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1.Belangvandeteelt.
1.1 Aanvoerenprijsontwikkeling.
DeomvangvandeteeltvanAnemoneisnogbeperkt.Meteenomzetvan
6,1 miljoenguldenin1984ishetaandeelindetotalesnijbloemenomzettevergelijkenmetOrnithogalumenviolier.Intabel1isdeaanvoerontwikkelingvanAnemonegegevenopde5belangrijksteveilingen.
Desterkestijgingvanaf 1983ismedeveroorzaakt doordeintroduktie
vanA.'MonaLisa'inditjaar.
Tabel1.Omzet ontwikkelingvanAnemone.
jaar
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984

omzet (x f 1000)
490
467
394
352
578
1200
6141 (+ 50% Mona L i s a )

Bron: VBN
Infiguur 1isdeaanvoerpermaandopveilingWestland overde3voorgaande jarengegeven.Daarinisteziendatdeaanvoervaneenperiode
van3à4maandeninhetvoorjaar,zoalsdatin1982hetgevalwas,
uitgegroeid istotbijna jaarrondaanvoer.Alleeninjuliwasdeaanvoervrijwelnihil.Debloemproductieinhetnajaarlijktvoornamelijk
doorA. 'MonaLisa' tewordengerealiseerd.
Figuur1 AanvoerontwikkelingvanAnemone
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Bron:VeilingWestland
Tenaanzienvandeprijsontwikkelingzijnnogslechtsweiniggegevens
beschikbaar.Infiguur2isdeaanvoer-prijsrelatievandeAnemonedie
opveilingWestlandzijnaangevoerd (ca.94%'MonaLisa')gegeven.
Daarinisteziendatdeprijsgeenduidelijkerelatieheeftmetde
aanvoervanAnemone.Bijeentoenamevanhetaanbodwaserinhet
voorjaareendalingvandeprijstezieneninhetnajaarwasbijeen
st.'jgingvanhetaanbodeenprijsstijgingtezien.Bijeenzeergering

aanbod indezomerwasdeprijshetlaagst.Deprijsvorminglijktdan
ookmeerverband tehoudenmethettotaleaanbodsnijbloemenende
kwaliteitvanAnemone indezomer.
Figuur2RelatietussenaanvoerenprijsvanAnemone (bloemenveiling
Westland 1984).
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1.2 Perspectief
DebelangstellingvoordeteeltvanAnemoneheeft3belangrijke
redenen:
- energie-arme teelt
- bloemproduktieinhet"winterhalfjaar"
- kasbeslag (A.'MonaLisa')9-11 maanden
- goedhoudbaresnijbloemenmetgoedetransportmogelijkheden
Doordegunstigeproduktieperiode laatdezeteeltzichgoedinpassenin
veelandereteeltenwaarbijdoordelengtevaneenteeltcyclusenige
specialisatie mogelijkis.Alsdemarktdeuitbreidingvandeaanvoer
opkannemenenalsdeaanvoereenevenwichtigpatroonkangaanvolgen
ishetopgrondvanbovenstaandepositievepuntenteverwachtendatde
teelteensterkeuitbreidingondergaat.

2.Herkomstensortiment
Anemone 'MonaLisa'iseendoorPanAmericanseedCo.geïntroduceerd
gewas.Hetsortimentbestaatuitgemengd ofopkleurtetelenselecties.Inaankondigingenvanfirma'sdiezaadofplantmateriaalleveren
wordtgemelddathetFlhybridenzoudenzijn.Deheterogeniteitin
bloemkleur,vorm,produktieetc.geeftaanleiding tottwijfelofdeze
termterechtwordtgehanteerd.Omtrent deherkomstvanditprodukt
bestaatenigeonzekerheid.Larson(5)meldtdatermeerdan25jaar
onderzoekenveredeling gedaanisom'MonaLisa'teontwikkelen.Norman
(4)daarentegensteltdat 'MonaLisa'ontwikkeld isuitlijnendie
ondermeerafkomstigwarenvanRosewarneE.H.S.inEngeland.OphetJohn
InnesInstituteismethetmateriaalvanRosewarneeenveredelingsprogrammaafgewerktwelkedoorN.S.D.0.geïntroduceerdworden.OpRosewarneheeftmeneeneigenselectie 'St.Pirran'genaamdwelkevergelijkbaarzouzijnmetdegenoemdeJ.I.rassenen'MonaLisa'.Tijdenseen
bezoekaanzaadproduktiebedrijven inEngeland (19)bleekdatveredeling
vanAnemoneookcommerciëlebelangstellingheeft.Inhoeverrezaadof
plantenvanbestaande ofrecentontwikkelderassenuitEngelandbe-

schikbaarzijnzalmoetenwordennagegaan.Indienbeschikbaarzaleen
vergelijkingvandezerassenmet'MonaLisa'uitkunnenwijzenwelke
perspectievenerzijnomdoorveredelingenselectiedebloementeelt
vanAnemoneteverbeteren.
Onderzoekbehoefte:
VergelijkingvanA.'MonaLisa'meteldersontwikkelderassen.
3.Teelt.
DebelangstellingvoordeteeltvanAnemoneisonderinvloedvande
stijgendeenergiekosten toegenomen (10).WaarhetaanvankelijkeenhernieuwdebelangstellingbetrofvoordeteeltvanA.coronaria ishet
vooraldeintroduktievanA.'MonaLisa'geweestdievooreendoorbraak
heeftgezorgdenwaaropdemeesteaandachtgerichtis.Overdeteelt
vanA.coronariaisveelgeschrevenendooronderzoekisvrijveel
bekendoverdeontwikkeling.Tenaanzienvandeteeltvan 'MonaLisa'
wordenechterveleproblemengesignaleerd (1,2,3).Daarstaantegelijkertijd ookpositieveeigenschappen tegenoverwaardoorhetgerechtvaardigdlijktinspanningentedoenomdeproblementoteenoplossing
tebrengen.Gezienderelatiedieerbestaat tussenA.'MonaLisa'en
A.coronaria zaldekennisoverA.coronaria,alsbasiskunnendienen
bijdeontwikkelingvandeteeltvanA.'MonaLisa'
3.1Vermeerdering
Devermeerderingvan 'MonaLisa'vindtplaatsdoorzaaien.Voorde
telersisditvooralsnogvanondergeschiktbelangomdatdezaadbedrijvenuitsluitendplantenterbeschikking stellen.Deplantenwordenin
juli-augustusafgeleverd.Daartoewordt inmaart-aprilgezaaid.Als
zaaivoorschriftgeldt.
I e week4°C
2 e week10°C
3 e+4 eweek15-18°C.
(Ganslmayermondelingeinformatie september 1984).
Ermoetvaneenzandigezaaigrond gebruikgemaaktwordenendezaden
moetenca.1cm.diepliggen.Hogeretemperaturendan20°Cmoeten
voorkomenworden.
3.2Opkweek
Bijdeopkweekwordendeteelthandelingenbepaald doorhetgegevendat
deplantendirectvoorbloemproduktiewordenaangewendenniet,zoals
bijA.coronaria,voordeknollen-ofpittenteelt.Tenaanzienvande
omstandighedenwaaronderdeopkweekmoetplaatsvindenisweinigbekend.
Hoeweldeeersteverantwoordelijkheidvoordekwaliteitvanhet
plantmateriaalbijdeplantenkweker/leverancier ligtishet,vanuitde
bloementeelt gezien,gewenstmeerinformatieomtrentdeopkweekvan
plantmateriaal teverzamelen.
3.3Planttijd
Samenhangend metdezaaitijdenopkweekvanplantmateriaalzalde
planttijdvaninvloedzijnopdeontwikkelingenbloeivan 'MonaLisa'.
Naarhetzichlaataanzienisdebloeivroegerenrijkeralsergeplant
wordtinjulitenopziehtevanaugustus-september.ProeveninEngland
wijzeneveneensindierichting.
3.4Plantafstand
Indepraktijkwordteenplantdichtheidvan15-20plantenperm kas
geadviseerd (A.coronariaca.40plantenperm) .Degewasstand isdan
zodanig datbladgesnedenmoetwordenomdeplantenvoldoenderuimtete
gevenvoordeverdereontwikkeling.Teeltsystemenwaarbijopverhoogde

beddenwordtgeteeld lijkenenigeverbeteringen tegevenindeverdelingvandeplantenoverdebeschikbareoppervlakte.Devraag isechter
ofbij15-20plantenperm deoptimaleproduktiemogelijkhedenniet
zijnoverschreden.
3.5 Plantdiepte
A.coronariapittenworden3à4cmdiepgeplant.Ookwordtwelaangegeven5à7cmdiepplanten.Voor 'MonaLisa'isernogonduidelijkheid
overdegewensteplantdiepte.Ineengeval(2)wordtgeadviseerd omhet
vegetatiepunt duidelijkbovendegrond tehouden.Ditisomdegroei
ongeremdtelatenplaatsvindenenomBotrytis tevoorkomen.Indepraktijkwordentegengestelde opvattingenomtrent deplantdieptegesignaleerd.
3.6Temperatuur
Voordeteeltwordtalgemeenalsstelregelgehanteerd datermoetwordengestreefdnaarzolaagmogelijketemperatuur.Indewinterwordt
6-8 Cgeadviseerd maartemperaturenvan2-5 Cwordenookwaargenomen.
Deontwikkelingvandeplantenverloopt danechtertraag,mededoorde
geringeinstraling.Eerstvanaffebruari,bijmeerlichtenveelal
daaraangekoppeldhogeretemperaturen,groeiendeplantenweersneller.
Temperaturenhogerdan6à8°Cgedurendedelichtarmeperiodelijken
nietverantwoord.Bijhogeretemperaturenwordtdestrekkingsgroeivan
blad-enbloemstelenversterktzodateenslapgewasenminderekwaliteitbloemenhetgevolg is.Deinvloedvandetemperatuuropdeaanleg
vanbloemknoppen isnietduidelijk.Uithetfeitdatvan jongeplanten,
dieinjuliindekaszijnuitgepland,inseptemberbloemengeoogst
kunnenwordenmagwellichtwordenafgeleid datookbijrelatiefhoge
temperaturenknoppenwordenaangelegd.Hetgebruikvangibberellazuur
bijA.coronarialeiddeonderproefomstandigheden(14)toteenvroegere
bloeimaardetotalebloemproduktiewaslager.Alsvervangingsmiddel
vaneenperiodevanlagetemperatuurleiddegibberellazuur toteenversneldeuitgroeimaarniettotextraknopaanleg.BijA.coronariaontwikkelt debloemknopzichuithethoofdgroeipunt(18).Uitdebovenste
okselknopontwikkelt zichvervolgenseennieuwescheutetc.Overde
snelheidwaarmeedeopvolgingvanscheutenplaatsvindtendeinvloed
vandetemperatuur daaropzijngeengegevensbekend.
3.7Licht
Nadeopkweekvan jongeplantenwordtinjuli-augustusindekasuitgeplant.Debloementeeltvolgtdanindevolgende9à10maanden.De
bloemproduktiekomtechterpasgoedopganginhetvoorjaar,5à6
maandennaaanvangvandeteelt.Uitdepraktijkinformatieblijktdat
degroeiindewintermaanden traagverlooptonderinvloedvandegeringeinstralingenlagetemperatuur.Bijeentoenamevandeinstraling
kanalsnelweereenhernieuwdegroeiwaargenomenworden.Tenbehoeve
vandestrekkingsgroeivandebloemstelenwordtbehoudensdeperiode
oktober-maartca.70%vanhetlichtafgeschermd.Toedienenvanextra
lichtindewinterlijktgeenperspectief opeenhogereproduktiete
bieden (11).Omtrent dedaglengteinvloedzijnbijA. 'MonaLisa*geen
gegevensbekend.OnderzoekbijA.coronaria(13)heeftaangetoonddat
doorlange-dagbehandelingplantensnellerinrustgaantenopzichte
vankorte-dagbehandeling.Doorlange-dagbelichtingbloeidende
plantensneller.
Onderzoekbehoefte:
- Nagaanvandeinvloedvandezaaitijdopdebloeitijdenbloemproduktie
- Invloedvantemperatuurenlichtopdeontwikkelingbladenbloem
- Invloedvanplantafstandenplantverband opdeproduktie.

4.Bodesenbemesting
Overdeelementairebehoeftentenaanzienvanstandplaats,grondsoort,
watergiftenbemesting zijnnogmaarweinig gegevensvoorhanden.Door
hetontbrekenvandezekenniszijnnoggeenduidelijkerichtlijnenvoor
deteelttegeven.IndeliteratuurwordtaangegevendatdepHtussen
6,5 en7,0moet liggen (11),maarookwordteenpHtussen7.0 en8.0
aanbevolen.(6).Invrijwelalleterbeschikking staande
teeltbeschrijvingenwordtaangegevendat'MonaLisa'eenregelmatige
watergiftbehoeft.Droog telenzoutotproduktieverlies leiden.Omdat
bijdeoogstvanbloemendeplantengemakkelijk losgetrokkenworden
bestaathetvermoedendatersprakeisvaneengeringofzeerkwetsbaar
wortelstelsel.Mededoordegevoeligheidvandichtbijofopdegrond
groeiendeplantedelenvoorBotrytisishetevenwicht tussengietenen
bemestenenerzijdsendegezondheidstoestandvanhetgewasanderzijds,
moeilijk tehandhaven.Aangietenenbemestenendedaarbijtegebruiken
methodenzalaandachtgegevenmoetenworden.
Onderzoekbehoefte:
- Vaststellenvandebehoefteaanhoofdvoedingselementen.
- Aanpassenvangietsystemenaandeteelt.

5.Ziektenenplagen
5.1 Bodemschimmels
Het optredenvanbodemschimmelsveroorzaaktvooralinhetbeginvande
teeltuitval.Debelangrijksteziekteverwekkersbijjongeplantenzijn
Pythium,Phytophthora enRhizoctonia.Voorbestrijdingvanbodemschimmelsishetgewenstovereengoedebeschrijvingvandeziektebeeldente
beschikken.
5.2 Bladschimmels
Botrytis iseenvaakvoorkomendeschimmelvooralopbladrestenen
afgesnedenblad-enbloemstelen.Bijgroeistagnatiekanhetoptreden
vanBotrytis totuitvalleiden.Degewasopbouw-bladerenenbloemen
ontwikkelenzichvanuiteenrozetvormigegroeiwijze-maakthet
moeilijk omaantastingen tebestrijden.Samenstellenvanspuitschema's
omaantasting tevoorkomenisgewenst.Krulbladziekte (Colletotrichum)
kaninkortetijdgroteschadeaanrichten.Deindrukbestaatdat
infectiealop jongeplantenplaatsvindt.Meeldauwiszoalsinveel
Ranunculaceae,ookbij'MonaLisa'eenveelvoorkomendeschimmel.
Geblekenisdataantastingenzeerhardnekkigkunnenzijn.
5.3Mijteneninsekten.
Luizenkomenplaatselijkvoorenkunnendoorhetaanprikkenvande
bloemstelenernstigegroeiafwijkingenveroorzaken.Debestijding levert
inhetalgemeengeengroteproblemenop.
Onderzoekbehoefte:
- Ontwikkelenenopstellenvanbestrijding/preventieschema's t.a.v.
blad-enbodemschimmels.
6.Oogstenverwerking
'MonaLisa'wordtgesnedenalsdebloemengoedgekleurdzijn.Debeste
uitbloeiresultaten zijnverkregenmetbloemendieindekasopdeplant
eenkeeropengeweestzijn.Controleopditcriteriumismoeilijkuitte
voeren.Sorterenenbossenwordtmeestalindeschuurgedaan.Overde
behandeling direktnadeoogsttotenmetaanvoeropdeveilingzijnde

meningenverdeeld.Vragenzijnermetbetrekking totbewaartemperatuur,
voorwaterenofopwateraanvoerenenverpakking.
Eenandernietonderzochtaspect isvoorraad-vorming.(Totmaximaal14
dagenbij1°C).

Onderzoekbehoefte:
- Invloedvanverpakkingenaanvoerwijze opdehoudbaarheid.
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