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1.INLEIDING
Ineenrozenkasmeteenslechtgroeiendezomerplantingvanstentlingen
werdenveelplantengevondendietijdensheteerstehalfjaarvandeteelt
eenverdikkingopdeentplaatshaddengevormd.Deverdikkingwashardin
tegenstelling totdezachterewoekeringendieoptredenbijeenbesmetting
met Agrobacterium
tumefaciens. Indekasstondenzowelstentlingenmetals
zonderverdikteentplaats.Bijplantendieenkelewekenlaterindekas
warengeplantleekdeknobbelvormingsterker.Inextremegevallenwasde
entrondomdebovenkantvandeonderstamsterkverdiktenwasdeonderstam
aanzienlijkdunnerdandeent.Verdikkingenopdeentplaatswerdenookin
meerdereofmindermategevondeninrozenkassenmetstentlingenvanzowel
anderecultivarsalsandereonderstammenensomsookbijwortelenten.
Deverdikkingopdeentplaatskaneengevolgzijnvanhetslechtop
elkaarpassenvanentenonderstam.Bijhetentenishetnamelijkbelangrijkdathetcambiumvandeentendeonderstamgoedopelkaarkomen,
omdatbijslechtecombinatiesvaakcallusknobbelsopdeentplaatsontstaan
(Garner,1979).Deknobbelsofovergroeiingenkunnenvoorkomenwordendoor
hetgoedopelkaarpassenvanentenonderstamendoorhetgebruikvan
tapevoordebinding.Hartman et al (1990)vermeldtdatcallusknobbels
gevormdwordenalsdeentteveeloverdeonderstamhangtenookalsdeent
dikker isdandeonderstam.
Inproef5302-3werdnagegaaninhoeverreeenverdikkingvandeentplaatshetgevolgkanzijnvaneenslordigeenttechniek.Ookwerdnagegaan
ofdeverdikkingvandeentplaatseennegatieve invloedhadopdeproduktieenkwaliteitvandegeoogsterozen.

2.PROEFOPZET
Op9februari1993werdenstentlingengemaaktvandecultivarEskimo®'Korcilmo'opdeonderstam Rosa canina 'Inermis'-kloon Sturdu.Detakken
onderstamhoutwerdeninstukjesgekniptvanééninternodiumwaarbijernet
ondereenknoopwerdgeknipt (tekening la).Hetenthoutvandecultivar
Eskimowerdééndagvoorhetstentengeoogstenopwaterindekoelcelbij
5'Cbewaard.Hetenthoutbestonduitééninternodiumafgekniptongeveer1
cmbovenhetblad (lb).Debovenkantvandeonderstamendeonderkantvan
deentwerdenschuinaangesnedenenopelkaargezet.Deokselknoponderaan
hetinternodiumvandeonderstamwerdbijhetstentenweggesneden (lc).
Onderstamenentwerdenmetbehulpvaneenwasknijperopdeentplaatsop
elkaargehouden.
Tekening1:Knippenenaansnijdenvanonderstam- encultivarhout

•Ü
(a)Knippen
onderstamhout

(b)Knippen
cultivarhout

(c)Stentling

Destentlingenwerdenopviermanierenopelkaargezet (Tekening2):
a. Losseslip.Destentlingwerdvastgehoudenophetpuntwaarhetonderste
stukjevandeent (=slip)opdeonderstamkomtendewasknijperwerd
daarbovenopdeentplaatsgezet.Deslipvandeentwerddaardoorniet
voldoende tegendeonderstamgehoudenenkonnaarbuitenomkrullen(2a).
b. Entstrakoponderstam.Entenonderstamwerdenminderschuin
aangesnedenomervoortezorgendateenkleinergedeeltevande
entplaatsbuitendewasknijperkwamenonvoldoendebijelkaarwerd
gehouden.Debovenkantvandeonderstamwerdopdeentgehoudenende
wasknijperwerddaarondergezet,zodatdeslipvandeentstrakopde
onderstamkwamennietnaarbuitenkonkrullen(2b).
c. Enthangtoveronderstam.Deentwerdtelaagopdeonderstamgezet,
zodathetonderstestukjevandeentoverdeonderstamhing(2c).
d. Dikkeentopeendunneonderstam(2d).

Tekening 2:Vier methodenvan op elkaar zettenvan ent enonderste

Or
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onderstam dun

Van elke methode werden 96 stentlingen gemaakt. De onderkant van de
stentlingenwerd gedipt inRhizoponAA-talkpoedermet 0,5% Indolylboterzuur (IBA)gemengd indeverhouding 1:1 metOrthocide-poeder (83%captan).
De stentlingen werden instektrays met stekgrond gestoken en op tafels met
plastic boogtunnels beworteld. Op debodem van de tafels lag eennatte
bevloeiingsmat. Met eenhoge-druk mistapparaat werd de relatieve luchtvochtigheid op 100%gehouden. De temperatuur inde stekkas was ingesteld
op 22'C. Door instraling vanbuitenwas de temperatuur onderhet folie
enkele gradenhoger. Erwerd indeperiodevan 6.00 tot 24.00uurbijbelicht als de instralingbuiten lagerwas dan 180W/m 2 . Bijbelichting
vond plaats met assimilatielampen met een lichtintensiteit van ca. 10 W/m 2
op stekniveau.
Vier wekennahet stentenwerden degoedbewortelde stentlingen geteld
en afgehard. Zeswekennahet stentenwerden de goedbewortelde planten in
een randbed van dekas methet rozensortiment geplant.Vanmethode 1, 2en
3 werden tweeveldjes van elk 24planten opgeplant. Door de slechte stentresultatenvanmethode 4kon erbij dezebehandeling maar éénveld van 16
plantenworden geplant. Erwerd geplant inemmersmet eenmengsel van potgrond enkleikorrels. Per emmerwerdenvier planten geplant. Drieweken na
het plantenwerden deplanten geteld dieveel callus op de entplaats
hadden gevormd. Het aantal goedbewortelde stentlingen enhet aantal
plantenmetveel callus op de entplaats werd statistisch getoetstmet een
binomiale regressie-analyse.
De plantenwerdenverder geteeld onder normale omstandigheden voor
kasrozen. Vanhalfmei tot enmetbeginnovember 1993werd perveld het
aantal en de lengteklasse van de geoogste rozen geregistreerd. Begin
december werd de diktevan onderstam, entplaats enent gemeten enhet
aantal grondscheuten per plant geteld. Develdgemiddelden van deze
metingenwerden statistisch getoetstmet eenvariantie-analyse. De
significante verschillen zijnbij de resultaten aangegeven met
verschillende letters achter de gemiddelden.

3.RESULTATEN
Deeerstedriemethodenvanopelkaarzettenvanentenonderstamgaven
vrijwelhetzelfdepercentagegoedbeworteldestentlingen (tabel 1). Bij
hetentenvaneendikkeentopeendunneonderstamwarenaanzienlijk
minder stentlingengoedbeworteld.Ditkanmedehetgevolgzijnvanhet
dunnereonderstamhoutdatwerdgebruikt.Daarhetenthoutvooralle
behandelingenvangelijkediktewas,werdendunnerestukjesonderstamhout
gebruiktomtocheenverschil indiktetussenentenonderstamte
realiseren.Tijdensdebewortelingwerdhetbladvandestentlingennogal
geel,wataangeeftdatdebewortelingsomstandighedenmogelijkniet
optimaalwaren.Ditkaneennegatiefeffecthebbengehadophet
slagingspercentagebijhetstenten.
Destentresultatenkomenovereenmetderesultatenvaneenoriënterende
proefdieop14januari1993werdingezet.Daarbijwashetpercentagegoed
beworteldestentlingenvaneenentstrakopdeonderstameneenentdie
overdeonderstamhinggelijkenbijeendikkeentopeendunneonderstam
washetpercentagegoedbewortelde stentlingenlager (tabel 1). Eenextra
behandelingvaneendunneentopeendikkeonderstamgafwatmeergoed
bewortelde stentlingendandeeerstedriebehandelingen.Omdatbijdevier
methodenniethetzelfdeaantalstentlingenwerdgemaaktenhetaantal
stentlingennogallaagwas,zijndezeresultatennietstatistischgetoetst
enalleenterindicatieweergegeven.

Tabel1:Percentagegoedbewortelde stentlingenvierwekennahetstenten
bijvijfstentmethoden

Stentmethode

14 januari 1993*

9feb: ruari1993

N

N

% goedbew.

% goedbew.

Losseslip

n.b.

-

96

61b

Entstrak

40

65

96

59b

Entoverhangend

40

65

96

55b
18a

Entdik,onderstam

dun

20

45

96

Entdun,onderstam

dik

20

80

n.b.

* deresultatenvan14januarizijnnietstatistischgetoetst.
N=aantalstentlingengemaakt
n.b.=nietbepaald

-

Bijdemethodewaardelosseslipvandeentnaarbuitenkonkrullen
vormdebijnadehelftvandeplantenveelcallusopdeentplaats (tabel
2). Ditcalluswasvooralgevormddoorhetonderstestukjevandeentdat
onderdewasknijpernaarbuitenwasgekruld (foto 1). Eenentstrakopde
onderstamgafdeminstecallusvormingopdeentplaats.Bijdemeeste
plantenwarenentenonderstamgoedvergroeidenwaserweinigtotgeen
overmatigecallusgevormd (foto 2). Alsdeentoverdeonderstamhingwas
decallusvorminghetgrootst.Vooralhetonderstestukjevandeentdat
overdeonderstamhingvormdeveelcallus (foto 3). Bijeendikkeentop
eendunneonderstamvormdedehelftvandeoverlevendeplantenveel
callus.Bijdezemethodewarenechteralveelplantenuitgevallendoorhet
lageslagingspercentagebijhetstenten.Hetcalluswerdvooralgevormdop
hetsnijvlakvandedikkeentdatrondomdedunneonderstamgeencontact
hadmethetsnijvlakvandeonderstam (foto 4). Bijdeextrabehandeling
indeoriënterendeproefvormdededikkeonderstamveelcallusophet
snijvlakdatrondomdedunneentgeencontacthadmethetsnijvlakvande
ent (foto5).
Tabel2:Percentageplantenmetveelcallusopdeentplaatsnegenwekenna
hetstentenbijvierstentmethoden
stentmethode
Losseslip
Entstrak

%metveelcallusopentplaats
44b
6a

Entoverhangend

92c

Entdik,onderstamdun*

50

Bijdelaatstemethodewerddecallusvormingwaargenomenbijéénveld
van16planten.Bijdeeerstedriemethodenwerddecallusvorming
waargenomenbijtweeveldenvanelk24planten.

Foto1:Callusvormingophetonderstestukjevandeentdatonderde
wasknijpernaarbuitenisgekruld.
_^____

Foto2:Alsentenonderstamgoedopelkaarwerdengezet,werdergeen
overmatigecallusgevormd.

Foto3:Erwerdveelcallusgevormdophetstukjevandeentdatoverde
onderstamhing.

Foto4:Erwerdveelcallusgevormdophetsnijvlakvandedikkeentdie
rondomdedunneonderstamgeencontacthadmetdeonderstam.

Foto5:Hetsnijvlakvaneendikkeonderstamdatrondomdedunneentgeen
contacthadmetdeent,vormdeveelcallus.

Verdikkingvandeentplaatsnaeenteeltvanachtmaanden,naeen
goede (links)eneenslordige (rechts)enttechniek.
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Naeenteeltvanachtmaandenindekaswaserweinigverschilinde
diktevandeonderstam,dediktevandeentenhetaantalgrondscheuten
(tabel 3). Dematevanverdikkingopdeentplaatswaswelbeïnvloeddoor
deenttechniek (foto 6). Bijeenlosseslipvandeentonderdewasknijper
wasdeentplaatsgemiddeldruim4mmdikkerdanentenonderstam.Alsde
entstrakopdeonderstamwerdgezet,wasdeentplaatsweinigtotniet
verdikt.Eenoverhangendeenteneendikkeentopeendunneonderstamgaf
eenaanzienlijkeknobbelopdeentplaats.Deentplaatswasbijna7mm
dikkerdanentenonderstam.Tussendevierstentmethodenkondengeen
verschillenaangetoondwordeninproduktieenlengteklassevandegeoogste
rozen.
Tabel3:Gemiddeldediametervanonderstam,entplaatsenent (mm),aantal
grondscheuten (N),gemiddeldaantalgeoogsterozenperplant
(prod)engemiddeldelengteklasse (L)vandegeoogsterozenbij
vierstentmethodennaeenteeltvanachtmaanden
stentmethode

0ost 0entpl.

0ent

Ngsch.

prod.

L

Losseslip

7,9b

12,2b

8,0a

2,3a

9,8 a

3,5a

Entstrak

7,8ab

10,8a

8,1a

2,4a

9.1a

3,5a

Entoverhangend

7,8a

14,7c

7,5a

2,2a

9.2a

3,5a

Entdik,ostdun*

7,9

14,6

8,2

2,6

9,8

Deresultatenvanmethode4zijnnietstatistischgetoetstomdatbij
dezemethodemaaréénveldjevan16plantenkonwordengemeten.Vande
anderemethodenwerdentweeveldenvanelk24plantengemeten.
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4. DISCUSSIE EN CONCLUSIE
Voorwaarde voor een goede vergroeiing van ent enonderstam ishet
realiserenvan een direct contact tusseneen aanzienlijke hoeveelheid van
de cambiale regio's van ent en onderstam (Hartman et al, 1990). Nadat een
ent op een onderstam is geëntwordt op de snijvlakkenvan ent en onderstam
eennecrotische laag gevormd. Vervolgens wordtvanuit de levende cellen
onder denecrotische laag callus gevormd. Dit callusbreekt door de dunne
necrotische laag envult de ruimte tussen de twee entpartners. Ent en
onderstam komen zo indirect contactmet elkaar enerkanbeperkt transport vanwater,nutriënten enhormonen plaatsvinden. Daarna differentiëren
de calluscellen die direct contacthebbenmet de cambiumcellenvan de
onderstam ende ent totnieuwe cambiumcellen. Deze differentiatie zet zich
steedsverder inde callusmassavoort, tot er eenverbinding is tussenhet
cambium van de ent en de onderstam. Tot slotwordt er door dit nieuwe
cambium nieuwvaatweefsel gevormd tussen ent en onderstam. Als er geen
direct contact is tussenhet cambium van de ent ende onderstam, sluit het
callus van ent en onderstam moeilijker op elkaar aanenwordt de vorming
van een cambiumbrug envaatweefsel inhet callus tussen ent en onderstam
bemoeilijkt.
Hartman et al (1990)geven aan dat devergroeiing vertraagd wordt als
onderstam en ent slecht op elkaar passen en inzijn geheel verhinderd
wordt als ze zeer slecht op elkaar passen. Ditbleek ookuit de stentresultatenvan de diverse methoden. De eerste drie stentmethoden die in
hethiervoor beschreven experiment werden gebruikt,gavenvrijwel hetzelfde percentage goedbewortelde stentlingen. Bij methode 4was het
stentresultaat aanzienlijk slechter. Blijkbaar pasten ent enonderstam zo
slecht op elkaar dat er inveel gevallen geenvergroeiing mogelijkwas.
Het dunnere onderstamhout datvoor deze methode werd gebruikt kan ook een
negatief effect ophet stentresultaat hebben gehad. Dun onderstamhout komt
meestal uit debovenste delenvan een tak ofvan zachtere takkenonderstamhout en geeft inhet algemeen slechtere stentresultaten (Kromwijk et
al, 1992).
Metbetrekking tot callusvorming op de (st)entplaats bleek dat een
slordige enttechniek nahet stentenveel callusvorming veroorzaakt. Dit
komt overeenmet Hartman et al (1990), die aangeven dat er een grotere
kans is op callusknobbels alshet onderste stukjevan de ent over de
onderstam hangt of de ent groter isdande onderstam. Callusknobbels op de
entplaats kunnen grotendeels voorkomenworden doorhet goed op elkaar
passenvan ent en onderstam enverder verminderd worden doorhet gebruik
vankleefband voor debinding (Garner, 1979). De rolvan een goede binding
bleekbij de eerste methode,waarhet onderste stukjevan de entniet door
dewasknijper op de onderstam werd gehouden. De slipvan de entkondaardoor naar buiten krullen envormde danveel callus. Bij de tweede methode
werden ent en onderstam wel goed op elkaar gehouden enwerd er weinig
callus gevormd. Blijkbaar stopt de callusvorming als de ruimte tussen ent
en onderstam is opgevuld enhet callusvan ent enonderstam op elkaar
aansluiten. Als ent enonderstam slecht op elkaar passenwordt er veel
callus geproduceerd op de gedeeltenvande snijvlakkenvan ent enonderstam die geen contacthebbenmethet snijvlakvan departner. Bij de
enttechnieken dienahet stentenveel callushadden gevormd was ten
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opzichtevaneengoedetechniekwaargeenovermatigcalluswerdgevormd,
deentplaatsnaeenteeltvanachtmaandenaanzienlijkverdikt.
Erkondengeenverschillenwordenaangetoond inproduktieenlengtevan
degeoogsterozen.Ditkanmedehetgevolgzijnvanhetkleineaantal
herhalingenindeproef.Hartman et al (1990)gevenaandateenslechte
enttechniekeengoedevergroeiingkanvertragen,maardeplantnormaalkan
weggroeienalsdevergroeiingeenmaalgoedgeheeldis.Zijvermelden
echterookdatbijeenzeerslechteenttechnieksomsmaareenklein
gedeeltevandecambialeregio'sbijelkaarkomenenvergroeien.Deplant
kandannormaalweggroeien,maaralsereengrootbladpakketisontwikkeld
kunnenerbijeenhogetemperatuurenveelverdampinggroeiproblemenontstaandoordateronvoldoendewaterdoordeentplaatsgetransporteerdkan
worden.Ditsuggereertdatplantendiebijeenzeerslechteenttechniek
tochvergroeienlaterindeteeltonderongunstigegroeiomstandighedenwel
groeiproblemenkunnengeven.
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