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Onderzoek trekheesters
Stand van zaken 25 november 2009
Arca Kromwijk, Wageningen UR Glastuinbouw



Selectie minder vatbare onderstammen voor Verticillium



Verbetering resultaten vroege trek Viburnum

Beide onderzoeken:




Minder vatbare onderstam voor Verticillium

In opdracht van landelijke commissie trekheesters LTO.Groeiservice
Gefinancierd door Productschap Tuinbouw
Info bij: Arca.Kromwijk@wur.nl, tel. 0317 – 48 55 29

Minder vatbare onderstam voor Verticillium

Doel:
 Selecteren van onderstammen die minder vatbaar
zijn voor Verticillium voor de teelt van trekseringen



2006: 5 beste onderstammen in
weefselkweek



Werkwijze:
Gestart met 7700 zaailingen Syringa vulgaris
 2003, 2004 en 2005: besmet met Verticillium en
zieke planten verwijderd





2 slecht te vermeerderen
3 goed te vermeerderen

2007 en 2008:


Van 3 onderstammen planten
opgekweekt in praktijk

Foto 21.10.2008

Minder vatbare onderstam voor Verticillium


Minder vatbare onderstam voor Verticillium . vervolg:

2009: van 3 onderstammen
planten geënt:





Helft met ‘Mme Stepman’
Helft met ‘Dark Koster’

Geënte struiken verder opkweken
en volgen:





Na uitplanten:




10.3.2009

2 klonen: wat uitval
1 kloon: geen uitval
Geen verschil tussen Stepman en
Koster



18.9.2009



Geven ze minder uitval?
Geven ze geen Verticillium door aan
ent?
Geven ze voldoende productie en
kwaliteit voor de teelt van
trekseringen?
Winter 2011/2012 eerste bloei
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Verbetering resultaten vroeg trek Viburnum

Verbetering resultaten vroeg trek Viburnum
Twee mogelijke oorzaken:




Bij vroege trek Viburnum soms slechte
trek.resultaten (“grasballen”)



Hoe kunnen trekresultaten van vroege
trek verbeterd worden?



Bloemknoppen niet volledig aangelegd
Knoprust onvoldoende doorbroken

2008 en 2009:
 Onderzoek bij vier telers in praktijk
 Elke 2 weken bepaling bloemknopstadium en BRIX.
meting

Bloemknopontwikkeling Viburnum

Bloemknopontwikkeling Viburnum

Elke okselknop:
 Buitenste 2 bladparen = schutbladeren
 Daarbinnen 2 gewone bladparen
Vegetatieve okselknop:
 Aanleg van nog meer gewone bladparen
Generatieve okselknop (bloemtros):
 Groeipunt wordt breder
 Duwt 2 gewone bladparen naar buiten
 Vormt daarbinnen 7 kleine bolletjes

Vegetatieve okselknop na
weghalen schutbladeren
7 bolletjes

Generatieve okselknop na
weghalen schutbladeren

7 steeltjes

“Grasballen” bij Viburnum




Normale bloemtros (links): onder elke bloemetje een klein
blaadje, niet zichtbaar van bovenkant.



Grasballen (midden en links): blaadjes groeien meer uit,
doordat bloemetjes niet of niet volledig zijn aangelegd?

‘bloemkooltje’

Volgende vertakking op elk steeltje

Bloemknopontwikkeling Viburnum 2008.2009




Elk bolletje splitst verder





Vroegste partij: bloemknopvorming vanaf begin juli
Laatste partij: vanaf eind aug./begin september
Volgende knoppen daarna meestal ook generatief
Daardoor bij vroege start bloemknopvorming ook vaak
meeste bloemknoppen
Soms na aantal bloemknoppen onderbreking door één
of meer vegetatieve okselknoppen
Veel variatie tussen takken van één partij
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Koelproef Viburnum 2009

Proefopzet koelproef Viburnum 2009

Onderzoeksvragen:





Ontstaan grasballen doordat bloemknop nog
niet volledig is aangelegd?
Dan bij partij met bloemknoppen in jong stadium
meer grasballen
 Dan bij (te) vroeg in koelcel zetten meer grasballen




Hoeveel kou heeft Viburnum nodig voor goede
rustdoorbreking?


Hoeveel weken en welke temperatuur?







2 partijen struiken:
 Bloemknoppen ver in ontwikkeling
 Bloemknoppen nog in jong stadium
3 tijdstippen in koelcel:
 Week 41, 43, 45
3 tijdsduren in koelcel:
 4, 6, 8 weken
3 temperaturen in koelcel:
 2, 5 en 8JC

Koelproef Viburnum



Eerste struiken uit koelcel gehaald:





Uit 8JC koelcel: blad valt makkelijker af en takken meer bruin
verkleurd
Uit 2JC koelcel: blad zit meer vast en enkele tak nog groen

Eerste struiken drie weken in kas:



Wageningen UR Glastuinbouw
Innovaties vóór en mét de glastuinbouw
Bedankt voor uw aandacht
© Wageningen UR

Bij partij met nog niet volledig aangelegde bloemknoppen:
enkele knoppen boven in los => lijken grasballen te worden
Andere knoppen nog niet los
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