvatting van de verkregen resultaten wordt in onderstaande tabel vermeld.

totaal aantal zetbare stammen
aantal dode stammen .
geslaagde zetlingen

mestaarde

rioolslibcompost
+ kali

289
26
208

243
14
174

Oorspronkelijk waren op elk veld 384 zaailingen geplant. De
uitval is dus in beide gevallen groot, waarbij echter in aanmerking
moet worden genomen dat ook de stammen die te sterk gegroeid
zijn, hier niet zijn opgenomen •(mestaarde 51, compost 37).
Het blijkt duidelijk dat de uitval het minste en de groei het
sterkste geweest is bij de mestaarde.
Het aantal dode stammen is bij de mestaarde nu inderdaad
hoger dan bij de compost, wat dus een gevolg zou kunnen zijn
van de te sterke groei ;in totaal blijven er echter toch meer geslaagde
zetlingen bij de mestaarde over.
Zover we uit dit kleine proefje een gevolgtrekking mogen
maken valt de vergelijking van mestaarde met rioolslibcompost +
patentkali voor de bemesting van coniferen-onderstammen ten
gunste van de mestaarde uit.
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V E R M E E R D E R I N G V A N DE G E W A S S E N
PROEVEN MET GROEISTOFFEN, GRONDMENGSEL.S ENZ.
BIJ HET STEKKEN
S. de B o e r
Inleiding
In de boomkwekerij worden vele gewassen door stekken vermeerderd. Door het gebruik van groeistoffen, die een gunstige
invloed kunnen uitoefenen op de beworteling, wordt in steeds
groter omvang de methode van stekken toegepast. Men dient er
echter steeds voor te zorgen dat er m e t z o r g g e w e r k t
w o r d t , w a n t n e t h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d zijn h i e r b i j
een e e r s t e v e r e i s t e .
De stekken moeten de juiste hardheid (rijpheid) hebben en
mogen niet van natte planten afgehaald worden (zie bij Rhododendron).
Bij het gebruik van groeistoffen kan men deze in poedervorm
(de droge methode) of als oplossing (de „natte"- of opzuigmethode) toedienen. Dit moet echter voor ieder gewas apart
uitgezocht worden. Van de door ons gebruikte groeistofpoeeiers
zijn 3 verschillende sterkten in de handel nl:
/ï-indolylazijnzuur

a-naphtylazijnzuur
/ï-indolylboterzuur

afgekort i.a.z. (Rhizopon A) i/t%
„ VÏ%
„ l%
n.a.z. (Rhizopon B) 0.05%
„ 0. 1%
„ 0. 2%
i.b.z. (Rhizopon AA) y2%
1%
2%

De groeistofoplossingen kan men zelf maken door het oplossen
van tabletjes in water. De in de handel zijnde tabletjes bevatten
50 mg (milligram) i.a.z. of i.b.z. en 25 mg n.a.z. en hiervan kan
men de gewenste sterkte (concentratie) maken, die opgegeven
wordt in mg/l. De stekken worden meestal 24 uur met de ondereinden in de groeistofoplossing gezet. Indien een andere tijd van
opzuigen noodzakelijk is, wordt dit apart opgegeven.
De winterstekken worden met groeistofoplossingen behandeld,
maar voor de andere stekken is voor sommige de poedermethode,
voor andere de opzuigmethode gewenst. Na deze behandeling
worden de stekken in potten gestoken.
Het medium (turfstrooisel, zand of mengsels hiervan) is ook
van grote invloed op de beworteling. Voor vele gewassen hebben
we al het beste medium uitgezocht (zie stektabel).
Voor winterstekken, die buiten („over veld") gestoken worden,
verdient het aanbeveling met takken te schermen.
Of het stekken in de kas of in de bak moet gebeuren hangt
af van de weersomstandigheden en het gewas, zodat hiervoor geen
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algemene voorschriften gegeven kunnen worden. Wfl stekten steeds
onder dubbel glas, wat voor de meeste gewassen ook de aangewezen manier is. Nu we de beschikking krijgen over een lage,
goedsluitende bak met één laag glas zullen we nu ook met gewassen, die onder enkel glas gestekt moeten worden, proeven
kunnen nemen.
Zijn de stekken geworteld, dan kunnen ze opgepot of uitgepoot
worden in een rabat. Voor onze proeven is het steeds noodzakelijk
van iedere stek de beworteling na te gaan. We beoordelen de
beworteling meestal als:
zeer licht = 1 klein worteltje
licht
= enkele worteltjes
goed
= ± 3 wortels
zwaar
= 4—6
„
zeer zwaar = 6 of meer wortels
Per behandeling worden daarvoor punten berekend (zie Jaarboek 1947 blz. 23). Naast het bewortelingspercentage krijgen we
zodoende een goed beeld van de beworteling, vooral als verschillende behandelingen vergeleken worden.
Een nadeel van het controleren is, dat door het uitkloppen
der wortels, het in handen nemen en vaak ook fotograferen van
de bewortelde stekken, deze veel t e lijden hebben en er later dan
ook ongunstiger aan toe zyn. Op een kwekerij komt dat n a t u u r t y k
niet voor.
De stekproeven van het afgelopen j a a r hebben over het algemeen gunstige resultaten gehad en hebben vele nieuwe gegevens
opgeleverd. Van de proeven met winterstekken zijn enkele geheel
mislukt bv. met Fraxinus, peren, eiken en Betuia. Hiervan was
echter van te voren al te zeggen, dat het stekken riskant was.
De proeven met enkele stoffen van de N.V. Amsterdamsche
Chininefabriek, die een stimulerende werking op de groeistoffen
zouden hebben, leverden weinig op.
Ook het onderdompelen der stekken in wasemulsies en het
gebruik van Vermiculite als medium gaf weinig gunstige resultaten.
Als Proeftuin zijn we echter de> aangewezen instelling om
nieuwe materialen en methoden te proberen en toe te passen!
De kasverwarming was in functie van 16 October '47 tot
13 April '48 en vanaf 4 October '48.
De uitvoering en gedeeltelijk de controle der proeven gebeurde
door de Heren H. Bosch, H. van Lint, K. Ravensberg en P. de
Vogel, Hoofdassistenten en Assistenten bij de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst en de verzorging door A. Pellekoorn, kasbaas.
Voor hun raad, hulp en zorg wil ik hier mrjn dank betuigen.
De Heren Ir E. El. Harmsen, Herman J. Grootendorst en
C. Verboom dank ik voor hun raadgevingen over de nomenclatuur.
Verder rest een woord van dank aan de Gemeentebesturen van
Boskoop en Hazerswoude en de kwekers, die materiaal afstonden
evenals aan de N.V. Amsterdamsche Chininefabriek voor het
beschikbaar stellen van chemicaliën.
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Verklaring van de afkortingen in de tabellen
= de beste van de geprobeerde behandelingen
= minder goede of niet geprobeerde behandelingen
aant. = aantal
bew. = beworteld of beworteling
cm
= centimeter (s)
= exemplaar
ex.
= goed
gi.a.z. = /S-indolylazijnzuur
i.b.z. r= /ï-indolylboterzuur
= licht
1.
mg/l = milligrammen per liter
mm = millimeter (s)
n.a.z. = a-naphtylazijnzuur
opl. = oplossing
= poeder
PT
= turfstrooisel
t/m
= tot en met
u
= uur
V
= van
var. = variëteit
w.
= wortel(s)
z.
= zeer
Z
= zand
zw. = zwaar
%
= percentage, procent, 1 op 100

De volgende door ons gebruikte groeistof-preparaten zijn in de
handel: Van de N.V. Amsterdamsche Chininefabriek:
Rhizopon A = i.a.z. = /?-indolylazijnzuur
Rhizopon B = n.a.z. = a-naphtylazijnzuur
Rhizopon AA = i.b.z. = ^-indolylboterzuur
Van de K.I. Mij v/h Noury en Van der Lande :
Kresiviet A = Kaliumzout van /9-indolylazijnzuur
Kresiviet B = Kaliumzout van a-naphtylazijnzuur
Hieronder vindt men een lijst van de in 1948 gestekte planten.
De benaming is volgens de nieuwe (derde) druk van Nederlandse
Dendrologie van Dr B. K. Boom. U treft in deze Igst enkele nieuwe
schrijfwijzen aan, welke door Dr Boom, in samenwerking met andere
dendrologen, zullen worden voorgesteld op het in 1950 te houden
Internationale Tuinbouwcongres en vrij zeker een goede ontvangst
zullen hebben.
Deze veranderingen beogen in hoofdzaak een vereenvoudiging
en meer uniforme schrijfwijze van overeenkomstige namen. Hoofdletters vervallen bv. in een aantal gevallen (bv. soortsnamen),
latijnse namen met dezelfde betekenis worden gelijk geschreven enz.
De zg. „Fancy-namen" komen tussen aanhalingstekens en met
een hoofdletter, terwijl bij een soorts- of variëteitsnaam, indien
deze uit twee delen bestaat, deze door een - worden verbonden.
Deze schrijfwijze is in onderstaande tabel en in de stektabel
toegepast. In de tekst is voor het gemak van de kwekers de oude
schrijfwijze gehandhaafd.
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Stekken met groeistoffen

Opgegeven volgens de derde druk van Nederlandse Dendrologie
van Dr B. K. B o o m
Hieronder vindt men een lijst van de gestekte planten. De
auteursnamen worden gemakshalve niet meer in de tekst vermeld.
De namen zijn:
Acer palmatum Thunb. var. atropurpureum Schwer.
Appel E. M. typen
Azalea mollis Hort. (Rhododendron japonicum Sur.)
„Mevr. G. van Noordt"
Azalea mollis-sinensis (Rhododendron japonicum X molle)
hybr. „Anthony Koster"
„ „Dr M. Oosthoek"
„ „Hortulanus H. Witte"
Azalea pontica hybrida Hort. „Coccinea speciosa"
„
,,
„ „Gloria mundi"
„
„
„ „Josephine Klinger"
„
„
„ „Nancy Waterer"
rustica Hort. (Rhododendron rusticum R.) „Freya"
Berberis candidula Sehn.
„
chenanltii Chen,
„
thunbergii D.C. var. atropurpurea Chen.
Buddleia alternifolia Max.
„
davidii Franch. „Ile de France"
Ceanothus hybr. „Gloire de Versailles"
Cedrus atlantica Man. var. glauca Carr.
Chamaecyparis

