Samenvatting
Een overzicht van de proeven is weergegeven in de tabel.
( + = aantasting; — = geen aantasting)
gewas
gîvonden
inoculatie met
Phytophthorasoort
P.cryptogea
P. nicotianae
onbehandeld
Begonia
Kalanchoë
Saintpaulia
Sinningia

P.cryptosea
—
—
P.nicotianae

+
—
—
—

—
—
—
-f-

—
—
—
—

Gebleken is, dat Phytophthora cryptogea een voetrot veroorzaakt, vooral bij jonge
planten, waarbij eerst licht ingezonken plekken op de stengel ontstaan en later de
stengel en/of bladstelen verrotten. Het voetrot van Sinningia kan worden veroorzaakt door Phytophthora nicotianae.
Kalanchoë en Saintpaulia werden door deze twee Phytophthora-soorten niet aangetast, Sinningia en Begonia werden alleen aangetast door de uit deze planten geiso/eerde Phytophthora-soorten, respectieve/ijk Phytophthora cryptogea en Phytophthora nicotianae.
Ir. H. Rattink en M. Speerstra
PRIMULA
SUBSTRAAT-BEMESTINGSPROEF MET PRIMULA OBCONICA
In de praktijk bestaat de indruk dat bij Primula obconica een relatief kleirijke potgrond veel beter voldoet dan het veenrijke standaardmengsel. Om na te gaan of
deze indruk juist is werd een proef gedaan met twee substraten (1. 1 kleigrond +
2 turfstrooisel; 2. 1 zand -f 10 turfstrooisel -f 10 tuinturf) en drie voorraadbemestingen (1.0,5 g 16 + 10 -f 20 en 0,05 g tripelsuperfosfaat per liter; 2. 2 X de
gift als bij 1 ; 3. 3 X de gift als bij 1). De planten werden op 28 mei 1974 in 9 cm
plastic potten opgepot. Ongeveer 2 maanden na het oppotten werden alle objecten
op gelijke wijze wekelijks overbemest. Op 18 september 1974 werd de proef beëindigd.

*m
Tabel 1. Versgewichtopbrengst ingrammen per plant
voorraadbemestingstrappen
substraat
1
2
1
2
gem.

104,8
54,3
79,6

108,2
52,1
80,2

3

gem.

108,8
48,2
78,5

Overduidelijk blijkt dat het kleirijke mengsel (organische stofgehalte 2 5 %; beginpH 6,3) veel beter was dan het veenrijke mengsel (organische stofgehalte 5 1 % ;
begin-pH 4,5). Vergeleken met het substraat had de voorraadbemesting slechts
een gering effect; stijging ervan gaf bij het kleirijke substraat een geringe toename,
bij het veenrijke substraat een lichte daling in de versgewichtopbrengst.
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107,3
51,3
79,4

Tabel 2. Aantal bloemstelen per plant
voorraadbemestingstrappen
substraat
1
2
1
2
gem.

5,9
2,0
4,0

5,1
1,7
3,4

3

gem.

5,8
2,2
4,0

5,6
2,0
3,8

Geteld werden de bloemstelen die boven de bladkroon uitstaken. Wat bloemproduktie betreft, was het kleirijke substraat bij verre beter dan het veenrijke.
Dr. ir. R. Arnold Bik
N. A. Straver
ROOS
GEBRUIKSWAARDEONDERZOEK KASROZEN
Opnieuw was er grote belangstelling voor het opplanten van nieuwe rozenrassen
voor het onderzoek naar de gebruikswaarde ah kasroos.
In het voorjaar van 1973 werden 15 rassen ingezonden. Deze werden evenals
andere jaren opgeplant in een hoeveelheid van 48 planten per ras. Ze werden half
februari als zetlingen veredeld op de onderstam Rosa canina 'Inermis' in de kas
geplant. De rassen 'Spanish Sun', 'Ilona', 'Evergold' en 'Belinda' waren ter vergelijking opgeplant.
De beoordeling werd gedurende twee jaar uitgevoerd door het comité Kasrozen
van de Vaste Keuringscommissie van de Kon. Ned. Mij. voor Tuinbouw en Plantkunde. De produktie werd geteld en gemeten. Ook werd de houdbaarheid op
water nagegaan.
Gedurende de winter zijn de rozen ± 6 weken koud gezet. Na een snoei werd het
gewas half januari 'opgestookt'. De produktie van de eerste snee is in de tabel
afzonderlijk vermeld.
In de praktijk zal de produktie over het algemeen 20 tot 2 5 % hoger kunnen zijn,
omdat de bloemen in opengebloeide toestand worden gesneden. Dit is gemiddeld
4 à 5 dagen later dan normaal het geval is. Ter vergelijking werden enkele langer
bestaande rassen opgeplant, waarvan de produktiecijfers in de tabel zijn opgenomen.
De proeven werden op de dinsdagmiddag van 1.30-5.00 uur druk bezocht door
telers uit binnen- en buitenland.
Het gebeurt niet zelden dat, vooral naar aanleiding van deze bezoeken, sommige
rassen al voor het afsluiten van de proeven in de praktijk worden aangeplant.
Aan het eind van de onderzoekperiode kwamen 5 rassen in aanmerking voor het
Getuigschrift Proeftuin voor kasrozen, namelijk 'Golden Belinda', 'Golden Fantasy', 'Laminuette', 'Marlyse' en 'Samantha'.
Voor een voorlopige beoordeling gedurende één jaar werden in 1974 47 nieuwe
rozen ingezonden, 12 planten per ras. Hiervan werden er door het Keuringscomité
5 teruggevraagd voor opplanting van 48 planten voor een uitgebreider onderzoek.
Aan de volgende rassen werd het Getuigschrift Proeftuin voor Kasrozen toegekend
Ras: 'Golden Belinda'
Inzender: Th. C. van Kleef N.V., Aalsmeer.
Winner: J. Noordam, Aalsmeer.
Type en kleur: Middelgrootbloemig.
Beschrijving: Deze roos is een sport van de bekende 'Belinda'. De afwijking is
hoofdzakelijk te vinden in de mooie helder oranje bloemkleur.
Evenals bij de 'Belinda' was de knopontwikkeling in na- en voorjaar voldoende. De
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