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VOORWOORD

Degunstige ontvangstvanhetjaarverslag 1965wasvoorhetbestuurvandeVereniging
ProeftuinvoordeBloembollencultuuraanleidingbijdesamenstellingvanhetverslag
over 1966 dezelfde opzettevolgen.
Ooknukanweereenoverzicht worden verstrektvaneengroot aantal proeven, waarvan
sommige eenafgerond geheel vormen, andere eenvervolg zijnvaninvoorgaande jaren
opgezetteproeven.Bijdekeuzevandeproefverslagenisweer naar beperking gestreefd
door alleen datgene tevermeldenwatvandirect belang isvoordepraktijkvanhet
bloembollenvak.
Opnieuw pasteenwoord vandankaandegenendiedeproefnemingen hebbenmogelijkgemaakt.Zondernamentenoemen denkenwijhierbijaandesubsidieverlenende instanties,
degenendiehetvoordeproeven benodigde materiaal beschikbaar steldenendegenen
dieactiefbijdeopzetenuitvoeringvandeproevenwaren betrokken.
Verderwillenwij inonzedankookdiegenenbetrekkendiedoorhunaandeel indetotstandkomingvanditjaarverslagaandepublikatievandeproefresultatenhebbenmedegewerkt.
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1966

Bestuursvergaderingen
Het bestuur kwam op regelmatige t i j d e n in vergadering bijeen.
Ledental
Het ledentalvandeverenigingvertoontnogsteedseenopgaande lijn.Per31december
1966 bedroeg hetledental 1350tegenover bijna 1200leden aanheteinde vanhet
voorafgaandejaar.
Algemene ledenvergadering
Op2juni1966werddealgemene ledenvergadering gehoudenindeaulavanhet LaboratoriumvoorBloembollenonderzoekteLisse.
Naastdehuishoudelijkepuntenwerdopdeze vergaderingeeninleiding gehouden door
deheerM.deRooyvanhetLaboratorium voor BloembollenonderzoekteLisse overhet
onderwerp: "Ervaringenbijdechemische onkruidbestrijding".
Nadevergaderingwerdendeledeningroepenrondgeleidopdeproeftuinterbezichtigingvaneenaantalproeven.Tevenswerdeendemonstratie gegevenoverdetechnische
mogelijkheden voordekunstlichtbroei.Diverse typen lampen werdenhierbij gedemonstreerd.
Verrichte diensten
Zoals werd verwacht, werdeninhetverslagjaar slechts enkele karteringsopdrachten
uitgevoerd.Degeldschaarsteenhetteruglopenvanderentabiliteitinhetbloembollenvakwarenhieraannietvreemd.
Insamenwerkingmetdevoorlichtingsdienst werdentalrijke adviezen gegevenbij het
egaliserenendehoogtebepalingvanhetland.
Dit jaar werdenweer 2.200thermometersterijkingaangeboden.
Demedewerkers aanhetstadiumonderzoek haddenvolopwerk.Vantulpenenhyacinten
werden respectievelijk1124en450monsters onderzocht.
Het stadiumonderzoek kanvanbelang zijn voor
-eenplatsteelbehandelingbijhyacinten
-vaststellingoftijdensdetemperatuurbehandelingnaareenlagere temperatuurmag
worden overgegaan
-vergelijkingvanpartijenopbloemgrootte (vnl.hyacinten)
-vergelijkingvanpartijenopvroegheid
-bepalingvanhetpercentage blinden (vnl.tulpenenirissen).
Demonstraties
Proeftuin-show

Lisse

Evenals inhetvoorgaande verslagjaar werd indecember (vóór Kerstmis) weereen
proeftuin-show gehouden.Van12tot15december werdendeledenuitgenodigd diverse
broeiproeventekomen bezichtigen,zowelinkassenalsonder kunstlichtmetverschillendetypen lampen.Hetaantal bezoekers bedroeg 1300.Deshow kreegthanseenextra
accent doordatookhetLaboratorium voor Bloembollenonderzoek zijnmedewerking verleende. InderolkasvanhetLaboratorium warendeproevenmet5°tulpentebezichtigen.Voortswerdeninéénvandekassende9°hyacintengetoond.Deze vormvansamen-

werkingmethetLaboratorium voor Bloembollenonderzoekheefterzekertoebijgedragen
voorlichtingenonderzoek dichterbijhetvaktebrengen.
Volledigheidshalve volgt hiereenoverzichtvandegedemonstreerde objecten:
-trekkenvan5°tulpen; trekkenvan9°hyacinten
-broeienbij kunstlicht (verschillende typen lampen)
-mogelijkheden voor arbeidsbesparing bijhettrekkenvanhyacintenoppotjes
-watercultuurvanbijgoed; mechanisch watergevenindetrekkas
-resultatenvanvuurbestrijdingsproeven
-eencollectie tulpe-enhyacintebollen waaraandegevolgenvanvallen kondenworden
waargenomen.
Proeftuin-show

Rijnsburg

werden voordeproeftuin-show teLisseookdeledenvandeproeftuin uitgenodigd,
andersom wasdithetgeval toendeproeftuin Rijnsburg indeweek nâ Kerstmiseen
kleine showhield.Hierbij werd vooral aandacht geschonkenaande5°tulpen.Hetaantal bezoekerswashier800.
Indewekennadegenoemde showswerdnogruimschoots gelegenheid gegeven de proeven
enderesultatenhiervan enigetijdtevolgen.
Publikaties
Depublikatie-reeks "Tipsvoordebloembollenkwekers"werd in1966voortgezetmetde
uitgavevan"Tips" Iedeel 1966overhetvervroegenvandedrie hoofdgewassen.Dit
boekje werd indeeerste helftvanjuniaanalle leden verzonden. Inmiddels raakte
ditdeel geheel uitverkocht toenerrond Kerstmis indevakpersnogeensopwerdgeattendeerd. Vooral veel exporteursenhunreizigers schaften zicheenexemplaaraan.
Bijna overbodig tevermelden datditboekjedatineenoplage van2500 stuks werd
gedrukt ineengrote behoefte bleek tevoorzien.
Inmiddels verscheenook"Tips"2edeel 1966.Ditdeel behandelt uitvoerig deteelttechnische aspectenvandedrie hoofdgewassen.
Jaarverslag
Vormeninhoudvandeverslaggeving vanonze vereniging ondergingeneenwijziging.
Met ingangvanhetverslagjaar 1965iseenofficieel jaarverslag verschenen,datin
eennieuw "jasje"isgestoken.
Naasteensummier jaaroverzicht wordteengeselecteerd overzicht gegevenvandeveldproeven (1964/65)envandebroeiproeven (1965/66).
Dekeurige offsetdruk werd verzorgd doordeafdeling Post-enArchiefzakenvanhet
MinisterievanLandbouwenVisserij, terwijldeafdelingPublikatieenVoorlichtingsmiddelenvandeDirectie Beheerszaken hulpverleende bijdetaalkundige verzorgingen
de verdere afwerking. HetBureauvandeHoofdingenieur verzorgde defrisse omslag
voorditjaarverslag.
Contacten ensamenwerking metandere instanties
InoverlegmetdeRijkstuinbouwconsulent Drs.A.P.G. Slootweg werden verschillende
interprovinciale proeven opgezet.
TevenswerdinsamenwerkingmethetI.T.T.teWageningen eenseriekunstlichtproeven
genomen,dieparallel liepenmetproevenopdeproeftuinteLisse.
De volgende instituteneninstanties werkten samenmetdeVereniging Proeftuin voor
de BloembollencultuurteLisse:
-Laboratorium voor BloembollenonderzoekteLisse
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InstituutvoorPlantenziektenkundigOnderzoek te Wageningen
Instituutvoor Bodemvruchtbaarheid te Groningen
Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek teOosterbeek
Rijkstuinbouwconsulentschap voorPlantenziektenbestrijdingteWageningen
Rijkstuinbouwconsulentschap voor Bedrijfsuitrusting en Arbeidsmethodente Wageningen
Proeftuin Bovenkarspel
Proeftuin Breezand
Proeftuin Rijnsburg.
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O V E R Z I C H T VAN DE P R O E V E N

Veldproeven 1965/'66

Ziektenbestrijding
Vuurbijtulpen
Vuurbijhyacinten
Huidziek bij hyacinten
Vuurbijnarcissen
Bolrotbijnarcissen
Stagonosporabij narcissen

Onkruidbestrijding
bij tulpen,hyacinten, narcissen, gladiolenenanemonen

Bemesting en bedekking
Organische bemestingbij bloembollen
Riet, compostenschuimplasticalsbedekking bij bloembollen
Compostalsbemestingenbedekking bij tulpen
Compostalsbemestingenbedekking bij tulpen+aanvullende fosfaatbemesting
Compostalsbemestingenbedekking bijtulpen+aanvullende kunstmestbemesting
Rietencompostsoortenalsbedekking bij tulpen
Compostinverschillende hoeveelhedenalsbedekking bij tulpen
Bloedmeelenledermeelbijtulpen
AmmoniumfosfaatenNitroformbijtulpen
Rietencompostsoortenalsbedekking bij hyacinten
Bloedmeelenledermeelbijhyacinten
Ammoniumfosfaat enNitroform bij hyacinten
Samengestelde meststoffen bij hyacinten
Rietencompostsoorten alsbedekking bij narcissen
Compostindiverse hoeveelhedenalsbedekking bij narcissen

Teelt
Planttijdstippen bij tulpen
Plantgoedbewaringvantulpenbijdiverse temperaturen
Plantgoedbewaringvantulpenmetenzonder vocht
Plantwijzeenplanthoeveelhedenbij tulpen
Broeiproeven 1966/'67
Demonstratieproeven
Invloedvanverschillende bemestingen, bodembedekkingen, ziekten-enonkruidbestrijdingenopdebroeivanbloembollen
Inbloei trekkenvantulpenopwater
5°-behandelingvantulpen
Vervroegenvane.v.t. Brilliant Star
Invloed vandediktevandegrondlaag bijhetinbloei trekkenindekas
In bloei trekkenvantulpeninplastic bakken
Water gevenbijhetinbloei trekkenvantulpen
12

Plantdichthedenbijhet inbloeitrekken vantulpen
Broeien vantulpen van verschillende gewichtsklassen inverband met uitval enbloeiperiode
Broeien vantulpen bij kunstlicht
a. gedurendediverse belichtingstijden
b. bijverschillende soorten lampen
Kelderbroei van tulpen
Houdbaarheid vantulpebloemen inplastic zakken
Houdbaarheid vanhyacintebloemen inbloei getrokkenmetenzonder vocht
Broeien vanhyacinten bij kunstlicht
Broeien vanhyacinten op plasticpotjes in klimaatcel
a. oppotjesmet grond enpotjesmet water
6.metverschillende hoeveelheden water envulstof
c.met verschillende soorten schuimplastieenpotgrond
d. vaststellen van dejuistehoeveelheid water
Vervroegen vanChionodoxa, Iris reticulata, Muscari armeniacum, Muscari botryoides,
Scillasibericaalba,Scilla sibericaSpring Beauty, Scilla tubergeniana, soortcrocussen, speciëscrocussen op bakjesmetwater
Vervroegen vanAnemone blanda, Eranthishyemalis, Fritillariameleagris op bakjesmet
aarde
Invloed van temperatuurbehandeling en planttijdstip op het bloeivermogen van Iris
danfordiae.
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V E L D P R O E V E N
Vuurbestrijdingintulpen
1, Ontsmetting van de bollen
Bijdebestrijdingvanhetvuurintulpengeldtalsuitgangspuntdat
-dezichtbaardoor vuur aangetaste bollenniet kunnen worden genezenenverwijderd
moetenwordenomtevoorkomendatzestekers geven
-devoorhetbloteoogonzichtbare besmettingen (spore-infecties)enSclerotiendoor
eenontsmettingwelkunnenworden gedood.
Hieruitvolgtdatvóórhetplantenallebollenwaaropdeaantastingzichtbaar is,uit
hetplantgoed moetenwordenverwijderd.Omvervolgensdewelaanwezige,maarnogniet
zichtbare infectiestedoden,dienthetplantgoedmeteenchemischmiddel,bijvoorkeureenorganische kwikverbinding, tewordenontsmet.
Ontsmettingwordt doordepraktijk vrijwel algemeen toegepast,maarhetisdevraag
ofhetnauwkeurig uitzoekenvanhetplantgoedwelsteedsdevolle aandacht krijgt.
Plantgoed uitzoekenistijdrovendenkomtdaardoor steedsweerindeverdrukking.Laat
menhetechterachterwege,dankrijgtmeninhetvoorjaar meerstekers.
Overdevuurbestrijdende werkingvanontsmetting bestond nogal verschilvanmening.
Sommigenmeendendatontsmetting tegenvuuralleenzinzouhebben zolangersprakeis
vanspore-infecties.Proevenin1964-1965hebbenechter duidelijk aangetoonddat ook
deSclerotiendoor bepaaldemiddelen (vooralkwikmiddelen)kunnenworden gedood.Om
de betrouwbaarheid vandeze uitkomstennategaan, zijn in1966weer soortgelijke
proevenopgezet.Inhetproefschema zijn, geziendeervaringenin1964/65, bepaalde
wijzigingen aangebracht.Zozijnb.v. indeobjectenkwikontsmettingkorteredompeltijdenopgenomen.
Proef A .Indezeproef werd decultivar Purissima gebruikt,plantmaat zift 12.De
bollenwaren alle zwaar door vuur aangetast,opdemeeste (90%)kwamen Sclerotien
voor.Deproefwerd aangelegdopeenoudebloembollengrond.Alsontsmettingsmiddelen
werden gebruikt:organische kwikverbinding, TMTD,PCNB,dichloran, tecnazeenentinverbinding.Alleobjectenmetuitzonderingvanobject8werdenontsmetopdedagvan
hetplanten.Perobject waren3veldjesvan50bollen =150bollen geplant.
TABEL1. Proefschema en resultaten

van bolontsmet ting tegen vuur (cv.

a. Proefschema
Object
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

14

Plantgoedontsmetting
onbehandeld
Hiuur1/3%organisch kwik
Hiuur2%TMTD
Hiuur1%PCNB (spuit75%)
Hiuur1%dichloran (spuit50%)
bepoederingmettecnazeen6g/kgbollen
Hzuur1/3%organisch kwik+bepoederingmetPCNB,10g/kgbollen
Hiuur1/3%organischkwik ('s zomers ontsmetten)
15min.1/3%organisch kwik
10min.1%organisch kwik
Hiuur1%tinverbinding
Hiuur1/3%organischkwik,daarnaafspoelen

Purissima)

b.

Resultaten

Object

Aantal s t e k e r s
in het voorjaar

Aantal gerooide Totaal aantal
Aantal gezond gerooide
vuurzieke bollen vuurzieke bollen bollen
zift 10/op
z i f t 9+10 z i f t I l / o p

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

10
2
2
2
1
1
2
0
3
3
9
2

34
27
41
10
9
3
27
13
39
28
46
32

44
29
43
12
10
4
29
13
42
31
55
34

81
145
144
139
164
150
161
148
136
162
134
159

102
129
116
104
123
125
119
131
122
129
90
116

Uit de c i j f e r s b l i j k t dat qua v u u r b e s t r i j d i n g vooral de bepoedering met tecnazeen
(object 6) goed heeft voldaan. Daarnaast werden gunstige r e s u l t a t e n verkregen van een
ontsmetting met dichloran, PCNB en organisch kwik zomerontsmetting (objecten 5, 7, 8 ) .
Het ontsmetten in een t i n v e r b i n d i n g en de k o r t e r e dompeltijden met organisch kwik
vlak voor het planten betekenden geen succes. Deze proef l i e t weer duidelijk zien dat
TMTDa l s bolontsmettingsmiddel tegen vuur van geen betekenis i s .
Proef B. Voor deze proef werd de c u l t i v a r London g e b r u i k t , plantmaat z i f t 12/op.
Alle bollen hadden geheel of g e d e e l t e l i j k een bruine huid, waarop S c l e r o t i e n voorkwamen. Dezeproef was eveneens op een oude bloembollengrond geplant. Voor ontsmetting
werden gebruikt: organische kwikverbinding, TMTD, PCNB, dichloran en tecnazeen. Alle
objecten met u i t z o n d e r i n g van o b j e c t 8 werden ontsmet op de dag van het p l a n t e n .
In deze proef waren per object 2 veldjes van 50 bollen = 100 bollen geplant.

TABEL 2. Proefschema en resultaten

van bolont smetting tegen vuur (cv. London)

a. Proefschema

Object
1
2
3
4
5
6
7
8

Plantgoedontsraetting
onbehandeld
Hiuur1/3%organisch kwik
Hiuur2%TMTD
Hiuur1%PCNB (spuit75%)
Hiuur1%dichloran (spuit50%)
bepoederingmettecnazeen6g/kgbollen
Hiuur1/3%organisch kwik+bepoederingmetPCNB10g/kgbollen
Hiuur1/3%organisch kwik ('szomers ontsmetten)
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6.

Resultaten

Object Aantal stekers
inhetvoorjaar

Aantal geoogste
vuurziekebollen
zift10/op

Totaal aantal
vuurziekebollen

Aantal gezondgerooide
bollen
zift9+10
ziftIl/op

1
2
3
4
5
6
7
8

36
16
33
8
0
0
9
3

43
16
33
8
0
0
10
3

84
96
80
93
83
85
92
88

7
0
0
0
0
0
1
0

111
115
113
111
116
122
109
113

Het beste resultaat werd dusverkregennabepoederingmettecnazeenenontsmetting
met dichloran (objecten 5,6 ) .Eenzomerontsmettingmetorganisch kwik (object 8)
gaf eveneenseengoed resultaat.Hetmiddel TMTD (object3)heeftookindeze proef
geenwerkingvanbetekenis gehad.
Samenvatting

van de resultaten

uit beide

proeven

De ontsmettingsmiddelen organisch kwik, tecnazeen,PCNBendichloran gavenookdit
jaarweergoederesultaten.
Dekwikontsmettingindezomer,ditjaarvoorheteerstindeproef opgenomen, heeft
aanzienlijk beter gewerktdaneenontsmettingvlak voorhetplanten.
Korteredompeltijdenmetorganischkwikvlakvoorhetplantengavenslechteresultaten.
TMTD (eenz.g. zachtwerkendmiddel)isevenalsvorigjaaralsontsmettingsmiddel tegen
vuur onwerkzaam gebleken.
Detinverbinding,ditjaarvoorheteerstindeproefopgenomen,gafeveneensslechte
resultaten.
2. Grondontsmet ting
De laatste jarenheefthetvuurintulpenzich sterk uitgebreid.Eénvandeoorzaken
hiervanisdetoenemende infectievanuitdegronddoor:
-deveelnauwereteeltwisselingdanvroeger
-onvoldoende bedrijfshygiëne
-verruwingvanenkelewerkmethoden.
Inhetseizoen 1964-196Ehebbenproevenduidelijk aangetoonddateenbesmette grond
veel stekerskangevenendatmetchemischemiddelenalsPCNB,CBP,metameengoede
vuurbestrijdingkanworden verkregen.
Inhetseizoen 1965-1966isweer eenproef opgezet opzwaar kunstmatig besmette
grond.Hetwasvooraldebedoelingnategaanofmetlage doseringenPCNBkanworden
volstaan, enofdewijzeenhettijdstipvantoepassingvaninvloed kunnen zijnop
het bestrijdingseffect. Naast PCNBwerdendemiddelenmetamendichloranindeproef
opgenomen. Dichloranhadtotnutoesteeds schade veroorzaakt.
Omeenzohomogeenmogelijk besmette grondteverkrijgen,ishetgeheleperceel vóór
het uitvoerenvandegrondbehandelingenzwaar besmetmetSclerotienvandevuurzwam.
Nadekunstmatige besmettingishetperceel lichtomgewerkt enmetcompostbedekt.
Bij dezeproefwerd decultivarRedPitt,plantmaat zift 10,gebruikt.
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TABEL 3. Proefschema en resultaten

van grondant smetting tegen vuur

a. Proef schema

Middel

Object Wijze van ontsmetting

1
2

Datum be- Bijzonderheden
handeling

-

onbehandeld
'szomers injecteren

-

31/8

regenachtigweer,
grondgoednat

31/8

idem

CBP3/41/rr
DD0,61/rr2

3
4

2

1/9

grondnat

2

2/9

nagegotenmet 17mm
water

1/9

grondnat

metam1,4l/rr

5

'szomerinspoelen

metam1,4l/rr

6

'szomersinjecteren

metam1,4l/rr +
PCNB 50 g/m 2

7

goed door bovenste 10 cm PCNB-stuif 25 g/m2
werken

n

18/10

PCNB-stuif 50 g/m2

8
9

18/10
2

18/10

2

18/10

PCNB-stuif 100 g/m

10

PCNB-stuif 175 g/m

11

2

12

2

PCNB-stuif 50 g/m
+ bollen poederen
6 g TCNB/kg bollen
' s zomers goed inwerken

PCNB-stuif 50 g/m2

18/10

2/9

PCNB-spuit 75%
20 g/m2

18/10

14

dichloran-spuit
50% 10 g/m2

18/10

15

dichloran-stuif
8% 60 g/m2

18/10

13

goed inwerken

grond i e t s minder
nat dan 1 sept.

Op 19/10 werden de bollen op a l l e veldjes ingerooid.

6. Resultaat:

aantal stekers die op het veld zijn

verwijderd

Object

Aantal stekers

Objeet

Aantal stekers

Object

Aantal stekers

1
2
3
4
5

120
48
61
36
10

6
7
8
9
10

11
62
27
20
16

11
12
13
14
15

11
24
21
34
35
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Destandvanhetgewaswasopalle veldjes vrijwel uniform. Alleendeveldjesvande
nummers14en15(dichloran)stonden iets lichter.Aanheteindevandegroeiwasdit
ookhetgevalbijobject 10metdehoogste doseringPCNB.
Door ernstige stormschadeaanhetgewaswashetnietmogelijk betrouwbare opbrengstbepalingentedoen.
De onkruidgroei wasover hetgehele proefveld regelmatig. Alleen object 5 (metam
'szomers inspoelen) bleefhetgehele groeiseizoen zonder onkruid.
Samenvatting

van de

resultaten

Dezeproefgafdevolgende uitkomsten:
1.Alle behandelingen waren beterdanonbehandeld.
2.CBP(object 2)enmetam (object 4)hebbenhetbeter gedaan danDD (object3 ) .
Dit resultaat komt overeenmetdatvanhetvorig seizoen.
3. Inspoelen vanmetam (object 5)bleek veel beter tezijn daninjecteren vandit
middel (object 4 ) .Hetbetere resultaatvaninspoelen moet waarschijnlijk worden
toegeschrevenaaneenbetereontsmettingvandebovenste grondlaag, waarindevuurschimmelhetmeest actiefis.
4.Eengiftvan25gPCNB-stuifperm 2 (object7)gafeenbeduidend minder resultaat
danPCNB50g/m2(object 8). Eengrotere giftPCNBgafweleenbeterevuurbestrijding (objecten9en10), maarhetbetere resultaat isniet evenredigaandetoegevoegde hoeveelheid PCNB.
5.Delange werkingsduur vanPCNB blijktuitderesultatenvandeobjecten 12en8.
PCNBindezomer ingewerkt (object 12)geeft zelfsnogeeniets beter resultaat
dandezelfde hoeveelheid PCNBvlak voorhetplanten doordegrond gewerkt (object
8). Ditkomtwaarschijnlijk doordeextragrondbewerking,waardoor eenbetere verdelingvanhetPCNBheeftplaats gevonden.
6. PCNB-spuit (object13)heeftnatezijn gespoteneningewerkt,goederesultatengegeven.
7. Tussendichloran-spuitendichloran-stuif (objecten14en15)wasgeen verschil,in
beide gevallenwashetresultaat echter minderdanvanPCNB.
Slotbeschouwing

over grondontsmet ting

Deproef heeft evenalsvorig jaar aangetoonddatdiverse chemische middelen geschikt
zijnvoordebestrijdingvandevuurschimmelindegrond.Debeste bestrijding blijft
echternogaltijdeenruime vruchtwisseling. Ditbetekent voor tulpenopzandgrondom
de6jaarenopzavel-enkleigrond omde6â8jaar.Moeten echter door omstandighedentulpentoch geplantwordeningronddieniet geheel vrijisvandevuurschimmel
(ditisookhetgevalmetkopeindendiedoorhetkabelen niet goed zijn omgewerkt),
dankanhetgebruikvanPCNBalsgrondontsmettingsmiddelwenselijk zijn.
Toepassingvanmetam isvrij kostbaar; vangevaltotgevalzalmoetenworden bekeken
ofdezetoepassinguiteenkostenoogpunt verantwoord is.PCNBwordt algemeen gebruikt
voordebestrijdingvankwade grond. Voor vuurbestrijding b.v. indekopeindenkan
meteenhoeveelheidvan200gperrr 2wordenvolstaan,weliswaarwerdindeproefpas
bij grotere hoeveelheden eenbevredigende bestrijdingvanhetvuur verkregen, maar
dit kwam doordatdegrond bijzonderzwaar kunstmatigwasbesmet.PCNBmoet,b.v.door
frezen, goed doordegrondworden gewerkt.
3. Spuiten met verschillende

fungiciden

Een proef werd uitgevoerd omnategaan welk fungicide bijdebestrijding vanhet
vuurteveldehetbeste resultaat geeft.Hiervoor isdecultivar William Pitt,plantmaatzift 10,gebruikt.
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TABEL4. Proefschema van spuiten met verschillende

Object
1
2
3
4
5

fungiciden

tegen vuur

Behandeling
onbehandeld
DAC 2787,
zink-mangaan,
maneb/TMTD,
zink/mangaan,

vóórdebloei2kg,nadebloei3kgperha
vóórdebloei2kgzink,nadebloei3kgmangaanperha
vóórdebloei2kgmaneb,nadebloei3kgTMTDperha
vóórdebloei 2kgzink,nadebloei3kgmangaanperha

Object 5wijkt inzoverre vanobject 3af,datdelaatste twee bespuitingen werden
uitgevoerdmet5kgkoperoxychloride perha.
Alle objecten zijnvoordebloei elke weekennadebloeiomde10à12dagengespoten.
Resultaten
Indevoor dezeproef bestemde partij bollenkwamenveel dwalingenenveelverwildering voor.Hierdoorishetniet verantwoord kleineverschillenalsbetrouwbaaraante
merken.
Aanvankelijkwasindestandvanhetgewasopdeverschillende objecten geenverschil
tezien, laterinhetgroeiseizoenwasdestandvanobject2beterdanvandeoverige
objecten.Detweekoperbespuitingendiebijobject5aanheteindevandegroeiperiode
zijn gegevenomvroeger afsterventebevorderen, hebbenwatditbetreft geen effect
gehad.

TABEL5. Oogstresultaten

Object

1
2
3
4
5

na toepassing

Oogstgewicht
inkg
22,60
24,80
25,90
26,40
26,90

van verschillende

Sortering
12
11
57
90
115
134
126

fungiciden

Plantgoed
inkg

10
293
315
322
293
324

223
204
198
204
216

7,40
7,50
7,30
7,60
7,80

DecijferslatenziendathetmiddelDAC2787minder goedheeft gewerkt dandeoverige
middelen,ditintegenstellingtothetvorigjaar.
4. Verschillende

spuit schema's

Indepraktijk worden verschillende spuitschema'sgebruiktterbestrijding vanhet
vuur.Devolgende variatie inhetaantalmalen spuiten komt voor:
-menspuit afhankelijkvandegezondheidstoestand vanhetgewasendeweersomstandigheden
-menspuit iedere week
-menspuit driemaal voordebloei entweemaalnadebloei
-menspuitafentoeeenkeer.
Ter beoordelingvandeze schema's werdinhetseizoen 1964/65eenproef opgezet.In
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dezeproefgafiedereweekspuitendebesteresultaten.Deproefwerd ditseizoenherhaaldmetdecultivarRedPitt,plantmaat zift10.
Alsbestrijdingsmiddelwerdzink-mangaancarbamaat gebruikt.

TABEL6. Proefschema met verschillend

aantal bespuitingen

tegen vuur

Object

Behandeling

Aantal malenspuiten

1
2
3

onbehandeld
afhankelijkvanhetweerendegroeivanhetgewas
7
iedereweekspuitenmetdevolleconcentratie,voor
debloeiiedereweek,nadebloeiomde10-12dagen 13
alsobject3,echtermetdehalveconcentratie
13
omde10dagenspuiten
3wekennaopkomstdeeerste bespuiting,daarnaom
de14dagen

0

4
5
6

9
7

Deeerste bespuitingvondplaatsop7maart 1966bijeenspruitlengtevan0-4cm.

Resultaten
Tijdens degroeiwastussendeobjecteneenduidelijkverschilwaarneembaar.Onbehandeldwasvrijspoedighevigdoorvuuraangetast enstierfdaardoorreedsvrijspoedig
af. Vandebehandeldeobjectenhadobject 2(gespotenafhankelijk vanhetweerenvan
degroei)deslechtste stand.Debeste stand werd verkregenmet iedereweek spuiten
metdevolleconcentratie.Inditopzichtkomthetresultaat overeenmetdatvanhet
vorigejaar,zijhetdattoendehalveconcentratiehetbeste effectgaf.

TABEL7. Oogstresultaten

Object

1
2
3
4
5
6

na variatie

van het aantal malen

spuiten

Oogstgiswicht1)
inkg
%

Sortering
12/op

11

10

Plantgoed
inkg

13,80
25.30
29,80
28,—
26,60
28,30

6
195
297
221
229
259

97
378
340
339
332
343

291
106
92
104
106
104

5,50
5,40
5,70
5,60
5,10
5,50

55
100
118
111
105
112

Conclusies
1.Çpuitenwekelijksvóórdebloeienomde10à12dagennadebloeigeefthetbeste
resultaat.

1)Hetoogstgewichtvande"standaardbehandeling",object 2,isgesteld op 100%.Het
oogstgewichtvanobject 3b.v. isdus 118%vandatvanobject2.
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2. ledereweek spuitenmetdehalve concentratieisheelwatbeterdanspuitenvolgens
het oudeadviesafhankelijkvanhetweerendegroeivanhetgewas.
Waarschijnlijkzalongeveer 3/4vandenormale doseringmoeten worden aangehouden.

3.Omde14dagenspuiten (object6)wasindezeproef beterdanomde10dagen (object
5). Ditiswaarschijnlijk tedankenaanhetfeitdatéénoftwee bespuitingenvan
object 6opeengunstiger moment vielendandebespuitingenvanobject5.

Vethuidigheid inhyacinten

Bestrijding

door bolontsmet ting

Invrijwelalhethyacinteplantgoed komteengrootaantal bollenvoordielichtzijn
aangetast doorvethuidigheidendiealleenmeteencuratief (genezend)middelzijnte
genezen.Daaromishetvanbelangtewetenofeenontsmettingsmiddelnaasteenvoorbehoedendeookeengenezende werkingheeft tegenvethuidigheid.Vanenkelemiddelendie
tegenvethuidigheidwordengebruikt,wordtinderdaad gezegddatzeookgenezendwerken.
Om deze beweringophaar juistheidtetoetsen,ishetafgelopen groeiseizoenopbeperkte schaaleenproefmetvethuidigehyacintenopgezet.
Voor dezeproefisdecultivar PinkPearl gebruikt.Naar gelangvandeaantastingis
inhetproefschemahetuitgangsmateriaal verdeeldindrie groepen,alleweeronderverdeeld in5groepen, dieelkeenverschillende behandeling hebben ondergaan.
Hetplantgoed isontsmetengeplantop5november 1965.
Nahetrooien zijndebollen enkele dagen gedroogdenvervolgens beoordeeld opde
volgende punten:
-welke bollen komen inaanmerking voor export
-welke bollen zijn weer volkomen gezond.
Bijdebeoordelinggoldalsnormdatbehalvedegezondeookdebollendiezeer licht
en licht aangetast waren,voor exportinaanmerkingzoudenkomen.

TABEL8. Proefschema voor bolontsmetting

ter bestrijding

van

vethuidigheid

Groep/Object

Matevanaantasting

1/1-5

Bovenste helftvandebollen aangetast, onderstehelftenbolbodem
zijnvrijofzogoedalsvrijvanvethuidigheid.

II/1-5

Overdegehele buitenkantvandebolkomenaangetaste plekkenvoor,
zelfstotaandebolbodem;hetkurkachtig schijfjevandebolbodemis
nogvolledigintact.

III/1-5

Overdegehele buitenkantvandebolkomen aangetaste plekkenvoor;
het kurkachtig schijfjevandebolbodem isnaar alle kantenondiep
(1-2mm) gebarsten, waardoordevorm ietsverbreedis.
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TABEL9. Resultaten
(in aantallen
tegen
vethuidigheid

Object

bollen)

van verschillende

GroepI
GroepII
GroepIII
ge- gezond gege- gezond gege- gezond geplant gerooid schikt plant gerooid schikt plant gerooid schikt
voor
voor
voor
export
export
export

65

lik

2 &uur1%fe40
nolderivaat1)

65

48?

3 14min.10%
formaline

40

65

47!

4tëuur0,4%
Tuzet

40

65

18

1 onbehandeld

40

5 %uur i/3%
organ, kwikverbinding 2)

1)
2)

ontsmettingsbehandelingen

n
30

30

0\

30

111
ï

40

ƒ6 \
/0 ?
1:

I

f

29

65

Handelsmerken op b a s i s van fenolderivaat z i j n Aaglitan, Cenerol en Lirosan.
Handelsmerken op b a s i s van een organische kwikverbinding z i j n Aabulba, Aretan,
Panosan, e.d.

Conclus ies
1.Hoewel dezeproefopbeperkte schaal isgenomen,werd tochduidelijk datalleen
demiddelenopbasisvanfenolderivaat enhetmiddel formalineeengenezend effect
hebbenopdevethuidigheid (zieobjecten2en3vandegroepenIen II).
2.Demiddelen Tuzetenorganischkwikdoenvrijwelnietstegeneenaanwezigeaantasting;deresultatenhiervanzijnvrijwel gelijkaandievanonbehandeld.
3.Bollenmeteenafwijkendebodemkunnenmetchemischemiddelennietmeerwordengenezen (ziederesultatenvangroep III).Deenigebestrijdingsmogelijkheid tegenafwijkendegescheurdebodems,ookalisdeaantastingmaarzeer licht,isvernietigen.

Ontsmetten vanholbollen bijhyacinten
Inhetgroeiseizoen 1962-1963gafeenontsmettingsproefmetholbollen groteverschillentezientussenderesultatenvandegebruiktemiddelen.Hetbesteresultaatwerd
verkregenmeteenkwikontsmetting, daarnakwameenontsmettingmetfenolderivaat.
Ontsmetting ineenmaneb bevattend middelgafhetminste resultaat.
Omdeuitkomsten vandeze proefnogeenstetoetsen,isditgroeiseizoen weereen
proefopgezet.Hierinwerdentevensenkelevariatiesmetkwikontsmettingopgenomen.
Deproefwerd geplantopeenoudebloembollengrond.
Pearl.Perobject werden200holbollen geplant.
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Degebruikte cultivar wasPink

TABEL 10. Proef schema en resultaat

(oogstgewicht)

van ontsmettingsproef

Object

Behandeling vlak voor planten

1

onbehandeld

2

të

uur 1%

met

holbollen

Oogstgewicht in kg
16,20

fenolderivaat

22,10

3

%u u r 2%

TMTD

23,50

4

&uur 0,7%

PCNB spuit

18,50

5

15 min. 1/3%

kwik

21,40

6

5 min. Wo

kwik

21,60

7

1 min. 1%

kwik

21,10

8

%uur 0,4%

Tuzet

18,70

Hetoogstgewicht heeft betrekkingopschone bollen.Hetwerd namelijk bepaald nadat
debollendirectnahetrooien gedurende enige dagenbuiten waren gedroogd envervolgens ontdaanvanvuilenzand.
Gedurendehetgroeiseizoen waren geen verschillenindestandvanhetgewastezien.
Overhetgeheel genomenwasdestandmatig.
Uitdecijfers blijkthetvolgende:
1.Deoogstcijfersvanobject 4 (tëuurPCNB-spuit)enobject8 (J4uurTuzet)waren
lagerdanvandeoverige behandelde objecten.
2.Eenontsmettingmetkwikgafeen beter resultaatdanmetPCNBenTuzet;devariaties
diemetkwikzijn toegepast, toonden geen betrouwbaarverschil.
3.Hetbeste resultaat isbereiktmetTMTD (object 3),gevolgd door fenolderivaat
(object 2),dat1%kgminder opbrengstgaf.
Hetisgewenstdatdeproefineeniets gewijzigde vormwordt herhaaldomnategaan
ofdeontsmettingen steedshetzelfde resultaat geven.

Bladvlekkenziekte innarcissen
De bladvlekkenziekte, veroorzaakt door Stagonospora curtisiï, heeft vooral inhet
groeiseizoen 1964-1965nogalwatschadeindenarcissen aangericht.Uithetonderzoek
isgebleken datdeze ziektemetdiverse maatregelen zeer goed tebestrijden is.Om
overdebestrijding iets meer details tewetentekomen, zijn inditgroeiseizoen
tweeproevenopgezet.Bijdeeneproefishetresultaatvanbolontsmetting onderzocht,
bijdeandereproefheteffectvangewasbespuiting. Beideproevenzijn geplantopeen
oude bloembollengrond. Vandecultivar Carlton zijn bollen gebruikt dievoor100%
door Stagonospora curtisiï waren aangetast.

1. Bestrijding

door

bolontsmetting

Bij deze proef zijn ronde bollenalsplantmateriaal gebruikt.
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TABEL 11. Proefschema voor bolontsmet ting tegen bladvlekkenziekte

Object

bij

narcissen

Behandeling
onbehandeld
%uurdompelen in1/3%kwik
2uurwarmwaterbehandeling bij43^°mettoevoegingvankwik
&uurdompelen in Wü>PCNB spuit7 5 %

Het dompelen (object 2en4)vond plaatsopdedagvanplanten,dewarmwaterbehandeling (object 3)indezomer.
Resultaten:
Aanvankelijk waren ertussendeobjecten geen verschillen tezien inde
standvanhetgewas, later inhetgroeiseizoen echterwel(zietabel 1 2 ) .Enige dagen
nahetrooien zijn degeoogste bollen gewogen engesorteerd: deuitkomsten zijnin
tabel 12vermeld.
TABEL12. Resultaten
Object

van ontsmetting

Matevanafstervenop4/7^

1
2
3
4

tegen

bladvlekkenziekte

Oogstgewicht
inkg
%2^

2
7
6
6

41,80
51,-45,80
45,30

Sortering
DN I
DN II
100
122
110
108

DN IIÏ

69
65
70
67

137
164
149
150

17
8
15
30

1)0=gewas geheel afgestorven 10=gewasnoggeheel groen
2)Object 1(onbehandeld)= 100%.
Zoweluitdemate vanafstervenalsuithetoogstgewicht endesortering isgebleken
dat %uurdompelen in1/3%kwikhetbeste resultaat geeft.

2. Bestrijding

door

gewasbespuiting

Het plantgoed vandeze proef bestond uitdubbelneuzen.Ookbijdeze proef ontstonden
de verschillen indestand vanhetgewas later inhetgroeiseizoen.Degeoogste bollen zijn enige dagennahetrooien gewogenengesorteerd (tabel 13).
TABEL13. Resultaten

Object

van verschillende

bespuitingen

Behandeling

onbehandeld
ijzercarbamaat
zink-mangaancarbamaat
koperoxychloride

Matevan
afsterven
op4/7 1)
2
8
6
1

tegen

Oogstgewicht
inkg %2)

45,80
47,60
45,70
42,-

1)0=gewas geheel afgestorven
10=gewasnoggeheel groen
2)Object 1(onbehandeld)= 100%.
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bladvlekkenziekte

100
104
100
92

Sortering
DNI DNII DNIII

74
120
85
62

218
182
205
204

102
93
101
127

Vandeobjecten 2, 3en 4ishet gewasomde 14dagengespoten.Demiddelen werden
volgensdegebruiksaanwijzingtoegepast.
Uit allecijfers blijkt dat eenbespuitingmet ijzercarbamaatde beste resultaten
geeft.
Onkruidbestrijding
Inaansluitingopproeven vanvoorgaandejarenzijnditseizoenweer enkeleonkruidbestrijdingsproeven genomen.Ookdezeproevenhaddentotdoeleenaanvullend ofplaatsvervangendonkruidbestrijdingsmiddeltevindenvoorChloor-IPC.

Tulpen
Ineen onkruidbestrijdingsproef bij tulpen isnagegaanofhetmiddelpyrazonveilig
naopkomstvanhet gewaskanworden gespoten.Deproef werd genomenopeenhumusarme
tuindiepasenkelejarenvoordeteeltvanbloembollen ingebruikis.

TABEL14. Proefschema onkruidbestrijding
met Chloor-IPC en/of pyrazon bij de
Edith Eddy, plantmaat zift 10

Object

Bestrij dlngswij ze
Chloor-IPC

Pyrazon

5l/havóóropkomst
5l/havóóropkomst
5l/havóóropkomst
5l/ha vóóropkomst

geen
2tëkg/habijspruitlengte0-3cm
2fokg/habijspruitlengte2-7cm
2Vikg/habijspruitlengte 10-15cm

cultivar

Voordat het gewas boven de grondwas,zijnalle objecten beginmaart gespotenmet
Chloor-IPC.Volgenshetproefschemazijndeobjecten 2, 3,4gespotenopdevolgende
dataenonderdedaarachter vermeldeomstandigheden.

TABEL15. Bespui ting pyrazon in het

Object

Datum

Toestand
grond

voorjaar

Weersomstandigheden

Toestandspruit

25maart

vochtig

stormachtigweer,
lichteneerslag

slechtsenkele
spruitenstondenietsopen

7 april

vochtig

windstil, 15minuten
naspuitenflinke
regenbui

spruitenstondenvrijwel
alleopen

28april

vochtig

zwakkewind,geen
neerslag

spruitenstondenvrijwel
allegespreid

Resultaten
Wat de onkruidgroei betreft,konden geen waarnemingen worden gedaan, daar op het
proefveld bijnageenonkruid voorkwam. Gedurende degehele groeiperiodehad hetge-
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was van object 3 een l i c h t e r e kleur; d i t was in mindere mate het geval bij de objecten
2 en 4.
Kort na het rooien werden de bollen gepeld, gewogen en gesorteerd; de uitkomsten z i j n
vermeld in tabel 16.

TABEL 16. Oogstresultaten

Object

na bespuiting

van tulpen met Chloor-IPC en/of

pyrazon

Oogstgewicht
inkg

Sortering leverbaar
12/op 11/12 U/op

Plantgoed
inkg

22,70
22,70
20,70
22,40

76
63
38
68

6,60
6,70
6,50
6,80

345
320
313
319

421
383
351
387

Object 3 (spuiten b i j s p r u i t l e n g t e van 2-7 cm) gaf een d u i d e l i j k mindere opbrengst
dan n i e t s p u i t e n . Bij o b j e c t 4, gespoten toen meer blad aanwezig was, i s s l e c h t s
sprake van een geringe oogstderving. De s o r t e r i n g leverbaar l a a t echter zien dat het
beste r e s u l t a a t verkregen i s met object 1, dus met alleen Chloor-IPC. Het aantal z i f t
Il/op i s namelijk ± 8% groter dan de beste u i t s l a g van pyrazon (object 4).
Conclusie
Weliswaar verdragen tulpen eennaopkomst bespuitingmetpyrazon tamelijk goed, maar
menkanniet zeggendatspuitennaopkomst geheel veilig is.Uitderesultaten zowel
vandehier besproken proefalsvaneerder genomen proevenmetandere middelenkan
worden geconcludeerddatdekansopschadevooral afhankelijk isvanhetgroeistadium
vanhetgewasenvandeweersomstandigheden tijdenshetspuiten.
Hyacinten
Inonkruidbestrijdingsproevenvanhetvorige seizoen heefthetmiddel linuron goede
resultatengegeven.HetisdusmogelijkditmiddelalsplaatsvervangervanChloor-IPC
tegebruiken.Omdezemogelijkheid naderteonderzoeken, zijnditseizoenweer enkele
proevenopgezet.Daarbij ginghetomdevolgendevragen:
-welkehoeveelheid linuronmoetterbestrijdingvanhetonkruidminimaal wordengebruikt
-welkehoeveelheid linuronmaginverbandmetdegewasschademaximaal worden gebruikt
-watishetbeste spuittijdstip
-kanlinuron zowelopeenoudebloembollengrondalsopeennieuwe tuin (z.g.spuittuin)worden gebruikt
-iscombinerenvanlinuronmetChloor-IPC gewenst
-heefteenoppervlakkigegrondbewerking invloedopdewerkingenverwerkingsduurvan
linuron.
Indeproevenvan1964-1965istevens geblekendatookhetmiddelpyrazon, eventueel
incombinatiemetBIPC, goedemogelijkheden biedt.Toenisechterookduidelijk vastgestelddat2kgpyrazonhandelsproduktdemaximaal toelaatbare hoeveelheid is.Inde
proevenvanditseizoen zijn daarom geenofnauwelijks groterehoeveelhedenperha
opgenomen. Voor decombinatie pyrazon+BIPC geldt eendoseringvan4kghandelsproduktperha.
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Proef A. Deze proef werd genomen op een reeds lang in c u l t u u r z i j n d e t u i n met de
c u l t i v a r Carnegie, plantmaat 10 cm.

TABEL 17. Proefschema onkruidbestrij
tuin

Object

ding hyacinten

op een reeds lang in cultuur

zijnde

Middel

Hoeveelheid

Spuitdatum

Chloor-IPC
linuron
linuron
pyrazon+BIPC
Chloor-IPC+
pyrazon

5l/ha
1 kg/ha
2kg/ha
4kg/ha
2tókg/ha

vlakvoor opkomst
vlakvooropkomst
vlakvoor opkomst
vlakvooropkomst
naopkomst

"Vlak voor opkomst" isinditgeval: gespoten op1maart 1966.Degrondwasiets
vochtigenhetweerwasdroog."Naopkomst"isgespotenop1april1966bijeenspruitlengtevan2-5cm.Hetwasdroogweer,maardelaatstedagenvoorhetspuitenwashet
steedskoudenregenachtig (somshagel).
Resultaten
Op26meiwerdperobjectdeonkruidbezetting bepaald.Hetonkruidsortiment bestond
toenvoornamelijkuitkleinkruiskruid.Enkeledagennahetrooienwerdendegeoogste
bollen gewogenengesorteerd.Deonkruidgroei endeoogstcijfers kuntUvindenin
tabel18.

TABEL18. Resultaten
tuin

Object

1
2
3
4
5

van een onkruidbestrijdingsproef

op een lang in cultuur

zijnde

Onkru idbezettl ng
in%

Oogstgewi cht
inkg

Sortering
17/op 16/17

15/16

14/15

< 14

67
6
%
26
3

45,10
46,20
45.20
46,40
47,70

100
110
104
115
146

234
202
190
172
139

51
27
35
35
33

44
23
49
21
26

Bespreking van de

237
303
284
318
311

uitkomsten

Uitdecijfers blijkt datdegrootste onkruidgroei bijobject 1tevindenwas.
Cloor-IPCheeftquaonkruidbestrijdinghetslechtst gewerkt.Object4(pyrazon+BIPC)
toondeweleenbetere,maar tochnogonvoldoendewerking.Debesteonkruidbestrijding
werd verkregenmetlinuronenChloor-IPC+pyrazonapart gespoten.Bijeendosering
van2kglinuronperhavondmenzogoedalsgeenonkruidmeer,zodathandwiedenoverbodig was.Linuron1kg/hagafeveneenseenweliswaar goed,maar tochniet afdoende
resultaat. Deze resultaten stemmen overeenmetdievanvoorgaande proeven, waarbij
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bleek dat ltó kg linuron per ha nodig i s voor een goede onkruidbestrijding op een oude
bloembollengrond. Tegen de verwachting in gaf Chloor-IPC + pyrazon a p a r t gespoten
(object 5) een goed r e s u l t a a t , namelijk een vrijwel v o l l e d i g e o n k r u i d b e s t r i j d i n g .
Het onkruid dat nog kiemde, werd volkomen in de groei geremd waardoor het geen hinder
voor het gewas opleverde.
Stand van het gewas
Object3(2kglinuron)gafeenlichtere standvanhetgewas,waarvandebladpunten
watgeligwaren.Bijdeoverigeobjectenwasaandestandvanhetgewasnietstezien.
Oogstcijfers
Uitdeoogstcijfers blijktdatobject5(Chloor-IPC+pyrazonapart)debeste opbrengst
heeft gegeven, gevolgd doordeobjecten4(pyrazon+BIPC)en2(1kglinuron).Het
isniet uitgesloten datdeonkruidgroei deopbrengst vandeobjecten 1en4 iets
heeft gedrukt,daarhetonkruid later verwijderd isdannormaalomdeproef volledig
te latenuitwerken.
Daar object 4quaonkruidbestrijdingtekort schoot, blijvenalsaantrekkelijkste
bestrijdingsmethodendeobjecten 5en2over.
Proef B. Deze proef werd genomenopeenslechts enkelejareningebruik zijnde tuin
("spuittuin"met1-1}4%organische stof), eveneensmetdecultivar Carnegie,plantmaat
10cm.

TABEL19. Proef schema onkruidbestrijding
bruik zijnde tuin

hyacinten

op een slechts

enkele jaren in ge-

Object

Middel

Hoeveelheid
perha

Spuittijdstip

1

Chloor-IPC

51

vóór opkomst

2

linuron

1%kg

ruimvóóropkomst

3

linuron

1kg

vóóropkomst

4

linuron

2kg

vóór opkomst

5

pyrazon+BIPC

4kg

naopkomst

6

Chloor-IPC+
pyrazon

41
2kg

vóór opkomst
naopkomst

7

linuron+
Chloor-IPC

1kg) gemengd
41»

vóór opkomst

8

linuron+
Chloor-IPC

1kg
41

vóóropkomst
naopkomst

9

onbehandeld

"Ruimvoor opkomst"wilzeggen gespotenop15maart 1966, toenhetgewasnog2-3cm
onderdegrond zat.Hetmiddelisoverdegier gespoten.
"Vooropkomst"isgespotenop17maart 1966,eveneensoverdegier.Hetgewaswasnog
±2cmonderdegrond.

28

"Naopkomst"isgespotenop20april 1966bijeenspruitlengtevan1-7cm.Op18en
19april,dusdebeide dagenvoorhetspuiten, heefthetaanhoudend geregend.
Resultaten
Op 6juni werdperobject deonkruidgroei bepaald.Devoorkomende onkruiden waren
straatgras,muurenkleinkruiskruid. Enkele dagennahetrooienwerdendegeoogste
bollen gewogenengesorteerd. Deonkruidgroei, uitgedrukt inhetpercentage vande
gronddatmetonkruid bedektwas,endeoogstcijferszijnweergegevenintabel20.
TABEL20. Resultaten
van een onkruidbestrijdingsproef
cultuur zijnde tuin
("spuittuin")

Object

1
2
3
4
5
6
7
8
9

op een pas enkele jaren

in

Onkruidbezetting
in %

Oogstgewicht
in kg

Sortering in cm
16/op 15/16 14/15

13/14

< 13

35
5
9
4
3
1
9
3
84

28,80
30,10
30,60
28,70
30,10
29,40
30,10
30,90
28,80

29
25
30
37
40
24
40
43
21

104
86
86
104
65
85
75
67
119

76
45
60
63
44
71
48
33
57

Bespreking van de

183
252
214
192
232
217
202
233
179

165
148
173
156
175
161
200
181
179

uitkomsten

Uitdecijfersblijkt dat, geziendeonkruidgroei ophetonbehandelde object, alle
behandelingen effect hebben gehad. Chloor-IPCvóór opkomst (object 1)heeft echter
maarmatig gewerkt.HetbesteresultaatisverkregenmetChloor-IPC+pyrazon (object
6). Voldoende warenookobject8 (linuron+Chloor-IPC), object2 (linuron 1^kg/ha
vroeg), object4(linuron2kg/ha)enobject5(pyrazon+BIPC).Eenmindere onkruidbestrijdingwerdverkregenmetlinuron1kg/ha (object3)enlinuron+Chloor-IPCgemengd (object7 ) .
Stand van het gewas
De verschillen inhetgewasvandediverse objecten waren zeer grillig, zodat geen
betrouwbare waarnemingen kondenworden gedaan.
Oogstcijfers
Uitdeoogstcijfers blijktdatobject8 (linuron+Chloor-IPC)hetbeste resultaat
heeft gegeven.Deopbrengsten vandeobjecten2,3,5en7liggen echter niet veel
onderdievanobject8.DebestrijdingmetChloor-IPC+pyrazonheeft indeze proef
ietsminderresultaat gehaddaninproefA.Deobjecten1,4en9gavendeminsteopbrengstenverschildenhierinonderlingnagenoegniets.
»Samenvatting:Uitdeze proevenenenkelehierniet beschreven proeven kunnendevolgende conclusiesworden getrokken:
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-Linuronzalmetdenodigevoorzichtigheid gebruiktkunnenwordenvoordeonkruidbestrijdinginhyacinten
-Ophumusarmegronden ("spuittuinen")magmaximaal 1kglinuronperhaworden gebruikt,
opoudebloembollengronden lükg/ha
-Linuronkanuitsluitend vóóropkomstworden toegepast
-Linuronkanzowel vóóralsnahetgierenworden gespoten
-Spuitenvanlinuronvóóropkomst+Chloor-IPCnaopkomstgeefteenbetereonkruidbestrijdingdanalleen linuronvóóropkomst
-Eenoppervlakkige grondbewerkingnahetspuitenmetlinurongeefteenaanmerkelijk
mindereonkruidbestrijding
-SpuitenvanChloor-IPCvóór opkomst+pyrazonnaopkomstheefteenbijzonder goed
resultaat gegeven
-Bijgebruik vanpyrazonmagnietmeerdan2-2tëkghandelsproduktperhawordengebruikt
-Decombinatiepyrazon+BIPCgeefteenbetere onkruidbestrijdingdanChloor-IPC,
maar isnogverrevanafdoende
-Onkruiddatniettijdigwordtverwijderd,kanveel schadeaanhetgewasberokkenen.
Narcissen
Uit de r e s u l t a t e n van de onkruidbestrijdingsproeven in het groeiseizoen 1964-1965 i s
gebleken, dat er naast Chloor-IPC meer middelen z i j n die voor de o n k r u i d b e s t r i j d i n g
in narcissen in aanmerking komen. Vooral de middelen op basis van pyrazon, pyrazon +
BIPC en linuron gaven goede r e s u l t a t e n . Het i s e c h t e r gebleken dat zowel voor de
onkruidbestrijding a l s voor de schade aan het gewas het t i j d s t i p van toepassing zeer
belangrijk i s .
In de proeven van d i t j a a r i s nagegaan welk t i j d s t i p van spuiten het g u n s t i g s t i s .
Helaas moest één proef vervallen, daar door de s l e c h t e k w a l i t e i t van het plantmateriaal de uitkomsten onbetrouwbaar z i j n geworden en er dus geen c o n c l u s i e s getrokken
kunnen worden. De r e s t e r e n d e proef wordt h i e r n a besproken.
De proef werd genomen op een zeer humusarme t u i n ("spuittuin") die + 6 j a a r in cultuur
i s . Als c u l t i v a r werd gebruikt Carlton, plantmaat: spanen. Alle objecten z i j n in het
najaar bespoten met paraquat + Chloor-IPC. Ieder object heeft in het voorjaar een
andere aanvullende onkruidbestrijding gekregen, zoals in het volgende proefschema i s
vermeld.

TABEL 21. Proefschema onkruidbestrijding
Object

Middel

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

onbehandeld
Orga222
Chloor-IPC
linuron
linuron
linuron granulaat
pyrazon
pyrazon+BIPC
pyrazon+BIPC
linuron
linuron
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in narcissen

op een

Hoeveelheid
per ha

"spuittuin"
Spuittijdstip

10kg)
1kg)

kortnaopkomst

2kgj
H4kg)
4kg
4kg)
6kg )
1kg)
2kg)

kortnadebloei
tussenderegels

Vervolg

tabel

21

Object

Middel

Hoeveelheid
per ha

Spuittijdstip

12

linuron

1kg

kortnadebloei
overhetgewas

13
14
15
16
17

pyrazon
Glenbar
Ramrod
Ramrod+Chloor-IPC
pyrazon+BIPC

3 kg )

6kg j
kortnaopkomst

7kg)

15kg J
tegendebloei

4kg

"Kortnaopkomst"is:gespotentoendespruiten10-12cmlangwaren.
Resultaten:
deonkruidgroei opdezehumusarme zandgrondwasniet groot.Waarnemingen
op9juli 1966gavenechtertochduidelijk verschillen tezien,dieweergegevenzijn
intabel22.

TABEL22. Resultaten
Object

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

van verschillende

Onkruidbezetting
in%

32
8%
13
5
1
2
10%
21%
4
1
0
3
15
23
13%
12
1

onkruidbestrijdingsmiddelen

bij

narcissen

Voornaamste onkruiden

muur,straatgras,klein kruiskruid
muur,straatgras
kleinkruiskruid
kleinkruiskruid

muur,zwartenachtschade, straatgras
kleinkruiskruid
straatgras

muurkleinkruiskruid
kleinkruiskruid,perzikkruid,zwartenachtschade
kleinkruiskruid,muur,straatgras
kleinkruiskruid,zwartenachtschade

Zoalsdezecijfersaantonen,heefthetmiddel linuron (objecten4,5,6,10,11,12) overaleengoedeonkruidbestrijdinggegeven.
Decombinatiepyrazon+BIPC 6kg/ha (object9)enpyrazon+BIPC 4kg/haresp.kortna
opkomstentegendebloei gespoten,hebbeneveneensgoedvoldaan.Deoverigeobjecten
warenwel beterdanonbehandeld,maarwarenquaonkruidbestrijdingnietbevredigend.
Het gewasvanobject 5 (linuron 2kg/ha)vertoondeenkelebruinverkleurdebladtoppen.
Object 12 (linuron1kg/hakortnadebloeioverhet gewas)had eenduidelijke geelverkleuring indebladeren.Deoverige objecten lieten geenverschillen indestand
vanhet gewaszien tenopzichte vanonbehandeld.

31

Oogst cijfers
Enkeledagennahetrooien zijndegeoogstebollen gewogenengesorteerd.Deresultatenzijnopgenomenintabel23.

TABEL23. Oogstresultaten
narcissen

Object

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

van onkruidbestrijdingsproef

met verschillende

middelen

Oogstgewicht
in kg

Sortering
DN I

DN II

DN I I I

85,40
84,—
84,10
84,10
83,40
88,—
87,40
88,30
87,86,20
82,70
72,-83,60
86,90
88,90
89,40
86,50

315
286
273
285
298
344
349
351
337
341
328
202
305
331
345
370
315

154
191
196
160
186
113
115
100
132
134
139
240
139
141
138
104
154

10
12
9
24
4
11
11
4
4
8
6
30
17
3
3
3
9

bij

Conclusies
Bij de beoordeling van de onkruidbestrijdende werking hebben we gezien dat bespuiten
met Orga 222 (object 2), Chloor-IPC (object 3), pyrazon (objecten 7 en 13), Glenbar
(object 14), Ramrod (object 15) en Ramrod+Chloor-IPC (object 16) een minder goed r e s u l t a a t heeft gegeven. Een vroege bespuiting met 4 kg pyrazon+BIPC per ha (object 8)
was echter ook t e l e u r s t e l l e n d . Een goede onkruidbestrijding werd verkregen door bes p u i t i n g met linuron in diverse hoeveelheden en op verschillende t i j d s t i p p e n alsmede
met de combinatie pyrazon-BIPC 6 kg/ha vroeg gespoten of 4 kg/ha l a t e r gespoten.
Uit de o o g s t c i j f e r s b l i j k t dat na bespuiting met 1 kg linuron kort na de bloei over
het gewas (object 12) een d u i d e l i j k mindere opbrengst i s verkregen dan onbehandeld.
Opmerkelijk i s dat d i t n i e t het geval i s bij een bespuiting met 1kg linuron kort na
de bloei tussen de r e g e l s (object 10).
Met 2 kg linuron kort na de bloei tussen de regels (object 11) zien we wel een l i c h t e
oogstderving. Verder hebben de objecten met 1 en 2 kg linuron (objecten 4 en 5) per
ha na opkomst een l i c h t e oogstderving veroorzaakt. Dit i s n i e t het geval met 4 en 6
kg pyrazon+BIPC (objecten 8 en 9) per ha na opkomst. De opbrengsten van 4 kg pyrazon
(object 7) en 3 kg pyrazon (object 13) z i j n anders u i t g e v a l l e n dan men normaal zou
verwachten.
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Eindconclusie
Uit dezeproefmaar daarnaastookuitervaringen indepraktijkkanworden geconcludeerddatbespuitingen kortnaopkomstmetlinuronriskant zijn,integenstellingtot
bespuitingenmetpyrazon+BIPC(merknaam Alicep).Wilmentoch linuron gebruiken,dan
kanmendathetbest doen kortnadebloei tussenderegels.Menmoetdanechterwel
zeer voorzichtigtewerk gaan.Dedoseringmagnl. niettehoog zijn (maximaal H4kg/
ha)ende loofbladenmogenzogoedalsnietworden geraakt.Zonder dezeuiterstevoorzichtigheid ishetbeter geen linurontegebruiken.
Bewaarruimtenvoor tulpeplantgoed
Het tulpeplantgoed werd vroeger vaak bewaardopeenzolderofondereenafdak. Later
isechterwelgeblekendatmenbetereresultaten bereiktalshetplantgoedeenbepaalde temperatuurbehandelingondergaat.Hoedoetmenditnuindepraktijk?Inhetafgelopen seizoenwerdditonderzochtbij64willekeurig gekozen bedrijvenindebloembollenstreek tussen Voorhout enhetNoordzeekanaal.Hierbij bleekdatop98%vande
bedrijvenhettulpeplantgoed ofeengedeeltehiervaneentemperatuurbehandeling kreeg
enwelopdevolgendemanieren:
-ineenstellingschuur
22%
-opeeninrijvloer
3%
-bijeensysteemmetgaasbakken 73%
Op bijna driekwart vandebedrijvenwordt plantgoed dusbewaard ingaasbakken, terwijldeinrijvloernogslechts weinigwerd gebruikt. Slechts2%lieten elke temperatuurbehandeling achterwege.
Opvallendwasdatbij8 8 %vandebedrijvenhetplantgoed ineeneigen schuur wordt
bewaard. Globaal geschat kanechter slechtsongeveer dehelftvandegebruikte ruimtenalsmodern ingericht worden beschouwd. Hiermedeisniet gesteld dathetplantgoed ineenminofmeer primitieve ruimte geen goede temperatuurbehandeling zoukunnen krijgenenevenmindatbijeenmoderne installatiedebehandeling altijd perfect
zouzijn.Omtewetenofhetplantgoed inderdaad debehandeling krijgtdiehetnodig
heeft, ishetgewenst deschuurvantijdtottijdtelatendoormeten.
Afleveringvantulpebollenpergewicht
Eenonderzoekisopgezet naardemogelijkheid tulpebollenpergewichtinplaatsvan
per stukteverkopen.Hettellenvandebollenisnamelijk ieder jaar weereentijdrovend werk,datbovendien indedrukke periode vande narcissenoogst valt. Zonder
meer isafleveringpergewicht nietmogelijk, omdat doorhetverschil ingewichtvan
debollenookbinnen dezelfde ziftmaat gelijke gewichtseenheden bijnaaltijdeenongelijk aantal bollenzullen bevatten.
Hetzoueenvoordeel betekenenalseenmaniervansorterenzoukunnenworden gevonden
waarbijdebollenvandezelfde ziftmaat ongeveer even zwaar zijn.Omteonderzoeken
ofditmogelijk is,zijndebollenvandediverse ziftmaten verdeeld over gewichtsklassen.Aangenomenkanwordendateenonderling gewichtsverschil van5gnietvan
invloed isophetaantal bollen b.v.perkg; daarom werden gewichtsklassen gevormd
met bollenvan15totenmet19g,20totenmet24g, enz.
Begonnenismetnategaanhoehetaantal bloeibare bollenendeverschillendekwaliteitsklassen overdegewichtsgroepen zijnverdeeld.
Overdeuitkomsten kunnennoggeenmededelingen worden gedaan.Hetonderzoek wordt
voortgezet.
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BROEIPROEVEN

Vervroegen van e . v . t . B r i l l i a n t Star
Van de t u l p e c u l t i v a r B r i l l i a n t Star worden vrijwel a l l e leverbare bollen vóór Kerstmis
in bloei getrokken. Bij een l a t e ontwikkeling van de bollen i s het in sommige j a r e n
aan verschillende broeiers n i e t gelukt de "starren" vóór Kerstmis in bloei te krijgen.
Ze moeten dan na Kerstmis voor een veel lagere p r i j s worden verkocht.
De normale temperatuurbehandeling van de bollen i s één week 34° d i r e c t na het rooien
+ 17° t o t aan het planten (15 september- 1 oktober). In een proef i s deze temperatuurbehandeling vergeleken met de verouderde methode van één week 34° + 20° t o t stadium
A2 + 17° t o t p l a n t e n . De verouderde methode (34-20-17) gaf een l a t e r e b l o e i dan de
methode 34-17.
Tevens werd nagegaan of de bloei vervroegd kan worden indien de l a a t s t e 4 of 6 weken
i n p l a a t s van 17°, 13° of 9° wordt gegeven. In deze proef bleek dat door de behandeling
34-17-9 het gewas t e lang werd. De behandeling 34-17-13 gaf echter inderdaad een b l o e i vervroeging zonder dat aan de k w a l i t e i t veel afbreuk werd gedaan.
Er werd ook nagegaan of de plantdatum (15 september of 1 oktober) invloed heeft op de
ontwikkeling van het gewas. Dit bleek in 1966 n i e t het geval t e z i j n .

Conclusie
1.Injarenmeteennormale ontwikkelingvandebollen,duswanneer stadium Gvóór
15augustusisbereikt,kanmetdebehandeling 1week 34°+17°totplanten(tussen15septemberen1oktober)bloeivóórKerstmisworden verkregen.
2.Injarenmeteenlateontwikkelingvandebollen,duswanneer stadiumGopofna15
augustus wordt bereikt, isdebehandeling 1week 34°+6-8weken 17°+13° tot
planten (15september -1oktober)aantebevelen,wilmenzeker zijnvanbloei
vóórKerstmis.

Verbetering vandearbeidsmethodenbijhettrekken vantulpen
Bijdepogingentotverbeteringvandewerkmethoden gaatheteromdekostenzolaag
mogelijk tehouden,maarookomhetwerk aangenamerenlichtertemaken.Ophetpunt
vandoelmatigewerkmethodenkandetrekker vantulpenzichniet veroorloven achter
te blijven bijdetelersvanandere gewassen.Dekostprijsvanbolbloemenzoudan
immers relatiefsterker stijgendandievanandere bloemenendaardoorzoudemarktpositie zwakkerworden.
Bijhetonderzoekwillenwij gaarne rekeninghoudenmetdeervaringeninhetbuitenland,hoewel dikwijlszalblijkendatdeomstandigheden daar geheel anders zijndan
bijons.Dr.StoffertuitHannoverhadbijzijnonderzoek vastgestelddatmenbij het
trekkenopkisten
-dichterkanplantendannormaal
-meteendunnere grondlaagkanvolstaan
-eenlichtgrondmengselkangebruiken.
Wijhebbennagegaanofderesultatenvandr.Stoffertookgelden onder Nederlandse
omstandigheden. Voortshebbenwijnogtwee aspecteninhetonderzoek betrokken:
-mechanisch water geven
-gebruikvanplastic bakken.
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Resultaten

van het onderzoek

Plantdichtheid
Wanneermenopeenkist zonderkwaliteitsverliesmeerbolleninbloeikantrekkendan
totdusver gebruikelijkwas,werktditkostenbesparend.
Plantmenb.v.84bolleninplaatsvan63,danzijndeteeltkostentotaanhetoogsten voor84bollen even hoogalsandere voor 63.Detrekkostenperbloem (kosten
kist, grond, kuil,dek,arbeid,kas,verwarming, enz.)dalenhierdoormet25%. Een
dergelijke besparing iszogrootdatweonsmoeilijk kondenvoorstellendatdepraktijkdezeniet gerealiseerd zouhebbenalszeinderdaadtebereiken was.Bijnavraag
isonsdanookgeblekendatervaren broeiersbijbepaaldecultivarsenbepaaldetrekken (januarienIehelft februari)weleensgroterehoeveelheden bollenperkistplanten.
Indeproevenwerdenbijgebruikvanzift 12/opnaast56bollenperkistook70en90
bollengeplant.Bijzift11werdennaasthetnormaleaantalvan63ook84en110bollenperkist geplant.Alscultivars werden gebruikt Apeldoorn, Edith Eddy, Lustige
Witwe,PreludiumenRedPitt. (Apeldoornwaswatminderdicht geplant,48in plaats
van 56,enz.). Bijbijnaallecultivars bleekdat70bollenperkistvanzift12/op
en84bollenvanzift 11-12geenmindere kwaliteit leverdendan56en63bollenper
kist.Bijhethoogste aantalperkistwashetpercentage Iekwaliteitminder.Hierbijmoet echterworden opgemerktdateeneenjarigeproef,ookalwerdzijgedurende
4 trekken genomen,nogniet veel conclusies toelaat, temeer daarhetgewas slechts
weinigneigingvertoonde langenslapteworden,terwijlbovendiendeweersomstandighedenzowarendaterweiniggevaarbestondvoorhetoptredenvanpokken.
Dunnere grondlaag
InNederlandisdegrondlaagindealgemeen gebruikte kisten8cmdik. InDuitsland
echter,waarmenveelmettomatenkistenwerkt, gebruiktmeneendunnere laag. Vooral
opdebedrijvenwaar geen grond aanwezigisenmendezemoet kopen,isdediktevan
degrondlaageenkostenfactorvanbelang. Voortswordendekisten dooreendunnere
laag lichterenbeter handteerbaar.Ingevallen waarmeneenbewortelingsruimtegebruikt,kanmenmeer kistenopelkaar stapelen.
Indeproeven zijn grondlagenvan8,6,4en2cmgebruikt.Hierbij lietdegroeivan
het gewasinhetgeheel geenverschil zien.Bijdegrondlaagvan2cmvieldegrond
echter tijdenshetoogstenvandetulpenuitelkaar zodatdeplantendienogniet
oogstrijpwaren,omvielen.InDuitsland, waarmendebloemen vaakafsnijdt,doetdit
bezwaar zichniet voor.Inonzeproevenwerd zandalsplantmedium gebruikt.Bij gebruikvanlichtmateriaalalspotgrondzalwaarschijnlijkookbijeengrondlaagvan
4cmdegronduiteenvallen.
Uit dezeproevenmagnietworden geconcludeerd dateendunne grondlaag even goedis
alsdedikkere.Dewatercapaciteitvaneendunne laagisnamelijkminder,waardoorde
kansopdroogteschadezaltoenemen tenzijmenextrazorgbesteedtaandewatervoorziening.
Bij gebruik vaneenkuil heeft eendunnere grondlaag alleenzinalsdeopstaande
randvandekisten lagerisdannuhetgevalis.Indeproevenwerdnogniet nagegaan
ofdekistenmeteenlagere randnogvoldoende stevig zijnenofzegoedkoper zullen
zijn.
Grondsoort
Bijeenproefmetplastic bakken werden gedurendeeentrekmetdetulpencultivars
Lustige Witwe, Paul Richter enPreludium drie grondsoorten metelkaar vergeleken,
namelijk zand, zavelenpotgrond. Nochbijhetgewasnochbijdewortelswaseen invloedvandegrondsoort merkbaar.
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Mechanisch water geven
Mechaniseringvanhetwatergeven biedteenmogelijkheidtotarbeidsbesparing. Tevens
heeftmenhetvoordeeldathetgewaszelfnietnatwordt,hetgeendekansoppokken
vermindert. Tenslottezalmechanischwatergevenbijgebruikvaneendunnere grondlaag
dekansopschade beperken,omdatmendewaterhoeveelheid nauwkeurigkanaanpassen
aandebehoefte.
Indeproefwerden twee systemen beproefd:
-water gevenviaslangetjes
-dekistenvantijdtottijdineenbakmeti5cm water zetten.
Bijdeslangetjes deed zichdemoeilijkheid voordathetwater zich niet voldoende
doordekist verspreidde. Waarschijnlijk isditteondervangenmeteendruppelbevloeiingdiegedurende langeretijd aaneen functioneert.Watdeontwikkelingvanhet
gewas betreft,heefthetsysteem waarbij dekisteninhetwater werden gezet, goed
voldaan. Beide systemen vragennogomverbetering.
Gebruik van plastic

bakken

Ineenbroeiproefmettulpen zijn verschillende soortenplastic bakken gebruikt.Bij
debeoordelingvandebruikbaarheidisvooral geletopdrieaspecten
-destevigheidvandebakken
-hetlosrakenvandebollenbijhetafschuddenvandedekgrond alsdebakkenuitde
kuilwordengehaald
-demogelijkheidvanonvoldoende waterafvoer waardoordewortelszoudenafsterven.
Vandeopdefoto afgebeelde bakkenwasalleendemeestrechtsebakvoldoendestevig.
Deanderewarenteslapendusnietgeschikt.
Hetafschuddenvandegrond leverde geen bijzonderemoeilijkhedenop.
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Hierbij moet echter worden opgemerktdatslechtseenklein aantal bakkenindeproef
wasopgenomen. Dezewordenbijhetuithalenmetbijzondere zorg behandeld.Hetgevaar
bestaat echterdatdiezorgvermindert naarmatemenlangermethetuitdekuil halen
bezig is.Ofmenindatgevalmetplastic bakkenmeer moeilijkheden krijgtdanmet
houten kisten,konindeproef niet worden nagegaan.
Indebodemvandebakbevindenzich16gaatjes,hetgeen althans tijdensdekasperiodevoldoende is.Indeproef issteedsovervloedig water gegeven.Schade tradpasop
alsalle gaatjes dicht warenenertijdelijk water indebakbleef staan.Zelfsals
erslechtsééngaatjeopen was,werdergeen schade geconstateerd. Zijn alle16gaatjesnormaal open,danbehoeftmenhelemaal geenwaterschadetevrezen.
Deproefisgenomenmetzand, zavelenpotgrond. Hierbij kwam naar vorendatdekans
opschadehetgrootstisbijgebruikvanzavelgrond,vooralalsdeze grondwatslempig
is.Deruimtentussendewortelsonderlingentussendewortelsendewandvande bak
kunnendandichtslibben.Deschadewordtdanniet veroorzaaktdoorwateroverlast maar
door gebrekaanzuurstof.Bijeengoedezavelgrond trad bij onzeproeven echter geen
schade op, tenzij alle gaatjes dicht waren, maarditgeldtookvoor deandere twee
grondsoorten.
Inbloei trekken vantulpen bij kunstlicht
Demogelijkheid tulpenbijkunstlicht inbloeitetrekkenheeftalveel jarendebelangstellingvandepraktijk endeonderzoekers. Reeds 10-15jaar geledenhebbende
herenJ.D.W.vanGeelenS.Koppeshierover vrij veelonderzoek verricht, maarderesultaten waren onbevredigend. Ongeveer 5jaar geleden ontstond opnieuw belangstelling voor deze vervroegingsmethode, enerzijds doordegoede resultaten dieenkele
kwekers ermede behaalden, anderzijds omdat steedsmeer kwekershuncellendieinde
winter leeg stonden, gaarnezoproduktief mogelijkwildenmaken.Vooreengoedresultaat zijnondermeerdevolgende factorenvanbelang:
-hetlamptype
-delichtsterkte
-debelichtingsduur
-decultivars
-detemperatuurbehandeling.
Deervaringen zowelopdeProeftuinalsindepraktijk hebben aangetoond dathetmogelijkismetbehulpvankunstlicht eeneven goed produkttekrijgenalsuitdetrekkassen.Bijdezehoopgevendeuitspraakisechterookeenwaarschuwingopzijnplaats.
Voordecultuurbijkunstlicht geldtnietminderdanvoorhetinbloei trekken ineen
trekkasdatalleeneenvakman goederesultatenzalbereiken.
Ineentrekkasmoetmenopgrondvanhetgedragvanhetgewasongeveer kunnen bepalen
hoe licht, temperatuur envochtigheid dienen teworden aangepast. Maaktmenfouten
-ookbijdebeste vakmangaathetweleensmis-dankrijgtmentemakenmetblinden,
kiepers, pokken,telange trekduur, enz.Ondanks jarenlange ervaringmetbinnenhalen
enwater geven,heeftmenregelmatigmetdeze tegenslagentemaken.Ophetgebiedvan
decultuurmetgebruikvankunstlichtkannogvrijwel niemand zichvakmannoemen,omdatdeervaringhiermeenogtegering is.Enookhiervoor geldt:naarmatemenminder
ervaringheeft,wordthetrisicovanmislukkingengroter.

Ervaringen bij de

proefnemingen

Cultivars
Hetisnognietmogelijkopgrondvandeproevenbepaalde cultivarsaantebevelenof
afteraden.Welmenenwijinhetalgemeentekunnen adviseren:
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-neem vlotte broeiers dieniet gauw slap enlang worden enwaarin weinig kiepers
voorkomen
-neem geen cultivarsdieveel slap blad maken (bv.Gander).
Wathetlaatste punt betreft,zoumenkunnen denkenaandedarwinhybride Apeldoorn,
maarhetismerkwaardig datjuistmetdeze cultivardeervaringen gunstig waren.Het
verdient aanbevelingompertrekenpercelslechtsééncultivar tegebruikenenmet
een beperkt sortimentteexperimenteren.
Temperatuur
Bijdeproeven bleekdathetgewas onder kunstlichtdeneiging heeft zich snellerte
ontwikkelen danindetrekkas.Omdittevoorkomen lijkthetgewenst detemperatuur
indecellen iets lagertehoudenenwatextrateventileren door b.v.dedeuropeen
kiertelatenstaan.
Bijdederde, vierde envijfde trekkanhetvoorkomen dathetgewas indekuilte
veelkoudeheeft gehad.Indetrekkaszalmenzo'ngewas directophettablet zetten,
omdatditanderstelangenteslap wordt. Deze neigingzalhetgewasookbijkunstlichthebben.Heeftmendekeus tussen trekkasenkunstlicht,dankanmenindiegevallenhetgewas beter indetrekkas zetten.
Ismenaangewezenopkunstlicht,danmoetmendegroei remmen doordetemperatuurte
verlagenennogwatextraventilatietegeven.Hetiswelduidelijkdatvoordecultuurbijkunstlicht hetzelfde geldt alsvoorhettrekkenindekas,namelijkdat bij
latere trekkendecultuur enigszins riskanter wordt.

Ventilatie
Demeeste cellen worden verwarmd doordatdeluchtovereenheater wordt geblazen.De
ventilatieklep wordtdangeheelop"binnenlucht"gezetendeopeningenvoordeafvoer
vandeluchtworden goed dichtgestopt, b.v.metjutezakken.
Deventilatie wordtmetbehulpvandedeur geregeld.Normaal ishetvoldoendealsde
deur tijdensdecontroleoftijdenshetwerkenindecelopenstaat.Wilmenwatextra
ventilatie geven,dankanmendedeuropeenkier latenstaan.Innieuwe cellen waar
alle nadenenkieren zorgvuldig dichtgemaakt zijn,zalderegelingvandeventilatie
meer zorgvragendanindewatoudere cellen waar allesnietzonauwkeurig sluit.

Lichtsterkte

en belichtingsduur

Bijdemeeste proeven werd gedurende 12uurperetmaaleenlichtsterkte van40W/m
aangehouden.Dezehoeveelheid lichtisminderdanhetdaglichtindetweede helftvan
december enveelminderdanhetdaglichtinfebruarienmaart.Inproeven genomenbij
het I.T.T.teWageningengafookeenlichtsterkte van20W/m 2bijdeeerste tweetrekken (december-januari)noggoederesultaten.Bijdelateretrekkenwasdatechterniet
meerhetgeval.Inenkeleproevenwerden eveneens goede resultaten bereiktmeteenbelichtingvan8uurperetmaal.
Voor toepassing indepraktijk lijkt40w/m2gedurende12uurperetmaal voorlopignog
hetmeestaantebevelen.
Type lampen
Inproevenmetverschillende typen lampen hebbendeTL-buizen beter voldaan dande
gloeilampen.Vandegeteste buizen gafTL33(Philips)hetbeste resultaat enTL55
(Philips)hetslechtste. Gro-Lux enOsram-L-Fluoranameneentussenpositie in.De
hogedrukkwiklampenHPLenHLRG (400WPhilips)leverdeneenresultaatdatvergelijkbaar ismetdatvanTL33.Daar deaanlegkosten vandekwiklampen onder gunstige
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omstandigheden ongeveerdehelft lager zijndanvandeTL-lampen, lijkendekwiklampen
voorlopighetmeestaantebevelen.
Combinatie vanafgesneden tulpen ennarcissen opwater
Vaak zietmeneencombinatievantulpenennarcissen ineenvaasmetwater. Veelal
hoortmendandeklachtdatdekwaliteitvandetulpebloemensnel teruglooptendat
de bladeren snelverwelken.
Aansluitendaaneenproefdiereeds±7jaar geledendoorProf.VanSlogterenisgenomen 1,isinditverslagjaareennieuweproef opgezetomtezoekennaareenmogelijkheiddecombinatie tulpenennarcissenmetmeer succestegebruiken.Daartoe werden
beide bloemsoorten alvorenszebijelkaar indevaaswerden gezet,opverschillende
manieren behandeld. Gebruiktzijndetulpecultivars EdithEddy,Lustige WitweenPaul
Richter endenarcissecultivar Carlton.Erwerden steeds5tulpenen5narcissenin
een vaasgezet.

Proefopzet
Metdegenoemde cultivarswerdendevolgende behandelingentoegepast:
-tulpenennarcissen geoogst endirect samenopwater
- narcissen geoogst,6uurdroog bewaard, daarna samenmetpasgeoogste tulpenop
water
-narcissen geoogst, 24uurdroog bewaard, daarna samenmetpasgeoogste tulpenop
water
-narcissen geoogst, 24uurdroog bewaard, 2uurbewaardopwater, daarna samenmet
pas geoogste tulpenopwater
-tulpen geoogst,18uuropwater,daarna samenmetpasgeoogste narcissenopwater
-narcissengeoogst, 18uuropwater, daarna samenmetpasgeoogste tulpenopwater
-narcissen geoogst, 24uurdroog bewaard, 18uurbewaardopwater, daarnasamenop
watermettulpendienahetoogsten18uuropwaterhadden gestaan
-narcissen geoogst,24uurdroog bewaard,20uur bewaardopwater, daarnasamenmet
pas geoogste tulpenopwater
-narcissen geoogst, 18uurbewaardopwater, daarna samenopwatermettulpendie
nahetoogsten 18uuropwater hadden gestaan
-narcissen geoogst, 48uurbewaard opwater, daarna samenopwatermettulpendie
nahetoogsten 24uurdroogzijn bewaard
-narcissen geoogst, 24uurdroog bewaard, 28uurbewaardopwater, daarna samenop
watermettulpendienahetoogsten24uurdroog zijn bewaard.
"Droog bewaard"wilsteedszeggen: bewaard ineencelbij 5°.

Resultaten
Bijdewaarnemingen bleekdatinalle objectennaeenkorte periode (24-36uur)de
afgesnedentulpen afstervingsverschijnselenvertoonden.Dekwaliteitvandenarcissen
bleefbij alle objecten goed. Geenvandebehandelingenheefthetgewenste resultaat
gegeven zodathetadviesomgeentulpenennarcissentecombinerenmoetblijvengehandhaafd.
Hiermede isnatuurlijk niet aangetoonddatergeentulpe-ennarcissecultivars zoudenzijndieelkaarwelverdragen,alofnietnaeenbepaalde voorbehandeling.Voorlopig beschikkenwijniet over aanwijzingenomineenbepaalde richting verderte
zoeken.Wijzullenhetzeeropprijs stellenalsgunstige ervaringenmetcombinaties
vantulpenennarcissenaanonsworden doorgegeven.
1)Gepubliceerd inWeekblad voorBloembollencuïtuur.Overdrukkenvanditproefverslag
zijn verkrijgbaar bijhetLaboratorium voor Bloembollencuïtuur.

Kort houdenvanhyacint 1'Innocenceinde kas
Inhetbroeiseizoen 1965/'66 iseenproef genomenomvast testellen ofhetz.g.
"kort houden"vanl'Innocence door tijdensdekasperiode maaréénkeerwatertegeven,
de houdbaarheid vandebloemen nadelig beïnvloedt.Vaneenmindere houdbaarheidis
toen echter niets gebleken (ziejaarverslag 1965).
Inhetbroeiseizoen 1966/'67isopnieuw eendergelijke proef opgezet.Zijwerdnu
echter zowel genomen ineenkasdievochtig werd gehoudenalsineenkaswaar niet
werd gegoten.Bovendienwerddemethodevanslechtséénkeer water gevenenweldirect
nahetbinnenhalen, vergelekenmeteenandere praktijkmethode, namelijkhetz.g. "optrekken"indeknopfase.
Proef

resultaten

Uit deze proefdietijdens drie opeenvolgende trekken werd herhaald, bleekdat het
gewas zowel aoorhetéénmaal watergevenalsdoorhet"optrekken"voldoende kortbleef.
Bijdemethodevanoptrekken waren bloemkwaliteit enhoudbaarheid beterdanvanhet
gewasdatslechts éénmaalwasgegoten.Indedrogekaswarendebloemkwaliteitende
houdbaarheid minderdanindevochtige.
Conclus ie
Bijdemethoden dieworden toegepast omdehyacint 1'Innocencekorttehouden,moet
geprobeerd worden zoweinig water tegevendatdeplantwelkort blijft, maarde
bloem noggeen schade ondervindt.
Menmoet enige ervaringhebbenomhetjuiste effecttebereiken.
Bijdemethodevanhetoptrekken looptmen,alsmendekasvochtig houdt,minderrisicovanschadedanineendrooggehouden kas.Alsmenslechts éénmaal water geeft,zal
mensomsmoeten overwegenoflatermisschien tochnogeenwatergiftkanwordentoegevoegd zonderdatdebloemtrosdaardoorteveelwordt gerekt.

In bloei trekken vanhyacinten oppotjes
Ylatercultuur
Dezecultuurisinbeginsel gelijkaandieopdealgemeen bekendehyacinteglazen.Bij
dezeproefisechter gezocht naareencultuurmethode waarbij maar éénmaal waterwordt
gegeven -namelijk bijhetplanten -enwaarbij tijdenshetvervoer -alsdebolnog
niet bloeit,maarweleenflinke spruit heeft -nognetvoldoende water aanwezigis
omdeplant normaaltedoen uitbloeien.Ditwater moet echter zodanig wordenvastgehoudendathetnietofalthans niet gemakkelijkuithetpotje loopt. Bovendien moet
dehyacintebol zodanig zijn vastgegroeiddathijnietvandepotlosraaktalshijaan
deneuswordt opgepakt.
Indezeproefwerd o.a. vastgestelddatbijdeze cultuureenhyacintvan17-18cmin
totaal±130ccwater opneemt,namelijkvanplantentotverzenden +90ccenvanverzendentoteinde bloei±40cc.Dewateropnameisnatuurlijk afhankelijkvandewaterafgifte. Verdamptdeplant veel,danzaldehoeveelheidwatgroter zijn; onder vochtigeweersomstandigheden zalzeminder opnemen.
Deproeven zijn genomenmetdecultivars AnnaMarieenPinkPearl waarvandebollen
ineenkasbij25°inbloei zijn getrokken.Bijeengoed gewaslaghettotaal gewicht
vandeplantenaanheteindevandebloei tussen145en175gr,namelijk bloem+blad
55-75gr,bol60-70grenwortels±30gr.
Devulstoffendiebijdezemethodeworden gebruikt,hebbendevolgendefuncties:
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-devulstof moetdebolbodem zodanig bevochtigendatdewortels zich goed ontwikkelen,endaarnaast zozacht zijndatdebolniet omhoog wordt geduwd.
-dewortelsmoetenzodanig doorofomdevulstofheenkunnen groeiendatereenwortelkluit ontstaatdiedebolopdepotvasthoudt.
-devulstofmoet tijdenshetvervoerhetwater zodanig vasthoudendatdittoch voor
dewortels beschikbaaris.
De volgende vulstoffen zijn gebruikt: diverse soorten schuimplastic, polystyreenkorrels, growlite envermiculite. Geenvanalle voldeed echter aandegestelde eisen.
Opditpunt zullendeproevennogmoeten worden voortgezet.
Wiemetdeteeltvanhyacintenoppotjeswilbeginnen, doet verstandig contactmet
deproeftuinoptenemen.Hetisnamelijk nietmogelijk inditverslag alleervaringentevermelden.
Grondcultuur
Voorhetinbloeitrekkenvanhyacinteningrond zijnplastic potjes gebruiktdieaan
deonderzijdehetwater doorlaten. Hierbij moetinhetalgemeenregelmatigwaterwordentoegevoerd.
Indeproevenisvooral geëxperimenteerd metpotjesmetlosse bodem. Deze hebbenhet
voordeeldatdebolnietkan"opgroeien".Eennadeel isdatdebodem nogal eensdoor
dewortelswordt losgedrukt.Erisgezochtnaareengrondmengselofeenvulstofwaarbijhet"opgroeien"enhetdaarmede gepaard gaande losdrukken vandebodem worden
voorkomen. Beproefd werden diverse soorten schuimplastic,alofniet geperforeerd,en
verschillende potgrondmengsels.
Bijhetonderzoekisgeblekendathetlosdrukkenvandebodemminder voorkomt naarmate
hetgrondmengsel losser is.Potgrond gafbetere resultatendatdesoortenschuimplastic.

In bloei trekken vanbijgoedgewassen
Inhetbroeiseizoen 1966/'67zijnweer proeven genomenmetverschillende bijgoedgewassen.Hetdoelwasnategaan inhoeverre deze gewassen geschikt zijn voorhetin
bloei trekken indehuiskamer entekomentoteengoed praktijkadvieshiervoor.Bij
het onderzoek isuitgegaanvandegegevensdieinhetvorige seizoen zijn verkregen
(ziejaarverslag 1965). Vanafhetrooientothetplantenhebbendebollenofknollen
een temperatuurbehandeling gekregen, waarnazeofgeplant zijn inpotjesmetgrond
ófgeplaatst opbakjesmetwater.Nahetplanten werdendepotjes buiten gekuildof
ineencelbij9°gezet.
Degewassen zijninbloei getrokken indekasbij17°,eentemperatuurdiegemiddeld
heerst ineenverwarmde kamer vlakbijhetraam. Overhetalgemeen zullendebollen
enknollen immersopdevensterbank inbloei worden getrokken.
Deresultatenpergewaszijnhierna vermeld.

Chionodoxa
Temperatuurbehandeling: vanrooientot22augustus
daarnatotplanten
Planten

:15oktober

Plantmedium

:bakjemetgrond

20c
9C
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Soort

Naplanten

Indekas

Beginbloei

Eindebloei

gigantea

in9°cel
buitengekuild

6januari
11januari

1februari
31januari

11februari
7 februari

luciliae

in9°cel
buitengekuild

6januari
11januari

12januari
20januari

31januari
31januari

sardensis

in9°cel
buitengekuild

6januari
11januari

12januari
20januari

2februari
4 februari

BijChionodoxa giganteawaszowel debloei alsde standvanhet gewasonregelmatig.
Vande geplante bollenkwam 25%niet inbloei.
ChionodoxaluciliaeenChionodoxasardensisbegonnenonregelmatigtebloeien,dochna
5-7dagenwerd eenmooibloeiend gewasvangoedekwaliteitverkregen.
Uitdeze proef blijkt dusdat de soorten luciliae ensardensis geschikt zijn voor
deze trekmethode, gigantea daarentegenniet.

Crocus

species

Temperatuurbehandeling:vanrooientotplanten 20c
Plantmedium

:bakjemetwater

Naplanten

:incelvan9°

Cultivar

Geplant

Indekas

Begin bloei

Einde bloei

Snowbunting
E.F. Bowles
Cream Beauty
Golden Bunch
VioletQueen

1 november
1 november
1 november
1 november
1 november

6 januari
6 januari
6 januari
6 januari
6 januari

19januari
19januari
geenbloei
16januari
18januari

1 februari
31januari

Snowbunting
E.P. Bowles
Cream Beauty

1 december
1 december
1 december

3 februari
3 februari
3 februari

9 februari
9 februari
geen bloei

DebloemkwaliteitwasmetuitzonderingvandievanCreamBeautyprima.Devollebloei
viel5-6 dagennahet beginvandebloei.DecultivarCreamBeauty gafeenvrijgrote
bladontwikkelingmetslechts 2-3geknepen bloempjesperbakjevan 12knollen.Uitde
proef isdus geblekendatdegebruikte cultivarsmet uitzondering van Cream Beauty
zeer geschiktzijn voor vervroeging.

Crocus vernus (soort

crocus)

a.Temperatuurbehandeling: vanrooientot22augustus 20°
daarna totplanten 9°
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Geplant

15oktober

Plantmedium

bakjemetwater

Na planten

incelvan9°

1 februari
3 februari
18 februari
18 februari

Cultivar

In dekas

Beginbloei

Eindebloei

Remembrance

2 december
19 december
2 december
19 december
2 december
19 december
2 december
19 december
2 december
19 december
2 december
19 december
2 december

22 december
29 december
21 december
24 december
20 december
27 december
15 december
26 december
21 december
27 december
27 december
31 december
2 januari
9 januari

2 januari
8 januari
2 januari
6 januari
30 december
5 januari
28 december
5 januari
30 december
6 januari
9 januari
9 januari
14 januari
17 januari

geenbloei
2 januari

geenbloei
14 januari

Purpureusgrandiflorus
Pickwick
FlowerRecord
Striped Beauty
PeterPan
Twinborn
Geel

19december
2 december
19december

Vandecultivars FlowerRecord, RemembranceenPeterPanwasdekwaliteitvandebloemenzeer goed.Purpureus grandiflorus,PickwickenStriped Beauty gaven goedebloemen.
Vanmindere kwaliteitwasTwinbornmetgedeeltelijk geknepenbloemen. Bijdecultivar
Geelwarendebloemenverdroogdenhetblad spichtigenlang.
Dezewaarderingvandekwaliteit geldt voorbeideplantdata.

b. Temperatuurbehandeling: vanrooientotplanten20°
Geplant

:2november

Plantmedium:

:bakjemetwater

Naplanten
Cultivar
Remembrance
Purpureusgrandiflorus
Pickwick
FlowerRecord
Striped Beauty
PeterPan
Twinborn
Geel

incelvan9
Indekas

• 6januari «

„

Beginbloei

Eindebloei

28januari
31januari
1 februari
28januari
31januari
2februari
10februari
geenbloei

7 februari
7 februari
8 februari
7 februari
6 februari
14februari
15februari

Deresultatenvandeze trekwaren grotendeels gelijkaandievandevoorgaande. Flower RecordenPeterPangaveneenuitstekende bloei,deoverigemetuitzonderingvan
TwinbornenGeel bloemenvangoedekwaliteit.Decultivar Twinborngafslechts knijperige bloemen.VanGeel waren alle bloemen verdroogd.
Uitdezeproefisgeblekendatvandeonderzochte cultivarsFlowerRecord, RemembranceenPeterPanuitstekend geschikt zijn.Deoverige cultivars gaven bevredigende
resultaten.Ongeschikt bleken echterdecultivars TwinbornenGeel.
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Eranthis

hyemalis

Temperatuurbehandeling

vanrooientotplantenbuitenonderzandbewaard

Geplant

15oktober

Plantmedium

bakjemetgrond

Naplanten

Indekas

Beginbloei

Eindebloei

In9°cel
buitengekuild

2december
6januari

14december
14januari

30december
27januari

In beide objectenwasdekwaliteit vanhet gewaszeergoed.Menkrijgt een fleurig
bakje metheldergele bloempjesopeenmooie groeneondergrond. Ook Eranthis isdus
uitermate geschikt voordezewijzevan inbloei trekken.
Erzijnooknogenkeleoriënterendeproevengenomen,waarbijeenbakjemetknollenna
hetplantendirect indekas isgeplaatst.Hetgewasbloeidevan6tot 27december.
Dekwaliteit wasprima, terwijl de bloemsteeltjes iets langerwarendandievande
eigenlijkeproef. Eenpotjemet knollen, geplantop 15oktober enbewaard indecel
van9°,werd inbloeigetrokkenbij25°.Hetgewasbloeidevan 10tot 23december,de
kwaliteitvangewasenbloemwasgoed.

Fritillaria

meleagris

Temperatuurbehandeling:vanrooientotplantenbuitenonderzandbewaard
Geplant

:15oktober

Plantmedium

:bakjemetgrond

Naplanten

Indeklas

Beginbloei

Eindebloei

in9°cel
buitengekuild
in9°cel

6 januari
11januari
3februari

5februari
2februari
13februari

22februari
22februari
27februari

Debloeikwamlangzaam,dochzeergeleidelijk.Hetgewaswasvanprimakwaliteit.Bij
eengoedebehandelingisdezebijgoedsoort zeer geschiktom indehuiskamer inbloei
tewordengetrokken.

Iris

reticulata

Temperatuurbehandeling: vanrooien totplanten20°
Geplant

:15oktober

Plantmedium

:bakjemetwater

Naplanten

;incelvan9°

Op 6januari werden de bakjesmet bollen inde kas geplaatst. De bloei begon op 22
januari enwas op 27januariteneinde.Blindenkwamen indeze proefniet voor.De
kwaliteitvandebloemenwasprima,dehoudbaarheid echter kort. Gebleken isdusdat
dit gewasuiterst geschikt isvoor het inbloei trekken,alsmen genoegen wil nemen
meteenkortebloeitijd.
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Muscari armeniacum
Plantmedium:bakjemetwater
Naplanten :incelvan9°
Temperatuurbehandeling
vanafrooien
tot22augustus20,
daarnatotplanten9C
totplanten20°
totplanten20°

Geplant

Indekas

Beginbloei

15oktober
2november
1december

2december
3februari
3februari

14december

Eindebloei

2januari
2januari f
2januari /

15 februari
15 februari

Inalledrieobjectenwasdekwaliteitvanhetgewasprima.Hoemeer lichthetgewas
kreeg,desteintenserwasdekleur.Deconclusie isdatditgewasvoorditdoelzeer
goedtegebruikenis.

Muscari botryoides

blauw

Plantmedium: bakjemetwater
Naplanten :incelvan9 Q
Temperatuurbehandeling
vanafrooien
tot22augustus20,
daarnatotplanten9°
totplanten20°
totplanten20°

Geplant

Indekas

15oktober
2november
1december

2december
6 januari
3februari

Dit gewasbleek bijdeze behandeling niet geschikt te zijn.Bij alle drieobjecten
zagmennamelijk eensterkebladontwikkeling,debloemenblevenechter stekenofkwamenslechtsgedeeltelijk totontwikkeling

Scilla

siberica

alba

Plantmedium: bakjemetwater
Naplanten :incelvan9°

Temperatuurbehandeling
vanafrooien
tot22augustus20°,
daarnaplanten9°
totplanten20°
totplanten20°

Geplant

Indekas

Beginbloei

15oktober
2november
1december

2december
6januari
mislukt

27december
20januari

Eindebloei

17januari
1 februari

Vandebollendie op 15oktoberwaren geplant,warendebloemen vanminderekwaliteit enwasdebloeizeeronregelmatig.Ookde bloemenvandeop 2november geplantebollenwarenmindergoed.
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Uitdeze proef isniet duidelijk geworden ofScilla sibericaalbageschikt isvoor
deze trekmethode. Dejuisteoorzaak vandemindere kwaliteit konnamelijk nietwordenvastgesteld.

Scilla

siberica

'Spring

Beauty'

Plantmedium: bakjemetwater
Naplanten :incelvan9°

Temperatuurbehandeling
vanafrooien
tot22augustus20°,
daarnatotplanten9°
totplanten20°
totplanten20°

Geplant

Indekas

Beginbloei

Eindebloei

15oktober
2november
1december

2 december
6 januari

24december
18januari
10februari

15januari
31januari
24februari

3februari

Deresultatenwarenalsvolgt:
geplant 15oktober -zeeronregelmatigebloei
geplant 2november -goedekwaliteitbloemen
geplant 1december -zeergoedekwaliteitbloemen.
Vooral bijdelatereplantdatumbleekdatditgewaszeergoedtegebruiken is.Hetis
echtergeblekendatdeloofblaadjesevenvanelkaarlosgemaaktmoetenwordendaarandersdebloeiwijzeniet tothaarrechtkomt.

Scilla

tubergeniana

Plantmedium: bakjemetwater
Naplanten :incelvan9°

Temperatuurbehandeling
vanafrooien
tot22augustus20°,
daarnatotplanten9°"
totplanten20°
totplanten 20°

Geplant

Indekas

Beginbloei

Eindebloei

15oktober
1november
1december

2december
6januari
3februari

13december
17januari
10februari

28december
1februari
24februari

Dekwaliteit vanhetgewasendebloeiwarengoed.Debloemenzijnvrij langhoudbaar,
waardoor ditgewasuitstekend geschikt isvoorditdoel.

Invloed van debewaartemperatuur op bloemproduktie,bloeitijdstipen oogstgrootte
van Nerine bowdeniï
MethetgewasNerinebowdeniï iseentweejarigeproefgenomenomde invloed vanverschillende bewaartemperaturen opdebloemproduktie,hetbloeitijdstipendeopbrengst
nategaan.Deresultatenzijngedeeltelijk,namelijkvanheteerstejaar,vermeldin
jaarverslag1965.
Inhet kortkangezegdwordendatdebehandeling 1week9°+ 13°tot 15april +17°
totplanten goederesultatenheeft gegeven dietotuitdrukkingkwamen in eenhoger
bloeipercentage eneenbeste bloemkwaliteit.
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TABEL24. Proef schema in 1965 van bewaartemperaturen

a
b
c
d
e
f
g

van Nerine

bowdeni'i

1week 30°+13°totplanten
13°totplanten
1week 30°+5°totplanten
1week30°+9°totplanten
1week 30°+13°tot15april +5°totplanten
13°tot15april +5°totplanten
1week9°+13°tot15april +17°totplanten

Nadebloeiin1965zijndebollennogeenjaar blijvenzittenenin1966evenalsin
hetvoorgaandejaar beoordeeldop
-aantal bloemen
-tijdstipvanbloei
-bloemkwaliteit.
Op7februari 1967 werdendebollen geoogst enwinddroog gemaakt.Op14februari werdenzegewogen.
Deresultaten zowelwatdebloeialswathetoogstgewicht betreft, zijn vermeldin
tabel25.

TABEL25. Aantal bloemen en oogstgewicht
ratuurbehandelingen

bij Nerine bowdeni'i na verschillende

tempe-

c

d

e

f

g

3
4
15
2
3
1
-

6
6
11
4
3
2

2
4
6

-

3
3

-

24

28

32

25(1)

27(1)

21(4)

28(2)

3,8

4,2

5,8

5,2

5,2

4,2

6,6

Object

a

b

Bloeidatum 1966

Aantal bloemen

20september
29september
7oktober
14oktober
20oktober
1november
11november
22november

8
9
6
1
-

Totaal
Oogstgewicht inkg:

7(1)

4
2
-

"(1)

3
11
8
5
-

5(4)

5(1)

5
3
1
1
-

6
6
7(1)

2
2

O =aantal afwijkende bloemen

Uitdeze gegevensblijkt datde temperatuurdiein1965aanhetplantgoed isgegeven,
geen invloed meerhadopdebloei in1966. Tijdensdeperiode datdebollen inde
grond zijn gebleven, zijndeverschillen genivelleerd. Detemperatuur isindatseizoen niet lager geweestdan15°.
Tellenwijdecijfersvan1965en1966op,danblijktdatoverdetwee jaar samende
behandeling 1week 9°+13°tot15april +17°totplanten (object g)verreweghet
beste resultaat heeft gegeven.
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Evenalsvandebloeigeldtookvandegewichtsopbrengst dat behandeling ghetbesteresultaat heeft gegeven.Dezebehandeling gafhetmeeste plantgoed door een betere verklistering,maar ookmeer grotere bollen.
Conclusie
Zoals deze proef heeft aangetoond, biedt de behandeling 1week 9° + 13° tot15april
+ 17° totplanten goedemogelijkheden voor de toekomst. Erzullen echtermeer proeven
moeten worden genomen alvorens een definitieve conclusie kanworden getrokken.
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E R R A T A
bl:.22 Intabel9zijndegetallenonderdekolommen"Gezondgerooid"
en"Geschikt voorexport"verwisseld.Deinhetverslagopgenomentabelmoetvervangenwordendooronderstaandetabel.
TABEL9«Resultaten (inaantallenbollen)vanverschillendeontsmettingsbehandelingentegenvethuidigheid
GroepI
ge- gezond geplantgerooidschikt
voor
export

GroepII
ge- gezond geplantgerooidschikt
voor
export

onbehandeld

ko

1

9

65

1

10

30

0

0

| uur1 %fenolderivaat 1)

40

20

3k

65

30

k8

30

0

1

ko

21

36

65

29

k7

30

0

2

Tuzet

ko

2

10

65

5

18

30

0

1

\ uur1/3%
organ,kwikverbinding2)

ko

1

10

65

6

15

30

0

0

Object

1.
2.

3. 15p'n,10 %
formaline

k.
5.

GroepIII
ge- geznd geplantgerooidschikt
voor
export

| uur O.k %

1) Handelsmerkenopbasisvanfenolderivaat zijnAaglitan,CenerolenLirosan.
2) Handelsmerkenopbasisvaneenorganischekwikverbinding zijnAabulba,Aretan,
Panosan,e.d.

