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Samenvatting
Het aanbinden van klimplanten zoals Clematis vormt een hoge kostenpost. Vooral het
aanbinden van slappe dunne ranken kost veel arbeid. Kwekers willen daarom een stevige
klimplant die minder vaak aangebonden hoeft te worden en veel bloem heeft. Op initiatief
van de NBvB Cultuurgroep siergewassen en commissie hulpmaterialen heeft DLV Facet in
samenwerking met DLV Boomteelt onderzoek uitgevoerd naar een betere groeibeheersing
van klimplanten. Het onderzoek is gefinancierd door het Productschap Tuinbouw.
Gedurende de eerste fase van het project zijn eerst de mogelijkheden en onmogelijkheden
van groeibeheersing in kaart gebracht. Hierbij is expertise ingebracht vanuit verschillende
onderzoeksprojecten o.a. in de pot-, perk en kuipplantenteelt en de fruitteelt. Vervolgens zijn
een aantal methoden in de praktijk getest.
In de pot-, perk- en kuipplantenteelt zijn goede resultaten bereikt om gewassen compacter
te houden door droger telen en sturing van het klimaat. Omdat klimplanten hoofdzakelijk
buiten worden geteeld is het moeilijk hiermee te sturen.
In de praktijkproeven is gekeken naar het effect van extra toppen, een aangepaste
bemesting en het gebruik van een drietal nieuwe groeiregulatoren die nog geen toelating
hebben voor de boomteelt, maar waarvoor de fabrikant wel toelatingsmogelijkheden ziet.
De drie beproefde groeiregulatoren remmen de groei van Clematis significant. Nadeel is dat
één middel als nadelige bijwerking bobbelig blad veroorzaakt. Deze schade is onacceptabel.
De andere twee middelen geven een compacte plant met veel bloemknop. Dit resultaat
spreekt klimplantenkwekers aan. De planten zijn visueel aantrekkelijker. Door korte
internodiën is het binden wel moeilijker (je bindt veel blad mee). Voordelen: de ranken klitten
door het vele blad minder in elkaar; de groei wordt duidelijk geremd dus je hoeft minder vaak
bij te binden en ook het gewas niet meer boven de stok af te knippen.
Extra toppen biedt geen perspectief bij Clematis. In een praktijkproef zijn een aantal planten
na het terugknippen voor het stek, nogmaals diep teruggeknipt. Deze lengtegroei van de
internodiën was echter vergelijkbaar met de planten die niet extra terug waren geknipt. Bij
een aantal gewassen zorgt meer kali en minder stikstof (aangepaste N:K-verhouding) of een
verlaagd fosfaatgehalte voor een compactere groei. In de praktijkproef is gekeken naar het
effect van een aangepaste bemesting op de groei van Clematis. De teelt van Clematis
opgepot met een standaard langzaamwerkende meststof (2 gram per liter) is vergeleken
met een teelt opgepot met een langzaamwerkende kalisalpetermeststof (2 gram per liter).
De bemestingsanalyses tonen een duidelijk verschil in de stikstof-kaliverhouding maar er is
geen verschil in groei zichtbaar.
Vooral met groeiregulatoren blijkt de groei van Clematis goed te beheersen. Kwekers zien
veel perspectief voor het gebruik, maar de fabrikant zal eerst een toelating moeten
aanvragen. De fabrikant heeft aangegeven, dat zij een toelating willen aanvragen voor o.a.
chrysant. Bij deze aanvraag zal dan tevens een aanvraag worden ingediend voor
boomkwekerijgewassen.
Van dit onderzoek zijn verschillende artikelen verschenen in het vakblad De Boomkwekerij.
Daarnaast staan de resultaten in het eindverslag. Dorresteijn, W. en Verberkt, H. ‘Betere
groeibeheersing klimplanten, zodat stevigere klimplanten worden verkregen’.
Eindrapportage DLV Facet, november 2004.
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1 Inleiding en doel
1.1

Probleemstelling

In de boomteelt worden diverse soorten klimplanten geteeld zoals Clematis, Wisteria,
Hedera en Lonicera. Met name de teelt van Clematis is niet eenvoudig. Het gewas wordt
opgepot en vervolgens eind mei teruggeknipt om stek te maken. Daarna moet de plant zo
snel mogelijk weer leverbaar zijn. Een deel van de Clematis productie wordt vroeg in de kas
opgepot (jan-febr), in april teruggeknipt voor stek en afgezet in juni. Voor afleveren moet de
plant veelal een hoogte van ca 50 cm hebben bereikt, goed vertakt zijn en liefst voldoende
bloemknoppen hebben. Enerzijds is een snelle groei gewenst om zo snel mogelijk
voldoende lengte te realiseren. Echter de kwaliteit en het aantal malen van aanbinden zijn
ook van belang. Het binden van de planten is in deze teelt een hoge kostenpost. Een
steviger gewas zal minder vaak aangebonden behoeven te worden. Daarnaast is het
wenselijk de groei en ontwikkeling van de planten beter te regulieren zodat het aanbinden
makkelijker (bindapparaat) en sneller verloopt. Het vermoeden bestaat verder dat een
steviger gewas beter bloeit en beter bestand is tegen ziekten, waardoor minder gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn en een sterker product in de afzetfase wordt verkregen.
De vraag is: Kan door bepaalde teelttechnische handelingen, middelen, bemesting etc. een
steviger product verkregen worden dat minder vaak aangebonden behoeft te worden dan
wel makkelijker (automatisch) aan te binden is met een goede sierwaarde. Kortom: Hoe te
komen tot een betere groeibeheersing van klimplanten, zodat een steviger product kan
worden verkregen.
Op initiatief van de NBvB Cultuurgroep siergewassen en commissie hulpmaterialen is een
onderzoeksvoorstel ingediend ‘Betere groeibeheersing klimplanten, zodat stevige
klimplanten worden verkregen’. Het onderzoek wordt gefinancierd door het Productschap
Tuinbouw en uitgevoerd door DLV Facet in samenwerking met DLV Boomteelt.

1.2

Doelstelling

De doelstellingen van het project zijn:
• Mogelijkheden van groeiregulatie bij klimplanten in kaart brengen.
• Onderzoek naar perspectiefvolle methoden om de groei te reguleren.
• Resultaten onderzoek afstemmen op mate van mechanisatie en toepassing
hulpmaterialen (bindapparaat).
• Opstellen praktijkadvies om te komen tot stevige klimplanten.
Het beoogde projectresultaat is inzicht te verkrijgen in de mate van regulering van
klimplanten door diverse teeltmaatregelen c.q. handelingen teneinde de boomkwekers een
concreet advies te kunnen geven om te komen tot een betere groeibeheersing van
klimplanten. Hierdoor kunnen stevige klimplanten worden verkregen, waarbij het aanbinden
minder vaak dan wel makkelijker (automatisch) plaats vindt. De kennis uit dit project is ook
bruikbaar voor andere sierheesters waarbij groeiregulatie een probleem vormt.
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1.3

Projectplan

Het project is uitgevoerd in 3 onderdelen. De voortgang van het project is besproken binnen
een begeleidingscommissie en teruggekoppeld met de NBvB Cultuurgroep siergewassen en
commissie Hulpmaterialen. Dit is gebeurd om te zorgen dat de resultaten uit het onderzoek
aansluiten bij de wensen van de telers en de mogelijkheden voor mechanisatie
(aanbindapparaat).
Onderdeel 1: (On)mogelijkheden van groeiregulatie van klimplanten
Alle plantfysiologische kennis en de (on)mogelijkheden van groeiregulatie van klimplanten
zijn in kaart gebracht. Hierbij is specifieke expertise ingebracht vanuit diverse
onderzoeksprojecten in de pot-, perk- en kuipplantenteelt en fruitteelt. Daarnaast is ook
kennis uit onderzoeken en ervaring in de boomteelt in binnen- en buitenland ingebracht.
Onderdeel 2: Praktijkonderzoek
De meest perspectiefvolle methoden om de groei te reguleren, zijn in praktijkproeven
onderzocht waardoor de resultaten direct toepasbaar zijn. Het betrof 2 tot 3 perspectiefvolle
chemische groeiregulatoren die nog geen toelating hebben voor boomteelt en
vasteplantenteelt, maar waarvan de fabrikant wel de intentie heeft uitgesproken te willen
meewerken aan een toelating. De middelen zijn in verschillende doseringen onderzocht bij
het pilotgewas Clematis. Daarnaast zijn diverse manieren van toppen en
uitloopbevorderende omstandigheden vergeleken om de uitloop van de ogen na stek
snijden zoveel mogelijk te bevorderen. Verder is de N:K-verhouding onderzocht door het
gebruik van een gecoate kalisalpetermeststof te vergelijken met een gangbare gecoate
meststof. De toepassing van Compalox-P buffer op de groei en ontwikkeling van Clematis
is niet onderzocht omdat het enerzijds moeilijk realiseerbaar bleek en anderzijds er ook
geen effect werd verwacht op basis van de proefervaring met de gecoate kalisalpeter.
De objecten zijn in drievoud op een praktijkbedrijf neergelegd. Het onderzoek diende naast
het verkrijgen van een hogere kwaliteit in sierwaarde en stevigheid als voorbeeld voor
andere boomkwekerijgewassen met een eenzelfde problematiek. In 2003 is een
oriënterende proef uitgevoerd. In 2004 is er gedurende het voorjaar een proef uitgevoerd bij
Clematis in de kas en gedurende de zomer bij Clematis buiten.
Onderdeel 3: Praktijkadvies
De resultaten van het onderzoek zijn omgezet in een praktijkadvies om te komen tot stevige
klimplanten. Deze kennis is breed verspreid worden via nieuwsbrieven, excursie, voordracht
en een artikel. De artikelen zijn verschenen in het vakblad De Boomkwekerij. De excursie is
bezocht door ca 25 personen. De grootste klimplantenkwekers waren aanwezig.
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2 Teelt van Clematis
Clematis is een veel geteelde klimplant. Daarom is voor Clematis gekozen als pilot-gewas.
Van oudsher wordt de klimplant Clematis buiten geteeld. Zodra de winter voorbij is (eind
februari/maart) wordt plantgoed (wortelgoed) opgepot in een P11 of hoge rozenpot (C2). De
ogen van de Clematis worden iets onder de grond geplant ter bescherming tegen
nachtvorst. De potten worden buiten op bedden gezet meestal in rijen. In iedere pot wordt
een stok gestoken. Om omvallen van de potten tegen te gaan, wordt vaak een draad
gespannen van het begin tot het eind van het bed. Hieraan worden de stokken vastgezet.
De ranken worden eind mei-begin juni afgesneden om stek van te maken. Tevens zorgt
deze teelthandeling ervoor dat de planten beter vertakken. Nadat de ranken zijn
teruggeknipt, moeten de plant zo snel mogelijk boven in de stok groeien en bloem maken
zodat de planten zo snel mogelijk (vanaf augustus) kunnen worden afgeleverd. Ranken die
boven de stok uitkomen worden boven de stok afgesneden. In de praktijk worden zowel
Clematissen met een stok van ca 90 cm afgeleverd als met drie korte stokken (60 cm). Dit
laatste vanwege de betere beladingsgraad. Met name voor deze korte stokken is een
compacte bloeiende Clematis van belang.
In mei-juni wordt van de afgesneden ranken lidstek gemaakt. De stekken worden buiten in
stekbakken weggestoken of in veenmanskisten die zijn gevuld met stekmedium. Na circa
twee maanden, als het stek voldoende is geworteld, kan het plastic worden verwijderd. De
stekken krijgen voeding om goed door te wortelen. Vanaf november wordt het
uitgangsmateriaal gerooid en teruggeknipt. Dit materiaal wordt vervolgens gekuild in
veenmanskisten met turfmolm en in de koelcel bewaard.
Tegenwoordig wordt ook een groot deel van Clematis in de kas opgekweekt om vroeg in het
voorjaar verse Clematis te hebben. Er zijn hierbij verschillende teeltmogelijkheden. Veelal
wordt uitgangsmateriaal in de winter opgepot. In april worden de ranken diep teruggesneden
om vertakking te verkrijgen en stek te maken. Dit stek wordt dan dikwijls in jiffy-pluggen
gestoken. Het stek is dan in juni goed geworteld en kan dan opgepot worden als plantgoed.
De teelt en vermeerdering van Clematis is moeilijk. Afsterving is een groot probleem in de
teelt van Clematis. Dit probleem wordt veroorzaakt door verschillende schimmels. Phoma
clematidina is de belangrijkste. Op het blad ontstaan kleine paarse, tot grote bruinzwarte
vlekken. Met name aan het begin van de teelt sterven ook veel planten af op de grens van
water en lucht. Dit wordt vooral veroorzaakt door Rhizoctonia (dradenschimmel). Ook
Coniothyrium clematisdis rectae kan voor problemen zorgen. De aantasting is moeilijk onder
controle te krijgen. Het is zeer belangrijk goed uitgangsmateriaal te gebruiken. Zwak
uitgangsmateriaal geeft veel problemen in de teelt. Omdat van dit materiaal stek wordt
gemaakt, is ook het stekresultaat dan minder en wordt weer zwak uitgangsmateriaal voor de
vervolgteelt verkregen. Het is daarom belangrijk stek te maken van gezonde planten, die
redelijk in de voeding zitten, maar niet te hoog. Bij een hoog voedingsniveau is het stek te
zacht, maar een laag voedingsniveau is ook niet goed. In de praktijk wordt daarom aan het
begin van de teelt minder voeding gegeven dan wanneer het stek is geknipt.
Met vloeibare meststoffen kan het beste worden gestuurd. Kwekers die gebruik maken van
langzaamwerkende meststoffen geven nadat het stek is geknipt, extra voeding via de
beregening of ze strooien extra mestkorrels. Sommige bedrijven maken gebruik van
Osmocote lo-start. Deze meststof geeft aan het begin van de teelt minder voeding af en aan
het eind meer.
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3 Literatuuronderzoek
3.1

Groei

Groei bestaat uit celdeling en celstrekking. Een stukje plantenfysiologie: Een plant bestaat
uit cellen. Zo’n cel bestaat uit een celwand met daarbinnen een celkern, een vacuole en de
protoplast. De celkern bevat alle erfelijke eigenschappen van de plant. De vacuole zit vol
water en voedingszouten. De interne druk draagt bij aan de vorm en stevigheid van de cel.
De protoplast is de gelei-achtige materie om de celkern en de vacuole heen. Hierin zitten
onder andere de bladgroenkorrels en hormonen die de celgroei kunnen beïnvloeden.
In de groeipunten van de plant bevinden zich cellen die zich kunnen delen. Bij celdeling
wordt één cel gesplitst in twee nieuwe cellen die samen even groot zijn als de
oorspronkelijke cel. Voor de bouw zijn suikers en voedingszouten nodig.
Na de celdeling volgt de celstrekking. De celwand is in het begin rekbaar. Door opname van
water nemen beide nieuwe cellen in lengteomvang toe. Dit kan tot wel 20 x de
oorspronkelijke lengte. De celwand komt dan van binnenuit onder druk te staan waardoor de
cel steviger wordt.
Groei wordt bepaald door in- en uitwendige omstandigheden. Bij de uitwendige
omstandigheden moeten we denken aan fysische factoren zoals temperatuur, licht, water en
chemische factoren zoals voedingsstoffen, toegediende groeiregulatoren en
bestrijdingsmiddelen. Bij inwendige omstandigheden kan gedacht worden aan de ouderdom
van het weefsel, weefseltype, hormoonhuishouding in de plant, voedingstoestand,
aanwezigheid van ziekten etc.
De groei van een plant is dus van veel factoren afhankelijk. Om een steviger gewas te
verkrijgen door middel van een betere groeibeheersing kan gedacht worden aan diverse
maatregelingen.

3.2

Klimaat

Klimaatsfactoren als licht, temperatuur en luchtvochtigheid hebben veel invloed op de groei
en stevigheid van de plant. Bij een hogere temperatuur neemt het aantal celdelingen per
tijdseenheid toe. In de praktijk betekent dit dat de plant meer (sneller) bladeren en bloemen
kan produceren. De hoeveelheid licht en de luchtvochtigheid hebben invloed op de
stevigheid van de cellen die ontstaan. Meer licht geeft meer fotosynthese en daardoor meer
droge stofproductie. De luchtvochtigheid heeft invloed op de verdamping. Bij een hoge
luchtvochtigheid is de verdamping minder en ontstaan slappere cellen.
Met het toepassen van omgekeerde dag/nachttemperatuur ofwel negatieve DIF
(= dagtemperatuur lager dan nachttemperatuur) zijn in de pot-, perk- en kuipplantenteelt
goede resultaten bereikt om de gewassen compacter te houden. Ook Clematis reageert hier
op (Verhoeven 1992), waardoor een kortere, meer gedrongen plant ontstaat. Sturing hierop
zal echter moeilijk zijn, omdat deze toepassing alleen in de winter en het vroege voorjaar
toepasbaar is als de dagtemperatuur te beheersen is. Een kouval in de vroege ochtend kan
dit iets opschuiven, maar de toepasbaarheid blijft beperkt.
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Ook door manipulatie van de lichtomgeving kan de lengtegroei worden gestuurd. Om
groeiremming te verkrijgen, moet een spectrale filter relatief meer blauw licht (B:400-500
nm) dan rood licht (R:600-700 nm) doorlaten en relatief meer rood licht dan verrood licht
(FR:700- 800 nm). Deze veranderingen in lichtkwaliteit kunnen door de plant waargenomen
worden door speciale pigmenten bijv. het fytochroom. Rood licht zet dit fytochroom om naar
zijn actieve vorm en daardoor wordt strekking tegengegaan. Deze veranderingen in
lichtkwaliteit kunnen worden gerealiseerd door gebruik te maken van speciale folies of
lampen. (Heemers, 2000)
Daglengte beïnvloedt zowel het bloeiproces als de groei. Bij dagneutrale en langedag
planten kan het inlassen van korte dagperioden voor groeiremming zorgen (Heemers,
2000).
Sturing middels klimaat is moeilijk bij Clematis en andere klimplanten omdat ze hoofdzakelijk
buiten geteeld worden of in een koude kas en de omstandigheden dus voornamelijk
beïnvloed worden door het buitenklimaat.
Bij teelt in de kas is het van belang zo veel mogelijk de temperatuur te beheersen om de
groei te beheersen. In de praktijk is nog dikwijls zichtbaar dat er in het voorjaar weinig wordt
gelucht. De temperatuur in de kas loopt sterk op. Doordat licht de beperkende factor is en
ook de verdamping dikwijls laag is, ontstaat dan een langgerekt en slap gewas.
Planten onder SON-T lampen vertoonden de beste bladkleur, maar bloemknopvorming werd
door deze belichting niet beïnvloed. Ook voor de vertakking bleek extra verlichting niet
noodzakelijk. (Verhoeven 1992)

3.3

Water en Bemesting

Groeibeheersing door bemesting (o,a een hoge EC, minder stikstof (N), meer Kali (K), een
verlaagd fosfaatgehalte (P), of meer chloride en sulfaat) en door de watergift (droger telen)
leidt bij een aantal gewassen in verschillende sectoren tot minder strekkingsgroei.
In een koud, zout of droog (wortel)milieu zal een plant moeilijker water op kunnen nemen en
daarom zal minder celstrekking optreden. Hierdoor ontstaat weer een kleiner blad dat
minder licht kan opvangen en daardoor kan de plant weer minder assimileren. Als de
wateropname goed is, maar de verdamping klein, zien we het tegenovergestelde: de
bladeren worden extra groot en dun en vangen veel licht op.
Sturing door droger te kweken is moeilijk, omdat Clematis hoofdzakelijk buiten wordt
geteeld. Droger kweken is dus slechts in beperkte mate mogelijk.
In de praktijk wordt op bemesting bij Clematis nog weinig gestuurd. Een aantal kwekers
werken met langzaamwerkende gecoate meststoffen. Deze meststoffen komen vrij op basis
van temperatuur. Sturing is dan niet mogelijk. De meeste kwekers werken met een halve
dosering langzaamwerkende meststof in combinatie met bijmesten.
Bij Clematis wordt vaak aan het begin van de teelt niet te veel voeding gegeven om te
voorkomen dat het stek te zacht opgroeit. Te zacht stek geeft problemen bij de
vermeerdering. Zodra het stek is geknipt, wordt extra voeding gegeven. Vooral voldoende
stikstof is nodig om te zorgen dat de ogen goed uitlopen en het gewas tijdig leverbaar is. De
ervaring is dat bij een laag stikstofgehalte de vertakking minder is. Zodra de ranken boven in
de stok zitten, wordt wel afgehard met een oplosmeststof met een hoger kaligehalte (15-530).
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Stikstof is een van de belangrijkste bouwstenen voor de plant. Het element zit ook in
bladgroen. Een gebrek aan stikstof resulteert in een sterke groeiremming en kleiner blad.
Ook krijgt het gewas een gele kleur. Te veel stikstof is ook niet goed. Er ontstaat een slap en
zacht gewas dat gevoelig is voor ziekten.
Fosfaat speelt een belangrijke rol bij de groei en heeft een gunstig effect op de
wortelontwikkeling. Bij fosfaatgebrek ontstaat een gedrongen gewas.
Het element kali zorgt voor hardere celwanden en dus afharding van de plant. Een hoger
kaligehalte en iets lagere stikstofgehalte lijkt bij sommige gewassen voor een meer
beheerste groei te zorgen. Een hoger kaligehalte is te bereiken met vloeibare meststoffen.
Sinds 2003 is er ook gecoate kalisalpeter 12-0-43 op de markt in de werkingsduren 4
maanden of 8 maanden, tevens wordt er door een fabrikant gewerkt aan gecoate kalisulfaat.
Met het gebruik van gecoate kalisalpeter in combinatie met een andere gecoate meststof
kan een variatie van het fosfaatgehalte worden verkregen. In proeven werd met een laag
fosfaatgehalte (combinatie van 2 kg Multicote K 8 M 12-0-43 en 1 kg Multicote 8 M 15-7-15
en een laag gehalte aan PG-mix) een compacte plant verkregen. (Stamsnijder, 2004)
Fosfaatbeperking heeft een remmend effect op de strekking en daarmee op de gewasgroei.
Toevoeging van klei in het substraat is mogelijk ook een optie. In de potplantenteelt wordt
door klei toevoeging in het substraat een compactere groei verkregen. Ook in de boomteelt
wordt hiermee in de praktijk op zeer beperkte schaal geëxperimenteerd.
Onderzoek in Denemarken heeft recent een slow-release fosfaatmeststof (Compalox-P
buffer) opgeleverd die door het substraat gemengd kan worden. Compalox-P buffer is een
aluminiumoxide dat fosfaat bindt bij hoge concentraties en kan dit ook weer afgeven bij lage
fosfaatconcentraties. Door dit middel door de potgrond te mengen kan een stabiele lage
concentratie gehandhaafd worden. In het gietwater hoeft dan geen fosfaat meegegeven te
worden. Naast een groeiremmende werking kan dit middel mogelijk ook leiden tot een
vermindering van de emissie van fosfaat. Verhoogd kleigehalte en fosfaat beperking via
doseren met het Compalox-P buffer zou dus een alternatieve sturingsmogelijkheid kunnen
zijn voor klimplanten. Momenteel lopen hier meerdere proeven mee in Nederland in de teelt
van kuipplanten en eenjarige zomerbloeiers. De eerste resultaten van deze toevoeging lijken
bemoedigend, meer onderzoek en praktijkervaring zijn echter nodig (Dijkstra, 2004).
Indien de bemesting van Clematis wordt aangepast vanaf het begin van de teelt zal niet
alleen gekeken moeten worden naar het effect op de groei van de plant maar ook naar het
stekresultaat.

3.4
3.4.1

Groeiregulatoren
Natuurlijke groeiregulatoren

De groei van een plant wordt gereguleerd door groeiregulatoren en groeihormonen. Het zijn
prikkels die de plant sturen in haar fysiologische processen zoals wortelvorming,
celstrekking, bloei, etc. De plant produceert deze stoffen zelf en transport ze naar andere
delen van de plant waar de stoffen een bepaald effect geven.
Er wordt onderscheid gemaakt in vijf groepen groeiregulatoren: auxinen, gibberellinen,
cytokinen, abscine en ethyleen.
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• Auxinen
Auxinen zijn in geringe concentraties nodig voor alle groeiverschijnselen. Een te hoge
concentratie auxine zorgt echter voor groeiremming. Auxine wordt gevormd in de
stengeltoppen en in de jonge bladeren. Auxine wordt in de praktijk toegepast als
onkruidbestrijdingsmiddel en voor de wortelvorming van stekken. De natuurlijke werking van
auxine is als volgt:
- Apicale dominantie;
- Celdeling, plasmagroei en celstrekking;
- Celdifferentatie;
- Bloei-inductie;
- Vertraging verouderingsprocessen.
• Gibberellinen (GA)
Gibberellinen worden gevormd in worteltoppen, kiemende zaden, jonge bladeren. In de
praktijk worden gibberellinen toegepast om meer strekkingsgroei te krijgen. De natuurlijke
werking van gibberellinen berust op:
- Zaadkieming en uitlopen van rustende knoppen;
- Celdeling, plasmagroei en celstrekking;
- Celdifferentiatie;
- Verlening van de celinternodiën;
- Bloeiinductie, stimulatie van de vruchtvorming en remming vruchtval;
- Handhaving van het wortel- / loofevenwicht.
• Cytokininen (CK)
Cytokininen worden gevormd in de worteltoppen en in de knoppen. In de praktijk worden
ck’s toegepast bij de bevordering van celdelingen in weefselkweek. Cytokininen bevorderen
scheutvorming. De natuurlijke werking van cytokininen is als volgt:
- dichten van wonden;
- celdeling en plasmagroei;
- vertraging veroudering;
- celdifferentiatie;
- regeling van voedseltransport;
- handhaving wortel- / loofevenwicht.
• Abscisinen (ABA)
Abscisinen remt de groei en ontwikkeling. In de praktijk worden abscisinen gebruikt om de
kiemrust van zaden te verlengen. ABA wordt gevormd in oudere bladeren onder korte dag
en in vruchten. De natuurlijke werking van abscisinen is als volgt:
rustinductie bij knoppen, zaden en knollen;
- blad- en vruchtval (vorming abscissielaagje)
- vertraging groei en ontwikkeling vegetatieve plantendelen
- regeling openingstoestand huidmondjes
• Ethyleen
Ethyleen zit in de lege ruimtes tussen de cellen. Ethyleen is een verouderingshormoon voor
volgroeide plantendelen en zorgt voor groeiremming jonge delen. In de praktijk wordt
ethyleen toegepast als kiemrustverbreker, versnelt aanleggen van bloeiwijzen en het zorgt
voor de synchronisatie van de vruchtval bij fruit. De natuurlijke werking van ethyleen is als
volgt:
- verwelking bloemen;
- versnelde afrijping;
- bladvergeling en abscissie;
- kiemrustverbreking;
- stimulatie generatieve groei.
© DLV Facet: december 2004
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3.4.2

Remmiddelen (chemische / biologische groeiregulatoren)

Door het toepassen van (chemische / biologische) remmiddelen kan de groei beter worden
beheerst. Het voormalige Boomteeltpraktijkonderzoek (nu PPO Sector Bomen) heeft eind
jaren tachtig en begin jaren negentig veel onderzoek uitgevoerd naar de teelt van een korte
en goed vertakte Clematis. Uit oriënterend onderzoek met een aantal groeiremmers bleek
dat Clematis alleen maar werd geremd met het niet toegelaten middel Bonzi (paclobutrazol).
Er werd wel een aantal negatieve bij-effecten zoals bladafwijkingen, kleinere bloemen en
bloeiverlating geconstateerd. Gezien deze niet bevredigende resultaten en de persistentie
van het middel biedt Bonzi geen perspectief voor verder onderzoek. Er werd geen
groeiremming bereikt met Alar 64 SP (daminozide) en CCC (chloormequat) (Verhoeven
1993).
Bij Clematis is in het verleden ook onderzoek uitgevoerd met diverse groeiregulatoren (o.a.
Atrinal, Berelex en Promalin). Promalin gaf sterk wisselende resultaten. Mogelijke verklaring
hiervoor is dat Promalin een combinatie is van benzyladenine (werkt positief op de
zijscheutvorming = positief effect) en GA4+GA7 ( bewerkstelligd celstrekking = negatief
effect). Concluderend kan worden gesteld dat met behulp van de groeiregulatoren Atrinal,
Berelex en Promalin de gestelde doelstelling (teelt van korte, goed vertakte Clematis) niet
kan worden bereikt. (Verhoeven 1993).
In een lopend project van DLV Facet bij eenjarige zomerbloeiers wordt momenteel een
nieuw experimenteel middel uitgetest. Dit nieuwe middel lijkt goede perspectieven te bieden,
wat mogelijk ook bij klimplanten ingezet zou kunnen worden (Gevers, 2004).
In de fruitteelt blijkt dat na het toepassen van een nieuw remmiddel de lengte van de
scheuten korter blijft. De verklaring hiervoor is dat dit middel ingrijpt op de gibbereline (GA)
synthese van de plant. De werkzame stof prohexadion-Ca blokkeert het ontstaan van het
groeibevorderende gibbereline-1 (Kepers, 2002). ATS (Ammoniumthiosulfaat) is een
meststof die in de fruitteelt ook met succes toegepast wordt. Onderzocht zal moeten worden
of deze middelen ook in de boomteelt ingezet kunnen worden.
BASF heeft een nieuw middel in Duitsland. Dit middel op basis van de werkzame stof
(metconazol) is in Nederland niet toegelaten, maar BASF is wel geïnteresseerd. In Duitsland
zijn goede resultaten bereikt bij verschillende gewassen. In verschillende gewassen is
gespoten met een concentratie van 0,1 %. Bij hoger doseringen neemt de kans op bobbelig
blad toe. Bij onzekerheid kan het beste met een lagere concentratie maar in een hogere
frequentie worden gespoten. Omdat het middel lang zijn werking behoudt in de plant zijn
enkele behandelingen voldoende. (Ueber, Altmann, Hayler e.a., 2004)
Afhankelijk van de toelatingsmogelijkheden in de boomteelt worden 2 of 3 middelen in het
onderzoek betrokken. ATS lijkt op voorhand geen alternatief omdat dit middel werkt als
vruchtdunningsmiddel. Het experimentele middel uit de eenjarige zomerbloeiers en het
middel uit de fruitteelt bieden mogelijk wel perspectief. Uit Duits onderzoek blijkt dat het
middel uit de fruitteelt bij diverse potplanten groeiremming geeft. De fabrikanten geven op
voorhand aan bij succes mee te willen werken aan een toelating.
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3.5

Teelthandelingen

Teelthandelingen zoals geregeld toppen geeft bij veel gewassen een goed vertakte en
compacte plant. Bij Clematis is het na het terugknippen (stek knippen) van belang een
product met veel scheuten en bloei te verkrijgen. Verder kan, door in een vroeg stadium de
bloei te initiëren, een meer gedrongen groei en meer bloei worden verkregen, wat een
aantrekkelijker product voor de consument oplevert.
Planten zijn gevoelig voor aanraking. In Duitsland werd een streelmachine op Poinsettia en
potchrysant getest. Door het strelen van de groeipunten met lapjes stof werd een
compactere plantvorm verkregen in vergelijking met de controle behandeling (Gugenhan,
1999).
Momenteel vind onderzoek plaats door DLV Facet in samenwerking met TNO over nietchemische methoden. Uit de eerste fase bleek dat trillingen en aanraken effect hebben.
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4 Oriënterende proef 2003
4.1

Proefopzet

Omdat het groeiseizoen voor Clematis al halverwege was toen het project is goedgekeurd,
is er voor gekozen om het eerste jaar enkele voornamelijk oriënterende proeven uit te
voeren om te kijken of na de vermeerdering met behulp van groeiremmers of extra
teelthandelingen een stevigere plant kan worden verkregen. De ervaringen moeten vooral
een goede basis vormen voor het tweede jaar.
De proef is uitgevoerd op het volgende boomkwekerijbedrijf in het gewas Clematis:
G.P. van Tol
Zijdeweg
Reeuwijk
Er zijn 7 behandelingen gegeven. Deze zijn in tabel 1 weergegeven. De 7 behandelingen
zijn in viervoud uitgevoerd. Per proefvak zijn 20 planten behandeld. Hiervan zijn steeds 10
(netto) planten gemeten.
Tabel 4.1Code
A

Overzicht behandelingen 2003

Behandeling
Multicote gecoate kalisalpeter

Concentratie
2 g/l

B

Onbehandeld

C

Extra toppen

D

Middel X

ca 2 weken na de eerste keer
toppen
50 g / 100 l water

E

Middel X

100 g / 100 l water

F

Middel Y

100 g / 100 l water

G

Middel Y

200 g / 100 l water

De behandeling zijn uitgevoerd bij grootbloemige Clematis in de volgende cultivars:
•
•
•
•

‘Warszawska Nike’
‘Ville de Lyon’
‘Dr Rupel’
‘Blekitney Aniol’

Er is gekozen voor deze cultivars omdat veel andere cultivars al relatief lang waren. Volgend
jaar zal rekening worden gehouden met cultivars die relatief moeilijk bloemknop vormen.

© DLV Facet: december 2004

14

Eindverslag: Betere groeibeheersing klimplanten, zodat stevige klimplanten worden verkregen

4.2

Proefschema

Het proefschema is weergegeven in figuur 4.1. De proef is uitgezet op 14 juli. Behandeling A
en C zijn direct uitgevoerd. De eerste bespuiting van behandeling D t/m G is uitgevoerd op
18 juli ’s avonds om 20.00 uur bij groeizaam weer. Verder is gespoten op 25 juli en 4
augustus.
Bed 1
A
B
C
D
E
F
G

Bed 2
C
G
A
F
D
B
E

Figuur 4.1 -

Proefschema

Bed 3
B
C
F
G
E
A
D

Bed 4
E
D
G
A
C
F
B

De planten hebben naast de proefbehandeling dezelfde teeltbehandeling gekregen als alle
planten op de kwekerij. Tussentijds is de lengte van de planten gemeten en de
gewastoestand visueel beoordeeld. Maandag 25 augustus heeft de eindbeoordeling
plaatsgevonden. Bij de eindbeoordeling is de lengte gemeten en de gewastoestand visueel
beoordeeld. Het was niet mogelijk langer te wachten omdat sommige cultivars sterk waren
gegroeid en boven de stok in elkaar begonnen te groei. Bij ‘Warszwaska Nike’ was het op
25 augustus zelfs al niet meer mogelijk de ranken te meten, omdat de scheuten geheel door
elkaar groeiden. De lengte is gemeten van de langste rank vanaf de bovenkant van de pot.
De 90 cm stok steekt 70 cm boven de pot uit.

4.3

Resultaten

In figuur 4.2 zijn de resultaten van de lengtemeting gedurende het onderzoek gemiddeld
over de cultivars weergegeven. In figuur 4.3 tot en met 4.6 zijn deze per cultivar
weergegeven. De volgende voorlopige conclusies kunnen worden getrokken:
-

De toepassing van kalisalpeter en toppen heeft geen effect gehad op de eindlengte op
25 augustus.
Extra toppen lijkt in deze proef op basis van visuele waarneming slechts bij ‘Blekitney
Aniol’ een zwaardere plant te geven: meer ranken.
De indruk bestaat dat bij ‘Blekitney Aniol’ het blad van de planten die extra kalisalpeter
hebben gehad iets donkerder van kleur was.
Beide groeiremmers remmen de groei van de plant significant.
Er is geen significant effect van de concentratie op de eindlengte op 25 augustus
geconstateerd bij middel X.
Er is een significant effect van de concentratie op de eindlengte op 25 augustus
geconstateerd bij middel Y. De hogere concentratie geeft significant meer remming.
Middel X geeft als nadelige bijwerking bobbelig blad. Met name bij de hogere
concentratie. Ook de bloemdiameter is kleiner (zie foto 4.1). Middel Y heeft deze
nadelige bijwerkingen in mindere mate. De bloemkleur is wel iets lichter bij middel Y.
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Verloop gemiddelde lenge in cm
90
80
70

lengte (cm)

60
lengte 16 juli

50

lengte 7 aug
40

lengte 25 aug

30
20
10
0
Controle

Kalisalpeter

Toppen

X1

X2

Y1

Y2

Figuur 4.2 -

Verloop gemiddelde lengte in cm over de cultivars

Foto 4.1 -

Remmen heeft invloed op de diameter en kleur van de bloem

A1 (links)
E1 (boven)
G1 (boven)
D2 (onder)

= onbehandeld
= Middel X 100g / 100 l water => duidelijk kleinere bloem
= Middel Y 200 g/ 100 l water => iets kleinere bloem
= Middel X 50 g / 100 l water => iets kleinere bloem
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Warszawska Nike
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Figuur 4.3 -

Kalisalpeter

Toppen

X1

X2

Y1

Y2

Verloop gemiddelde lengte in cm ‘Warszwaska Nike’

Op 25 augustus waren veel ranken volledig in elkaar gegroeid

Ville de Lyon
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100

lengte (cm)
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lengte 7 aug
lengte 25 aug

40
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0
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Figuur 4.4 -
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X1

X2

Y1

Y2

Verloop gemiddelde lengte in cm ‘Ville de Lyon’
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Dr Rupel
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Figuur 4.5 -
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Verloop gemiddelde lengte in cm ‘Dr Rupel’

Blekitney Aniol
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Figuur 4.6 -

Kalisalpeter

Toppen

X1
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Y1

Y2

Verloop gemiddelde lengte in cm ‘Blekitney Aniol’
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5 Voorjaarsproef 2004
5.1

Proefopzet

De resultaten van de proef in 2003 zijn besproken met de BCO. In overleg met de BCO zijn
de volgende aandachtspunten / prioriteiten naar voren gekomen:
- Remmiddelen opnieuw testen: wordt gezien als best mogelijke oplossing
- Bemesting: alleen kijken of er invloed is
- Teelthandelingen: niet meenemen in proef; wel theorie in kaart brengen in verslag
- Aanbinden is vooral een probleem bij gangbare teelt en bij een voorjaarsteelt in de kas
(plantgoed vers opgepot in januari). Clematis (oude kluit) die wordt teruggeknipt in het
voorjaar geeft voldoende stevige ranken. Indien mogelijk qua budget in beide teelten
een proef uitvoeren.
Op verzoek van de BCO is bij de voorjaarteelt een proef uitgevoerd.
De proef is uitgevoerd op het volgende boomkwekerijbedrijf in het gewas Clematis:
G.P. van Tol
Zijdeweg
Reeuwijk
Er zijn 6 behandelingen gegeven. Deze zijn in tabel 5.1 weergegeven.
Tabel 5.1Code
A
B

Overzicht behandelingen 2004

C
D

Behandeling
Onbehandeld
Multicote gecoate kalisalpeter 8 M
(12-0-43) i.p.v. standaard 2 g/l
Osmocote 12-14M (15-9-9)
Middel X
Middel X

Concentratie

E

Middel Y

50 g / 100 l water

F

Middel Y

100 g / 100 l water

2 g/l
25 g / 100 l water
50 g / 100 l water

Plantgoed (blote wortel) is eind januari in de kas opgepot in C2 (wk 5). Behandeling B is
opgepot met aangepaste bemesting. De ranken zijn teruggeknipt toen ze boven in de stok
waren (begin mei: wk 19). Zodra de ogen begonnen te schuiven, is gestart met de
bespuitingen. Er is gekozen voor een lagere dosering omdat er afgelopen jaar sprake was
van een zeer sterke remming. Over het algemeen zal het effect op zachte gewassen nog
sterker zijn. Daarnaast is eerder gestart met de bespuitingen.
De behandeling zijn uitgevoerd bij grootbloemige Clematis in de volgende cultivars:
•
•
•

‘Rouge Cardinal’ (Jackmanii Group),
‘Etoile Violette’ (Viticella Group)
‘Miss Bateman’ (Patens Group)
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De 6 behandelingen zijn in drievoud uitgevoerd. Per proefvak zijn 20 planten behandeld.
Hiervan zijn steeds 10 (netto) proefplanten gemeten.

5.2

Proefschema

Het proefschema is weergegeven in figuur 5.1. De bespuitingen zijn uitgevoerd op 28 mei, 2
juni en 7 juni.
Vak 1
B
C
E
F
A
D

Vak 2
C
A
F
D
B
E

Figuur 5.1-

Proefschema

Vak 3
E
D
A
C
F
B

De planten hebben naast de proefbehandeling dezelfde teeltbehandeling gekregen als alle
planten op de kwekerij. Vrijdag 4 juni zijn de planten gemeten. Vrijdag 11 juni heeft de
eindbeoordeling qua lengte plaatsgevonden. Het was niet mogelijk langer te wachten omdat
de onbehandelde planten sterk waren gegroeid en anders boven de stok in elkaar zouden
groeiden. Bij de eindbeoordeling is de lengte gemeten en de gewastoestand visueel
beoordeeld. De lengte is gemeten van de langste rank vanaf de bovenkant van de pot.
Omdat de bloemknop nog niet was uitgegroeid, heeft in juli nog een visuele beoordeling
plaatsgevonden.
Behandeling A en B zijn op 7 juni bemonsterd door Blgg Naaldwijk om inzicht te krijgen in de
bemestingstoestand in de pot. Er was een duidelijk verschil. Het stikstofgehalte was vrijwel
vergelijkbaar, maar het kaligehalte bij B was twee keer zo hoog en het fosfaatgehalte lager.
De analysegegevens zijn opgenomen als bijlage.

5.3

Resultaten

In figuur 5.2 tot en met 5.4 zijn de resultaten van de lengtemeting gedurende het onderzoek
per cultivar weergegeven. De volgende conclusies kunnen worden getrokken:
- De toepassing van kalisalpeter heeft geen effect gehad op de eindlengte. De
bemestingsmonsters tonen wel een duidelijk verschil in stikstof-kaliverhouding. A: NO3/
K = 1,7/1,1 (mmol/l) B: = 2,0/2,3 (mmol/l). De stikstof-kaliverhouding heeft dus geen
invloed op de groei. Ook is het fosfaatgehalte lager.
- Beide groeiremmers remmen de groei van de plant significant.
- Er is alleen bij de cultivar ‘Miss Bateman’ een significant effect van de concentratie op de
eindlengte geconstateerd bij middel X. De hogere concentratie geeft significant meer
remming
- Er is bij alle rassen een significant effect van de concentratie op de eindlengte
geconstateerd bij middel Y. De hogere concentratie geeft significant veel meer remming.
- Middel X geeft als nadelige bijwerking bobbelig blad. Het middel werkt slechts kort. Op
24 juni was bij de beoordeling door de BCO duidelijk zichtbaar dat het gewas weer hard
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-

-

doorgroeide. De planten van behandeling Y stonden nog ‘stil’. De werkingsduur van
middel Y is dus langer.
De geremde planten hebben visueel meer bloemen en op een lagere lengte, ofwel meer
bloem langs de stok. De plant is daarmee visueel aantrekkelijker. Wel is bij middel X de
bloemdiameter duidelijk kleiner. Bij middel Y is de bloemdiameter iets kleiner en ook is
de bloemkleur iets lichter van kleur (fletser).
De wortelontwikkeling lijkt bij behandeling E en F (middel Y) beter dan onbehandeld.

Foto 5.1-

Overzicht van de verschillende behandelingen (A t/m F)

Foto 5.2- Middel X geeft bobbelig blad
© DLV Facet: december 2004
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Voorjaarsproef 'Miss Bateman'
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Figuur 5.2 -
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Verloop gemiddelde lengte in cm ‘Miss Bateman’

Voorjaarsproef 'Etoile Violette'
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Voorjaarsproef 'Rouge Cardinal'
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6 Zomerproef 2004
6.1

Proefopzet

De resultaten van de voorjaarsproef in 2004 zijn besproken met de BCO. In overleg met de
BCO zijn de volgende aandachtspunten / prioriteiten naar voren gekomen:
- Middel Y geeft een goede remming. Nogmaals testen.
- Middel X geeft bobbelige blad. De plant is daarom niet meer te verkopen. Verder heeft
het gewas als gevolg van de bespuitingen stilgestaan, maar groeien de scheuten daarna
weer hard door. Mogelijk geeft het middel in een zeer lage dosering geen schade, maar
dan is zeer vaak herhalen nodig, omdat het gewas weer snel er doorheen groeit. Dit
heeft niet de voorkeur van de kwekers. Besloten is om middel X daarom niet meer te
testen.
- Verschil in bemesting B t.o.v. A geeft geen verschil in groei. Niet meer testen.
- Nieuw middel van BASF meenemen in proef in twee doseringen
- Voorstel mogelijke cultivars:
o ‘Jackmanii’ (of ‘Gipsy Queen’)
o ‘Madame Le Coultre’
o ‘Etoile Violette’
o ‘Ville de Lyon’
- Proef uitvoeren bij teelt met 3 korte stokken. Juist bij deze teelt is een gedrongen groei
gewenst.
Naar aanleiding hiervan is een opzet gemaakt voor een proef bij de zomerteelt van
Clematis.
De proef is uitgevoerd op het volgende boomkwekerijbedrijf in het gewas Clematis:
G.P. van Tol
Zijdeweg
Reeuwijk
Tabel 6.1 Code
A
B
C
D
E

Overzicht behandelingen zomer 2004

Behandeling
Onbehandeld
Middel Y
Middel Y
Middel Z

Concentratie
50 g/ 100 l water
100 g / 100 l water
50 ml / 100 l water

Middel Z

100 ml / 100 l water

Plantgoed (blote wortel) is eind maart / begin april opgepot in een C2 rozenpot. Eind mei
zaten de ranken bovenin de stok en is stek gemaakt. Enkele weken daarna is gestart met de
proefbespuitingen. De ranken hadden toen een lengte van ca 20 cm. De doseringen zijn
afgestemd met fabrikanten en gebaseerd op eerdere proefresultaten.
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De behandeling zijn uitgevoerd bij grootbloemige Clematis in de volgende cultivars:
• ‘Gipsy Queen’
• ‘Etoile Violette’
• ‘Miss Bateman’
De 5 behandelingen zijn in drievoud uitgevoerd. Per proefvak zijn 20 planten behandeld.
Hiervan zijn steeds 10 (netto) planten gemeten.

6.2

Proefschema

Het proefschema is weergegeven in figuur 3. De bespuitingen zijn uitgevoerd op 29 juni, 5
juli, 13 juli en 20 juli.
Vak 1
C
A
D
B
E

Vak 2
B
C
E
A
D

Figuur 6.1 -

Proefschema

Vak 3
E
D
A
C
B

De planten hebben naast de proefbehandeling dezelfde teeltbehandeling gekregen als alle
planten op de kwekerij. Bij de eerste bespuiting zijn de planten ca 20 cm. Op 5 juli zijn de
planten de eerste keer gemeten (voor de tweede bespuiting). Op 13 juli heeft de
eindbeoordeling qua lengte plaatsgevonden. Het was niet mogelijk langer te wachten, omdat
de ranken van de onbehandelde planten ruim boven de stok uitkwamen en in elkaar
begonnen te groeien. De lengte is gemeten van de langste rank vanaf de bovenkant van de
pot. De 60 cm stok steekt ongeveer 40 cm boven de bovenkant van de pot uit. Bij de
beoordeling op 13 juli is ook de gewastoestand visueel beoordeeld. Omdat de bloemknop
nog niet was uitgegroeid, heeft half augustus nog een visuele eindbeoordeling
plaatsgevonden.
Op 5 juli bleek bij de tussenbeoordeling dat de bespuitingen met een remmiddel duidelijk
effect hadden. Bij de eerste bespuiting hadden de ranken al een lengte van ca 20 cm. Om te
kijken wat het effect is op planten die net zijn teruggeknipt, is als aanvulling op de
zomerproef op 5 juli dezelfde proefopzet uitgezet bij de cultivar ‘Jackmanii’. Deze planten
waren later teruggeknipt dan de andere planten. Op 5 juli begonnen de ogen net te
schuiven. De planten zijn gespoten op 5 juli, 13 juli en 20 juli. De beoordeling van deze
cultivar is alleen visueel gebeurd. Alle planten zijn op 11 augustus boven de stok getopt.

Foto 6.1 -
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6.3

Resultaten

In figuur 6.2 tot en met 6.4 zijn de resultaten van de lengtemeting gedurende het onderzoek
per cultivar weergegeven. De volgende voorlopige conclusies kunnen worden getrokken:
-

-

-

Beide groeiremmers remmen de groei van de plant significant (zie figuur 6.2 t/m 6.4).
Er is een significant effect van de concentratie op de eindlengte en op de toename in
lengte tussen beide meettijdstippen bij middel Y. De hogere concentratie geeft significant
meer remming.
Er is geen significant effect van de concentratie op de eindlengte ofwel lengte toename
van middel Z.
Planten die zijn gespoten met middel Z hebben iets donkerder en glanzender blad.
Middel Z geeft als nadelige bijwerking licht bobbelig blad. Het bobbelige blad is vooral bij
‘Miss Bateman’ duidelijk zichtbaar. Het bobbelige blad is echter minder dan bij de
bespuitingen met middel X tijdens de voorjaarsproef.
De geremde planten hebben kortere internodiën.
De geremde planten hebben half augustus visueel meer bloemen en op een lagere
lengte, ofwel meer bloem langs de stok. De plant is daarmee visueel aantrekkelijker. De
planten staan half augustus volop in bloei. De onbehandelde planten en de planten van
behandeling B staan (nog) niet in bloei. Deze planten zijn begin augustus getopt boven
de stok (dus op ca 40 cm vanaf de potrand gemeten). Dit is een standaard teeltmethode.
De ranken worden voortdurend boven de stop afgetopt. De rank gaat dan opnieuw
uitlopen en moet dan bloem aanleggen. Deze bloem zit dan wel helemaal boven in de
plant.
De planten van de partij ‘Jackmanii’ die zijn gespoten met middel Z (behandeling D en E)
zijn op 20 juli zeer compact en het blad is bobbelig. De planten die zijn gespoten met
middel Y (behandeling B en C) zijn
visueel beoordeeld iets minder sterk
geremd. Er is besloten te stoppen
met spuiten, omdat de verwachting
was dat de planten veel te kort
zouden blijven. Een maand later (16
augustus) is het bobbelige blad
nauwelijks zichtbaar meer. De
planten van behandeling D en E
staan volop in de knop, zijn zeer
stevig en hebben korte internodiën
(ca 3 à 4 cm t.o.v. 11 tot 15 cm bij
de onbehandelde planten). De
planten komen net tot aan de
bovenkant van de stok en zijn dus
ook niet meegetopt op 11 augustus.
Ook de planten van behandeling C
hebben knop, maar in minder mate
dan behandeling D en E. Bij
behandeling A zijn nog geen
knoppen zichtbaar. Tijdens een
kwekersavond op 16 augustus zijn
de kwekers positief verbaasd over
de compactheid, stevigheid en het
aantal knoppen van behandeling D
en E. De planten zijn visueel zeer
aantrekkelijk.
Foto 6.2Jackmanii behandeling A en E

© DLV Facet: december 2004

26

Eindverslag: Betere groeibeheersing klimplanten, zodat stevige klimplanten worden verkregen

Lengte per meettijdstip en toename in lengte voor het ras Etoile-Violette
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Figuur 6.2 -

Verloop gemiddelde lengte in cm ‘Etolie Violette’
Lengte per meettijdstip en toename in lengte voor het ras
Miss Bateman

Gem. lengte 5 juli

70

Gem. lengte 13 juli
Gemiddelde lengte (cm)

60

Gem.toename tussen 5 en 13 juli

50

40

30

20

10

0
A

B

C

D

E

Behandeling

Figuur 6.3-

Verloop gemiddelde lengte in cm ‘Miss Bateman’
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Lengte per meettijdstip en toename in lengte voor het ras
Gipsy Queen

Gem. lengte 5 juli

70

Gem. lengte 13 juli
Gemiddelde lengte (cm)

60

Gem.toename tussen 5 en 13 juli

50

40

30

20

10

0
A

B

C

D

E

Behandeling

Figuur 6.4-

Verloop gemiddelde lengte in cm ‘Gipsy Queen’

Foto 6.3 -

‘Jackmanii’ behandeling A t/m E
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Foto 6.4 Behandeling A t/m E
‘Jackmanii’
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7 Discussie
Op 16 augustus is een kwekersavond gehouden. Alle klimplantenkwekers zijn toen
uitgenodigd. De resultaten van de voorjaarsproef zijn gepresenteerd en besproken en de
kwekers hebben de stand van zaken van de zomerproef bekeken. Tijdens deze avond en
tijdens overleggen met de BCO zijn een aantal discussiepunten besproken.
•

Groeit een plant die is gespoten met een groeiremmer wel weer door als deze in de tuin
komt te staan of blijft het een compacte klimplant? Dit laatste is ongewenst.
9 Om dit te testen zijn van alle behandelingen in de voorjaarproef een paar planten
eind juni teruggeknipt. Deze planten lopen na het terugknippen weer gewoon
goed uit. Er is daarbij geen verschil in behandeling te zien.

•

Zijn de planten door de groeibeheersing ook steviger en makkelijker te binden?
9 Alleen bij de proef in ‘Jackmanii’ zijn de ranken visueel dikker en steviger dan de
onbehandelde planten.
9 Door korte internodiën is het binden moeilijker (je bindt veel blad mee).
9 Doordat de geremde planten veel bloemknop hebben worden de ranken extra
zwaar en is goed aanbinden nodig.
9 Doordat de bladparen dichter op elkaar zitten, klitten de ranken minder in elkaar
en is binden makkelijker.
9 Omdat de groei stopt, hoeven minder vaak ranken bijgebonden te worden.
9 Kwekers vinden het belangrijkste dat de plant visueel mooi is.

•

Ook het geregeld toppen boven de stok kost veel arbeid. Is het mogelijk met
groeiremmers de plant stil te zetten.
9 Op verzoek van de kwekers zijn ter oriëntatie enkele planten die net boven de
stok getopt waren, gespoten met middel Z (behandeling E). De bespuiting is na
een week herhaald. De planten lopen compacter uit dan de onbehandelde
planten. Ook wordt bloemknopaanleg gestimuleerd.

Foto 7.1- Remmen boven de stok
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•

Groeiremming heeft in sommige gevallen effect op de bloemkleur en de bloemdiameter.
Is dit een probleem?
9 Volgens de kwekers is dit afhankelijk van de markt. Indien op soort wordt gekocht
is een afwijking eerder een probleem dan voor de impulsmarkt waar vaak
gewoon op kleur wordt ingekocht.
9 Ook planten die normaal zijn uitgebloeid zijn fletser van kleur.
9 Een plant met veel bloem mag ook iets kleinere bloemen hebben.

•

De bespuitingen met een groeiregulator zijn steeds na ca. een week herhaald. Er is
geen onderzoek gedaan naar grotere intervallen tussen de bespuitingen.
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8 Conclusie en aanbevelingen
Het is goed mogelijk de groei te beheersen van Clematis met behulp van groeiregulatoren.
Middel X, Y en Z geven een significante remming t.o.v. de onbehandelde planten. De
planten hebben kortere internodiën en meer bloemknoppen langs de stok.
Middel X geeft bobbelig blad als nevenwerking en is daarom niet geschikt als groeiregulator.
Een ander nadeel is dat de bloemen ook kleiner blijven. Er is bij middel X geen significant
effect geconstateerd van de concentratie op de eindlengte.
Middel Y geeft een goede remming, maar de bloemkleur is iets fletser. Dit laatste is volgens
de kwekers over het algemeen geen probleem. De meeste Clematis worden gekocht als
visueel aantrekkelijke plant op de impulsmarkt. Het gaat dan om het uiterlijk van de plant.
Indien kopers specifiek op soort inkopen is een afwijking qua kleur mogelijk wel een
probleem.
Er is een significant verschil geconstateerd van de concentratie op de eindlengte. Een
hogere dosering geeft meer remming.
Middel Z geeft een goede remming. Kwekers zijn zeer positief over de compactheid,
stevigheid en het aantal knoppen van de partij ‘Jackmanii’ die is behandeld met middel Z.
Nadeel is dat middel Z bij enkele cultivars bobbelig blad geeft. Naarmate de planten ouder
worden, trekt dit iets weg.
Er is geen significant verschil waargenomen tussen de verschillende doseringen op de
eindlengte.
Middel Z is alleen in de laatste proef meegenomen. Meer onderzoek is nodig.
Voor een goede groeibeheersing is het belangrijk tijdig met de bespuitingen te starten. Start
zodra de ogen beginnen te schuiven. Wanneer vroeg wordt gestart ontstaat direct van
onderaf een compacte plantopbouw.
De meststofkeuze heeft geen effect op de lengtegroei. Er is geen significant verschil in
lengte waargenomen tussen de planten die opgepot zijn in grond met 2 gram Multicote
gecoate kalisalpeter 8 M (12-0-43) per liter en de planten die zijn opgepot in 2 gram
Osmocote 12-14M (15-9-9) per liter (=standaard). De analyses van de bemestingsmonsters
tonen daarentegen duidelijk een verschil in voedingscijfers.
Gezien het brede sortiment van Clematis is er meer onderzoek nodig om het effect op
verschillende cultivars te bepalen.
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