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VOORWOORÖ
Daar op 31 December 1947 een einde kwam aan de waarneming van het Consulentschap Aalsmeer door Ir. G. W. v. d.
Helm, waarmee aeze ook altrad ais .Directeur van de Proeftuin, neb ik tnans de eer U het jaarverslag over het jaar 1947
aan te bieden.
Kon het voorwoord in de voorafgaande jaarverslagen, ondanKs de oorlogsomstandigheden steeds optimistisch gestemd
zijn, thans kan ctit ten deie heiaas niet het geval zijn. Werden
de bedrijfsuitkomsten van de gewone bedrijven in het afgelopen jaar ongunstig beïnvloed door de langdurige en strenge
winter, door de vernoogde lasten, de lagere bloemenprijzen enz.,
ditzelfde geldt natuurlijk in nog sterkere mate voor een bedrijf
als de Proeftuin, daar enerzijds proefnemingen veel meer werk
vragen dan een normale cultuur, terwijl anderzijds de opbrengst dikwijls veel geringer is of vaak zelfs geheel nihil is.
Ook de proeftuin heeft te kampen met de moeilijkneden, die ontstaan zijn door de oorlogsomstandigheden, waardoor de noodzakelijke onderhoudswerken niet konden geschieden.
Men was dan ook genoodzaakt een drietal oude kasjes op het
bedrijf achter de Tuinbouwschool af te breken wegens bouwvalligheid. Het ïigt in de bedoeling in 1948 van de afbraak een
rozenkasje van 180 m- op te bouwen op het polderbedrijf aan
de Stommeerkade, terwijl tegen de bestaande pottenkas op het
bovenland een tweede pottenkas van dezelfde grootte gebouwd
zal worden. Behalve andere reparaties, dient vooral ook de
nieuwe beschoeiïng op het bovenland genoemd te worden.
Al deze omstandigheden waren de oorzaak, dat, ondanks het
feit, dat Drs. D. Noordam en ondergetekende beide op 1 Januari
1947 in Rijksdienst overgingen, waardoor het salaris niet meer
ten laste van de Proeftuin kwam, de exploitatierekening over
het jaar 1947 sloot met een nadelig saldo van bijna 10.000 gulden, terwijl voor het jaar 1948 dit bedrag begroot wordt op een
som van niet minder dan ruim 23.000 gulden.
Bovendien worden de uitgaven, die dit jaar gedaan moeten
worden voor de nieuwbouw, een mogelijke vervanging van de
stoomketel en de aanschaffing van enige wetenschappelijke instrumenten, begroot op ƒ32.000, welk bedrag echter nog uit dë
bestemmingsreserve geput kan worden, wanneer deblokkering
zou slagen.
In de toekomst zullen nog grote uitgaven gedaan moeten
worden voor de noodzakelijke verdere vernieuwing van het
bedry'f
Bovendien dient het streven van een proeftuin er op gericht
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te zijn zoveel mogelijk proeven te nemen, waardoor uiteraard
minder zuiver alleen voor de opbrengst geteeld kan worden en
de geldelijke opbrengst nog ongunstiger beïnvloed zal worden.
Ook mag er nog wei eens op gewezen worden, dat de werkgelegenheid voor de wetenscnappelijke onderzoekers zeker niet
aan de eisen voldoet, die hieraan gesteld mogen worden, terwijl
het ontbreken van een ruime bedrijfsschuur, zowel op het bovenland als op het polderbedrijf als een ernstige tekortkoming
moet worden beschouwd.
Uit het bovenstaande blijkt wel duidelijk, dat wanneer het
wetenschappelijk onderzoek op dezelfde voet of nog uitgebreider doorgang zal vinden, er andere wegen gevonden moeten
worden voor de financiering van de Proeftuin en dat deze,
gezien het standpunt van het Rijk, waarschijnlijk gezocht moet
worden in een verhoogde bijdrage van de practyk, in welke
vorm dan ook.
Moest het voorgaande enigszins somber gesteld worden, de
hierop volgende verslagen der proefnemingen doen zien, dat er
veel belangrijk onderzoek verricht is. Wel leverde het personeelsgebrek in sommige tijden van het jaar dikwijls enige
moeilijkheden op, waardoor het personeel van de Tuinbouwvoorlichtingsdienst enige malen bij moest springen. Ten dele
werd het personeelsgebrek ondervangen door de plaatsing van
een viertal leerlingen der school op het bedrijf. Overigens stond
de technische zijde van het bedrijf weer onder leiding van de
chef K. Zwartendijk, hierin bijgestaan door J. Meester en gedurende een deel van het jaar door R. J. Schmitt en van der
Hoek.
Ook dit jaar zijn de proefverslagen tamelijk uitvoerig, ofschoon een aantal niet opgenomen zijn, omdat geen enkel positief resultaat werd geboekt.
Het grondonderzoek heeft in het afgelopen jaar een grote
opgang gemaakt. Daar de analyst J. H. Croockewit het grootste
deel van zijn tijd hieraan moet besteden, was het hem niet mogelijk de wetenschappelijke onderzoekers in die mate bij te
staan, als oorspronkelijk in de bedoeling lag.
De meeste assistenten werden ook weer in het onderzoek betrokken.
Dit zal vermoedelijk nog meer het geval zyn, wanneer meer
proeven, vooral bemestingsproeven, bij de kwekers zelf genomen zullen worden.
Niet onvermeld mag blijven, dat het Proeftuinbestuur met
de commissarissen vrijwel geregeld om de 2 weken bijeen
kwam, waarvoor vanaf deze plaats zeker dank mag worden
gebracht.
Tenslotte is een woord van dank aan de Heer Ir. G. W. v. d.
Helm voor hetgeen hij tijdens zy'n vijfjarige ambtsperiode
voor de Proeftuin heeft gedaan, hier zeker op zijn plaats.
De Directeur,
J. WASSCHER.

Verlies- en Winst
Grond
Huur .
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!

ƒ 400.—
„ 309.57

Afschrijving subsidie Rijk 1945 .
Bedrijf
Onderhoud . . . . .
Verzekering
Afschrijvingen
Proefkas
Bedrijf Stommeerkade .
Stookbak

.

.

.

ƒ5201.96
„ 198.91

»

ƒ
„

709.57
327.—

„ 5400.87

ƒ1000.—
750.—
„ 30.50
„ 1780.50

Arbeid
Salaris chef
„ vast personeel
„ los personeel
Sociale lasten .

ƒ2551.86
„ 8214.—
„ 3759.94
„ 4000.88
„ 18526.68

Bedrijf sbenodigdheden
Mest en grond .
Bestrijdingsmiddelen
Bedrijfsmiddelen
Brandstoffen
Licht en kracht .
Wetenschappelijk Werk
Werktuigen, Gereedschap
Grondfraisen .

ƒ 545.95
„ 315.20
„ 1488.63
„ 6233.73
„ 285.06
„ 566.22
„ 949.84
„ 79.40
„ 10464.03
„ 1735.67

Zaden en Plantgoed
Vracht en emballage
Omzetbelasting
Veilingprovisie

ƒ 126.70
323.29
„ 1151.41
1601.40

Diversen
Administratiekosten
Reiskosten
Contributie
Onvoorzien
Rente

. . .

ƒ 1428.09
„ 206.65
97.60
„ 240.02
7.79
1980.15
ƒ42525.87

rekening over 1947
Opbrengst
Veiling
ƒ18417.11
Contant
„
72.60
Zaden en plantgoed . . . . „ 1192.65
Wetenschappelijk onderzoek
. „ 283.10
Subsidie's
Rijk
Provincie Noord-Holland
Provincie Noord-Holland (extra)
Gemeente Aalsmeer
Verenigingen
. . . .
Verenigingen (C.A.V. 1946)

ƒ —.—
„2500.—
„ 750.—
„ 400.—
„1730.—
„ 545.—
»ï

Contributies
(C.A.V. 1946)
Donaties
Rente
Ledenkapitaal C.A.V.
Diversen
Jaarverslagen .
Onkosten C.T.A.V. .
Phaenologisch proefveld

ƒ5039.75
„ 545.—
5584.75
16.—
740.72
233.15
ƒ 1.75
„ 145.—
„ 25.—
?»

Verlies

5925.—

171.75
9889.04

ƒ 42525.87

Balans per 31 December
Bedrijf Stommeerkade .
Afschrijvingen

.

.

.

ƒ 7500.—
„ 4500.—
ƒ 3000.—

Proefkas
Afschrijvingen

.
.

.

.

.

ƒ10000.—
„ 7000.—
„ 3000.—

Kassen en Bakken
Afschrijvingen
Betonhak . . .
Afschrijvingen

.
.

.
.

.

.

Garage
Afschrijvingen

.

.

.
.

.

1.—
—.—

f
.

.

.

.

„
ƒ

„

1—

„

274.50

„

1—

„

346.80

305,—
30.50

„
f

.

Installatie (Wan en pomp) . . .
Afschrijvingen
Ledenkapitaal C.A.V
Debiteuren
Belegde Reserve
Nieuwbouw .
Diversen

ƒ
„

1.—
—.—

346.80
„
—.—
., 3359.97
„13009.76

.

.

.

.

ƒ22966.50
, 239.76
„ 23206.26

Kas
Bank
Giro

ƒ
2.25
„41116.13
, 7498.25
„ 48616.63
ƒ94815.92
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1947 Proeftuin Aalsmeer
Aandelen
.
Voorschotten
Crediteuren
Pensioenreserve
Reserve's

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nieuwbouw
Proefkas
Diversen

ƒ 150.—
„ 3000.—
„ 615.85
„ 197.52
ƒ 22966.50
„10000.^
, 239.76
„ 33206.26

Bestemmingsreserve
Kapitaal vrij
geblokkeerd

Nieuivbouiv

„45000.—
ƒ 6616.78
, 6029.51
„ 12646.29

ƒ 94815.92
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Bestuur en Personeel
Proeftuin
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester :
Leden:
Commissarissen:

Wetenschappelijk personeel:
Bedrijf :

Bovendien waren de volgende
werkzaam:
en vanaf 8 September:

G. Buskermolen
P : J. Joore
N. v. Erk
W. D. Maarse Kzn.
J. Tas Jaczn.
J. Alderden Dzn., A.T.B.
P. de Bruyn, C.A.V.
D. Man, C.A.V.
W. v. Leeuwen Wzn., Bloemenl.
J. v. Zijverden, Bloemenlust
Joh. Hofman, Gem. Aalsmeer
J. H. Croockewit, analyst
K. Zwartendijk, chef
R. J. Schmitt (tot 25 Oct.)
C. A. v. d. Hoek (vanaf 2 Aug.)
G. J. Timmermans (14-4—2-8)
J. G. Homan 23-3—20-10)
leerlingen van de Tuinbouwschool
Mej. J. Castelein
B. J. Homan
,C. Terstal
F. Geerling

Voorlichtingsdienst
Het personeel van de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst was in
1947 als volgt samengesteld:
Dr. J. Wasscher
Consulent:
Ir. G. S. v. Marie, entomoloog
Ingenieurs
Drs. D. Noordam, phytopathol.
P. J. H. N. Adolfs
Hoofdassistent le kl.
J. Bakker
Hoofdassistenten:
P. v. d. Zwaard
W. Belgraver
Assistenten:
C. J. Kragtwijk
W. v. Marsbergen
A. Mulder
A. G. A. .v. d. Nes
L. J. v. d. Wateren
Mej. H. W. Kok
Typistes:
Mej. C. P. v. Velzen
Opte merken valt dat deheer A. Mulder per 1December 1947
overgeplaatst werd naar het Departement van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening te 's-Gravenhage.
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ONDERZOEKINGEN
AMERIKAANSE ANJERS
GHndcultuuï
door Dr. J. Wasscher en J. H. Cröockewit

In de maand November van het vorige jaar werd voor eerste
oriëntatie een proefje opgezet met grindcultuur van anjers in
een zevental proefputten. Hiervoor werden in elke betonnen put
5gewortelde stekplanten van Peter Fisher, na het uitwassen van
dewortelkluit, uitgeplant. Als oplossingen werden gebruikt (omgerekend op 1000 1.water) :
Fil.
W.P.
2W.P.
Kaliumnitraat *
608 gr.
1344gr.
400gr.
168gr.
200gr.
Ammoniumsulfaat
110 gr.
1008gr.
350gr.
Magnesiumsulfaat
510 gr.
504gr.
250gr.
Monocaliumfosfaat
282 gr.
2354gr.
500gr.
Calciumsulfaat
1214 gr.
30gr.
10gr.
"•Ferrosulfaat
200gr.
Mononatriumfosfaat
Kaliumsulfaat
200gr.
Tevens werden nog sporen mangaansulfaat, zinksulfaat, kopersulfaat en sublimaat toegevoegd. De W.P.-oplossing werd 1,
2 en 3maal per dag en eens per 2 dagen gedurende een half uur
toegediend, de 2W.P. eenmaal per dag en opl. Fil. 1 en 3 maal
per dag.
De eerste tijd werden deze oplossingen op de halve sterkte gebruikt, in Maart werden deze vervangen door de volledige concentraties. In totaal werd de oplossing 4 maal ververst of aangevuld met zouten.
In het algemeen kan gezegd worden, dat de groei der planten,
ten dele ook door de ongunstige standplaats der putten en
door een sterke spintaantasting, niet bijzonder goed was. Wat
overigens spoedig naar voren kwam, was het feit, dat de groei
in de putten, waaraan het vaakst de oplossing toegediend werd,
het slechtst was.
Waarschijnlijk zullen in het ongunstige jaargetijde de wortels te veel met de oplossing in aanraking zijn gekomen, waardoor de voet te koud werd. Door de te grote vochtigheid trad
tevens voetrot op vooral wanneer de wortelkluit niet voldoende
uitgewassen was. waardoor enige planten geheel afstierven.
Op 9 Juli werd het gehele gewas op het moment, dat het in
bloei stond, opgeruimd. Volledigheidshalve volgen hieronder nog .
de resultaten van de metingen, die toen verricht werden.
\
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gem. aantal
gem. hoogte
bloemtakken
dood
88cm
2
W.P. (3x p.d.)
3
86cm
(2xp.d.)
1
SV,
83cm
3
( l x p.d.)
1
89
cm
(lxp.2d.)
1
2V.
90cm
2V.
2W.P. ( l x p . d . )
2
90cm
2
Fil.
(lxp.d.)
1
3
87cm
(3xp.d.)
2
Vermeld moet nog worden, dat de planten, nadat ze ongeveer
een maand in de putten hadden gestaan, eenmaal getopt werden.
Daarna niet meer.
Overigens blijkt uit de cijfers, dat er in de groei in de verschillende oplossingen betrekkelijk weinig verschillen aanwezig waren over de gehele groeiperiode, doch dat, zoals te verwachten was, men in de winter voorzichtig moet zijn met de oplossing te vaak toe te dienen. Voor de opname van de verschillende voedingsstoffen uit de oplossing vergelijke men nog, wat
bij de Gerbera hierover is vermeld.
Grondstomen
Invloed van het stomen van de grond

*
door W. Belgraver

Alhoewel ook voor dit gedeelte van de proef nog seen volledige eindconclusie getrokken kan worden, zijn er toch reeds behoorlijke opbrengst-verschillen waar te nemen.
Zoals reeds in het verslag van 1946 vermeld staat, werd een
gedeelte van de kasgrond niet gestoomd en in vergelijking met
het gestoomde gedeelte beplant met King Cardinal en Maytime.
Bleek vorig jaar reeds, dat de rassen uitgeplant op het gestoomde gedeelte groter opbrengst gaven, dit jaar was dit eveneens het geval.
Met de berekening der opbrengsten werd steeds rekening gehouden met de aantasting door Phialonhora cinerescens.
Was men bij het uitplanten in April 1946 uitgegaan van 180
planten voor beide rassen op het onorestoomde en 120 op het gestoomdegedeelte,het bleek dat van King Cardinal enMaytime in
Aug. nog maar 159en 153planten in productie waren. In Oct. en
Dec. was dit resp. 124—122 en 96—98, zodat heel wat planten
uiterevallen ztin.
De verschillende opbrengsten over beide rassen, welke ten
gunste van het gestoomde gedeelte uitvalt is als volgt, aangevuld met de resultaten van 1946:
RAS

gem. p.plant 1eltw.

gcra.p. pi.Jekwal totaalgem. p. pi.

gestoomd: King Cardinal
16.665
5.563
ongestoomd: idem
12.841
3.592
gestoomd: Maytime
10.992
15.130
ongestoomd: idem
10.438
8.492
Globaal berekend King Cardinal 22 tegen 16
Maytime
26 tegen 19.
14

22.228 '~
16.433
26.130
18.930

Rassenvergelijking (Opbrengst)
door W. Belgraver

Zoals reeds in het jaarverslag 1946 vermeld staat, kon over
het eerste jaar van deze proef nog geen volledige conclusie getrokken worden, zodat ook het tweede jaar bij deze proef alle
gegevens verzameld werden. Ter herinnering merken wij nog
even op, dat de 59 rassen uitgeplant werden, omstreeks half
April 1946 in de gestoomde kasgrond van kas 23 aan de Stommeerkade. Deze kas werd voordien gebruikt voor een besmettingsproef (Phialophora-besmettingsproef), zodat de teeltlaag
voor een goede cultuur gestoomd moest worden.
Tevens merken wrj hierbij nog op, dàt van de 59 rassen in
totaal 33 rassen geheel te vergelijken waren, en het overige gedeelte uitgeplant werd ter eerste oriëntatie. Van de laatste
groepjes werden dan ook kleinere aantallen uitgeplant. De 33
rassen voor volkomen vergelijking werden in duplo op proefvakken van 100—120 planten uitgeplant.
Voor verdere aanduidingen en opmerkingen, b.v. beschrijving
van diverse rassen, wordt verwezen naar het jaarverslag 1946.
De opbrengsten van alle 59 rassen over het tweede jaar, dus
het tijdvak lopende van 1 Jan. 1947 tot en met 31 December
1947 zijn in de bijgaande tabel samengevat met de opbrengstcijfers van 1946. Voor een juister inzicht is nog een kolom bijgevoegd, met de gemiddelde opbrenerst per plant in 1947 alleen.
In de eerste kolom van deze tabel vindt men voor het aantal
planten, waarvan werd uitgegaan, 2 getallen, het beginaantal
van half April 1946 en daarachter het aantal planten, dat op
31 December 1947 was overgebleven. Voor een nauwkeurige berekening der oübrengsten oer plant, door dit onregelmatig verminderen van het aantal planten, werden alle gegevens op 0,001
nauwkeurig berekend, zodat een vergelijking voor alle rassen
mogelijk werd. Voor een eenvoudiger overzicht werden de eindcijfers echter slechts tot 1 ciifer achter de komma afgerond.
Indien het mosrelyk zou ziin, om van de verschillende rassen,
desnoods ingedeeld naar kleur, grafieken te Dubliceren, zou men
een prachtior overzicht krijgen van de tijden van hoofdbloei,
plus de aantallen, welke per plant gesneden werden. Dit is om
technische redenen echter helaas niet mogelijk.
Ook het onsommen van lange ciiferreeksen, welke een beeld
der verschillende rassen t>er maand geven, wordt een veel te
droge en moeilijk te vergelijken materie, zodat volstaan wordt
met een globale besehriivine der verschillende rassen, welke
toch in grote lijnen een juist beeld geeft.
Bezien we het sortiment witte anjers, dan blijkt direct dat
White Peter Fisher ook dit jaar weer de hoogste opbrenerst
geeft; deze hoge opbrengst viel echter juist in Juli en wel 1000
bloeroen per 100 planten, terwijl in de wintermaanden b.v. in
Jan, Febr. en ook in Maart de opbrengsten zeer laag werden.
Toen werden per 100 planten niet meer dan 8.7 en 8 bloemen
gesneden, zodat we deze witte anjer nu niet direct als een goede
winteranjer kunnen beschouwen. White Betty Lou daarentegen
15

gaf reeds vroçg in,het voorjaar een flinke opbrengst, in April
reeds 265 bloeden per 100 planten, wat ook het geval is met de
verouderde Ivory, welke ook in April flinke opbrengsten gaf,
doch gedurende de wintermaanden zeer laag bleef. In de zomer
gaf ze een flinke tijd een behoorlijke opbrengst, doch dit zakte
in de nazomer spoedig af. White Betty Lou gaf echter in verhouding een veel betere wintersnede.
,
Puritan en White Maytime gingen vrijwel gelijk op en af, echter zo, dat Puritan in Oct., Nov. en Dec. meer in opbrengst was
dan Maytime, welke in het voorjaar beter was.
Bezien we als lichtrqse Peter Fisher, Mia Brenner, Eleanor,
Ashington Pink en Laddie, dan is Peter Fisher hier wel het
hoogst in opbrengst, ookweer het hoogste aantal in Juli. In Oct.Nov. begon de opbrengst sterk te dalen, 88 en 43 bloemen per
100 planten. Laddie blijft in alle maanden in de minderheid. Ze
paf 700 bloemen per 100planten, in Juli eenmaal een flinke snede van 400bloemen per 100planten, doch dit daalde in Augustus
al weer tot 97 bloemen, terwijl ook in winter en voorjaar zeer
weinig (16—3 bloemen per 100 planten) van dit ras gesneden
werd. Als vlugge groeier zien we in het voorjaar, dat Ashington Pink in Maart de hooerste opbrengst gaf, b.v. 133 bloemen
per 100 planten, terwijl Mia Brenner in Juni met 412 bloemen
per 100 planten boven de andere genoemde lichtrose uitkwam.
De andere groep lichtrose Pink Spectrum, Mavtime, Mia
Brenner II, Elisabeth II en Mrs. C . B . Johnson gaf een ander
beeld. Bij deze zien we, dat Mrs. C. B. Johnson, welke over het
algemeen geen bijzondere eigenschappen heeft, juist ten opzichte van de andere rassen in Juni en ook weer in Sept. een vry
hoge opbrengst heeft van resp. 406 en 546 bloemen per 100
planten.
Als grootste gever, ook ten aanzien van de andere groep lichtrose anjers, gaf Maytime de hoogste opbrengst, in totaal 20,7
bloemen per plant over de gehele cultuur. De winteropbrengst
van dit ras mocht ook goed genoemd worden met b.v. in de
maand Febr. 42 bloemen per 100 planten, tegen Peter Fisher in
dezelfde maand van het zelfde aantal planten slechts 9 bloemen.
Elisabeth II (lichtrose) stond in totaal boven Mia Brenner en
Mia Brenner II. Bij deze proef kwam de hogere opbrengst van
Mia Brenner tegen Elisabeth in de winter niet raar voren, daar
er met de cultuur geheel niet op gewerkt werd. Zo waren de opbrengsten in de maanden Nov. en Dec. voor Mia Brenner en
Elisabeth resp. 44 en 63, en 26 en 33 bloemen per 100 planten.
Verder gaan deze lichtrose, uitgezonderd Mrs. C. B. Johnson,
vrijwel gelijk op en af, wat hun aantal bloemen per maand betreft.
Als donkerrose gaf Dark Pink Maytime de hoogste totaal-opbrengst:19.4bloemen per plant, gevolgd door Elisabeth I, waarvan vermeld kan worden, dat deze reeds vroeg in het voorjaar
in April reeds een opbrengst van 187 bloemen per 100 planten
gaf, tegen Dark Pink Maytime een opbrengst van 96 bloemen.
Een tijdelijke zeer hoge opbrengst, en wel in Juni gaf John
16

Briry met 406bloemen per 100planten, doch dit zakte zeer spoedig af, zodat de opbrengst in Aug. 68 bloemen per 100 planten
bedroeg. Ooktot laat in het voorjaar April-Mei blijft dit ras, met
eenopbrengst van 25bloemen per 100planten, beneden de andere
donkerrose rassen. Betty Lou gaf iets meer bloemen dan Betty
Lou Supreme, welke laatste dan ook een maand later, in Juli, in
volle productie kwam. Vrijwel gelijkmatig in productie is Pink
Treasure, met'dien verstande, dat dit ras in JJuni reeds flink oploopt en pas tegen Sept. begint te minderen.
De opbrengsten van de 4 rode anjers, n.l. Barbara Farr, Spectrum Supreme, King Cardinal en Wivelsfield Crimson II, zijn
vrijwel gelijk. Hun maandelijkse opbrengsten variëren niet buitengewoon sterk, doch tijdelijk, in Juli, komt de lichtrode Wivelsfield Crimson II ver boven de andere, 589 tegen ruim 300
bloemen per 100 planten, uit. In het voorjaar komt King Cardinal en in het najaar Barbara Farr vlugger in bloei.
Wivelsfield Crimson I als donkerrode heeft een grotere opbrengst dan Topsy en Seth Parker, welke laatste twee elkaar
op de voet volgen. De totale opbrengst van deze drie rassen is
afgerond als volgt: W.C. I 22, Topsy 17 en Seth Parker ruim 16
ploemen per plant. Ook in April en Juni gaf W.C. I een groter
opbrengst, terwijl Seth Parker niet als hoogste gever, toch een
mooie gelijke zomer-productie heeft, wat met het oog op de
gemengde bossen een voordeel is.
Bezien we ten slotte nog enkele geel gekleurde anjers, dan
blijkt dat Pharoah ten aanzien van Maine Sunshine, Barbara
Brigham en Orange Wonder tijdelijk, in Juli, een grotere productie heeft, n.l. 477 tegen resp. 343, 306 en 348 bloemen per
100 planten.
Barbara Brigham geeft gedurende de maanden Juni tot Sept.
een vrij aardige hoeveelheid bloemen, doch Maine Sunshine bleef
bij deze proef toch verreweg het hoogste aantal bloemen geven.
Laagste in opbrengst was Aristocrat, welke in Sept. toch nog
met 155 tegenover Maine Sunshine met 115 bloemen per 100
planten naar voren kwam.
In de winter bleken deze rassen over het algemeen een lage
opbrengst te hebben.
Ten slotte kunnen we opmerken, dat, hoewel de algemene
eindconclusie nog niet getrokken kan worden, door deze proef
toch inzicht is verkregen in het sortiment ten aanzien van de
meer of minder grote gevers.
Voor het veilen van gemengde bossen of dozen kan men aan
de hand van de opgesomde eigenschappen, vooral ten aanzien
van de bloeityden, gemakkelijk het sortiment overzien, zodat
men door een juiste rassenkeuze steeds „Goed-gemengd" kan
hebben.
Ten aanzien van deze rassen-keuze speelt de grondsoort evenwel ook een rol, doch dit maakt op de periodieke bloem-opbrengsten toch niet zoveel verschil. Enig verschil zou kunnen ontstaan
ten aanzien van de opbrengsten van het eerste jaar, welke b.v.
op de meer zwaardere kleigronden, door het minder vlug op17

groeien der jonge planten, kunnen ontstaan, doch dit verlegt
bepaalde rasseneigenschappen, b.v. het vroeg of later in het
voorjaar in productie komen, niet.
Opbrengst Am. Anjers 1 Jan. 47 t.m. 31 D e c . '47
0.— =_
OM

RAS

°CÏÏ
i- ca c

«g
S«
<2

-

:N

Sä™

O u ï
o-cu

â.
Wit
White Maytime
White Peter Fisher
Puritan
Ivory
White BettyLou
Allwood's Purity
Maleine
Allwood's Cream
Lichtrose en rose
Canadian Pink
Fairy Queen
Mia Brenner I
Mia Brenner II
Elisabeth I
Elisabeth II
Laddie (D)
Laddie (inl.)
Maytime
Eleanor
Ashington Pink
Pink'Spectrum
Mrs. C.B.Johnson (D)
Mrs. C.B.Johnson (Inl)
Peter Fisher
Donkerrose
Pink Treasure
Betty Lou
Betty Lou Supreme
Dark Pink Maytime
Vivian
Krimhilde
John Briry
Charming
Rood
Wivelsfield Cr. II
Eleanor (rode sp.)
Spectrum Supreme
Barbara Farr
King Cardinal
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926 930
1506 1106
1290 948
1349 1396
1182 923
926 571
277 481
215 195

lekw 2ekw
8.5
13.1
10.9
11.5
10.0
17.2
6.9
8.9

9.0 17.5 21.4
9.6 22.7 28.8
8.0 18.9 23.4
11.4 22.927.9
7.8 17.8 21.7
10.6 27.830.9
12.0 18.9 23.7
8.1 17.0 22.0

4-4
16-16
108-107
110-72
108-68
120-103
120-104
24-19
120-83
120-53
120-118
120-92
96-92
8-8
120-114

29
187
879
794
1035
1144
966
136
949
1002
1015
640
815
74
1228

53
69
747
702
738
934
392
108
1281
604
1126
1043
736
60
1015

7.2
11.6
8.1
8.0
10.3
9.9
8.4
5.9
8.7
9.0
8.5
5.4
8.5
9.2
10.3

13.2
4.3
7.8
6.9
7.2
8.1
3.3
4.9
11.8
5.6
10.4
8.8
7.9
7.5
8.5

20.4 32.4
15.9 20.9
15.9 20.8
14.9 20.5
17.5 23.2
18.0 22.6
11.7 14.1
10.8 13.5
20.5 26.3
14.6 18.3
18.9 23.7
14.2 18.0
16.4 22.0
16.7 21.2
18.8 25.1

112-94
120-83
120-116
120-88
20-20
12-9
120-119
32-32

764
1029
1206
1006
108
50
1325
179

760
713
605
1282
193
107
261
208

7.0
9.4
10.1
8.5
5.4
4.1
11.0
5.5

6.9
6.4
5.0
11.0
9.6
8.9
2.1
6.4

13.9 19.3
15.8 21.5
15.1 19.9
19.5 24.4
15.0 19.4
13.0 17.9
13.1 17.1
11.9 16.5

108-87
8-8
120-113
120-103
120-95

813
58
556
900
1560

975
49
1436
1089
452

7.8 5.5 13.3 18.6
7.2 6.1 13.3 14.4
4.6 11.9 16.5 22.2
7.6 9.3 16.921.4
13.3 3.8 17.122.2

120-55
120-109
120-113
120-105
120-85
54-53
40-40
24-24
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Donkerrood
Emile
Zaailing No. 1 (Pr.t)
Woburn
Seth Parker
Wivelsfield Cr. I
Topsy

8-5
28-20
8-8
120-90
100-62
120-62

43
179
52
1393
1371
980

40
109
54
482
822
714

.8.5
6.5
6.5
12.5
14.1
9.8

Geel,Oranje en gestreept
Maine Sunshine (D)
112-108
Maine Sunshine (inl)
16-16
Golden Wonder
36-36
Chief Kokomo
46-8
Oranje Nassau
36-36
Oranje Wonder
120-120
Barbara Brigham
120-111
Aristocrat
120-120
Lady Hudson
48-39
No. 78 (N.V. Verbeek)
12-12
Margaretha
28-27
Pharoah
120-78

647
126
197
549
207
761
741
463
207
94
95
718

419
91
98
240
226
731
798
704
229
43
236
391

5.9
7.8
5.4
24.1
5.7
6.3
6.2
3.8
5.5
7.8
3.5
6.4

Diversen
Doris Allwood
Pelargonium
Orchid Beauty
March, of Headfort

150
551
925
194

204
161
410
223

28-26
60-49
120-110
36-36

7.7 16.2 20.0
3.9 10.4 11.0
6.7 13.2 15.4
4.3 16.8 21.3
8.4 22.5 25.5
7.2 17.0 21.8
3.8
5.6
9.3
10.7
6.2
6.0
6.7
5.8
6.0
3.5
8.7
3.6

9.7 13.0
13.4 17.1
14.7 19.0
34.8 39.8
11.9 15.3
12.3 16.7
12.9 17.2
9.6 12.9
11.5 14.3
11.3 18.9
12.2 17.2
10.0 13.2

5.3 7.3 12.6 15.2
9.5 2.7 12.2 14.8
7.8 3.5 11.3 14.7
5.3 6.1 11.4 14.7

N.B. Verloop aantal planten geeft de begin- en eindhoeveelheid aan. Aantal bloemen Ie en 2e kwaliteit geeft de werkelijk
gesneden bloemen,terwijl event. 3een 4e soort niet in detellingen werden opgenomen.
Gemiddeld aantal bloemen per plant geeft de som der maandelijkse gemiddelden.Het maandelijks gemiddeldewerd bepaald
t.o.v.het in diemaand nog aanwezig aantal planten.
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Stekproef met groeistoffen
door Drs. D. Noordam

' Begin Juni 1947 werd King Cardinalstek gestoken, dat vooraf
was behandeld met groeistoffen. Voor iedere behandeling werden 2 groepen van 30 stekken gebruikt. De gegevens en de resultaten van de proef zijn samengevat in onderstaande tabel.. In
deze proef werd de beworteling goed genoemd wanneer de voet
van de stek rondom was beworteld (zeer goed, wanneer de beworteling extra zwaar was) ; matig wanneer een deel van de
omtrek van de stekbasis onbewortejd was;slecht beworteld wanneer slechts één of een paar worteltjes aanwezig waren. Voor
meer bijzonderheden over de gevolgde methode wqrdt verwezen
naar Jaarverslag Proeftuin Aalsmeer 1945, p. 12.
_
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Rhizopon A
0.7% op kool
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14) 33 = 54%

Rhizopon A
75 mg p. 1.
opzuigt. 15 u.
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9
9

4
5

1
0

2
0

27) 57 = 9 5 %
30)

Rhizopon B
0.1% op talk

30
30

0
0

12
10

10
9

7
10

1
1

22)
41 = 6 8 %
19)

30
30

0
0

12
16

6
9

7
4

5
1

18) 43 = 7 2 %
25)

Rhizopon B
25 mg/l opzuigtijd 4 u.

30
30

0
12

10
6

8
8

11
3

1
1

18) 44 = 7 3 %
26)

Water, opzuigtijd 4 u.

30
30

0
0

5
1

6
4

19
25

0
0

11) 16 = 2 7 %
5)

Onbehandeld

30
30

0
0

6
0

9
11

10
18

5
1

15) 26 = 4 3 %
11)

Rhizopon B
0.2% op talk

In deze proef blijkt Rhizopon A als oplossing de beste beworteling gegeven te hebben, terwijl ook het aantal bewortelde
stekken groter is dan met andere behandeling. Het resultaat met
Rhizopon A 0.7% op kool is minder goed en slechter dan men
gewoonlijk gewend is.Het feit, dat deze proef in de zomer plaats
vond, een tijd waarin het stek nog wel eens last heeft niet geheel stijf te zijn, kan hiervoor misschien een verklaring geven.
Waardoor de beworteling van de stekken die 4 uur in water
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stonden, minder is dan van de onbehandelde stekken, is nog niet
te verklaren.
De beworteling met Rhizopon B poeder en oplossing was niet
slecht, maar toch minder dan wij op grond van andere waarnemingen zouden verwachten.
Spintbestrijding met azobenzeen
door Ir. G. S. van Marie

Azobenzeen is een oranjerode kristallijne stof met een typische, enigszins zoete geur, welke door verhitting te verdampen
is en volgens Amerikaanse publicaties (Blauvelt in het blad v.
d. New York State Flower Growers 1946 en 1947) een uitstekend middel ter bestrijding van spint is.
Begonnen werd met de voortzetting van de tegen het einde
van 1946 aangevangen laboratorium-proeven. Oorspronkelijk
werd daarbij gebruik gemaakt van technisch zuiver azobenzeen,
later van het nieuw in de handel gekomen Lirozene-50, een product dat naast een neutrale draagstof 50 % azobenzeen bevat.
Deze proeven (met anjers genomen) leidden tot het resultaat
dat inderdaad spint (eieren inbegrepen!) zeer goed met azobenzeen te doden is, dat echter de gebruikte dosis hoger moet
zijn dan door Blauvelt aangegeven. Een dosis van 800 g Lirozene-50 pe*r 1000 m3 kasinhoud is nodig. Aan de anjerplanten
trad geen beschadiging op, de bloemen van de lichtgekleurde
rassen werden echter soms ietwat geel gekleurd. Dit was vooral het geval bij lagere temperatuur (onder 70 u F.). Indien de
verkleuring heel licht is, verdwijnt ze indien na de behandeling
de temperatuur wat hoog gehouden wordt.
Bij zeer hogetemperatuur (98 c F.) werden aan rijpe bloemen
„krimp"-verschijnselen waargenomen en trad in de nabijheid
van de pannen enige bladbeschadiging op.
Toen door laboratoriumproeven enig inzicht in de te volgen
werkwijze en de uitwerking op de planten was verkregen, werden proeven op practijkschaal ingezet, waaraan door verschillende kwekers hun medewerking werd verleend. Hierbij werd
bevestigd, dat voor een voldoende doding 800 g Lirozene-50 per
1000 m3 kasinhoud nodig is.
In een zwaar besmette kas op de Proeftuin werd beproefd
of een behandeling met 600 g per 1000 m3 met een tussenruimte
van 10 dagen wellicht voldoende zou zijn. Hierbij werd wel een
dusdanige sterfte verkregen, dat het gewas de groei hervatte,
het was echter allesbehalve spintvrij, zodat de bestrijding als
onvoldoende beschouwd moest worden.
Ookbij detoepassing in de practijk, die reeds spoedig op grote
schaal begon, bleek dat als (door te kleine electrische pannen of
te làag brandende petroleumstellen) de voorgeschreven hoeveelheid niet verdampt was, het resultaat onbevredigend was.
Bij de practijkproeven bleek dat men de temperatuur tot 90°
F. zonder bezwaar kon laten stijgen; in sommige gevallen ga21

ven ook nog hogere temperaturen geen beschadiging. Vooral indien bloemen aanwezig zijn, zijn temperaturen boven 90 J F. als
riskant te beschouwen.
Temperaturen onder 70 ° F. geven grote kans op geel-kleuring van lichte soorten en in een enkel geval werd hierbij ook
directe beschadiging (uitbleken van de randen der kroonblaadjes) geconstateerd.
Men doet dus het beste tussen 70 en 90 ° F. te blijven, waarbij
een stijging van de temperatuur te verkiezen is boven een daling, daar bij dalende temperatuur uitkristalliseren van het
azobenzeen op de planten op kan treden.
De duur der verdamping moet niet al te lang zijn (2 à 4 uur).
Bij al te langzame verdamping toch, wordt door de normale lekkage, die iedere kas heeft, nooit een voldoende concentratie van
azobenzeen in dekaslucht bereikt en ishet resultaat onvoldoende
doding.
Wil men een voldoende regelmatige verdeling van de damp
over de kasruimte krijgen, dan moet men ongeveer 20 pannen
per 1000 mä oppervlakte nemen. Bij een gemiddelde kashoogte
van 2V2 m komt dit overeen met 2500 m3 inhoud, dus met
2,5 X 800 = 2000 g Lirozene-50, dus 100 g per pan.
Deze verdampt in een pan van
250 Watt in 4 uur
150 Watt in 6y2 uur
•
125 Watt in bijna 7 uur (restant lichtgeel)
100 Watt lang niet in 7 uur (restant donkergeel)
Men moet dus geen pannen met geringere capaciteit dan 250
Watt gebruiken, liefst 300 Watt. Indien men petroleumstellen
gebruikt, dient men er ook rekening mede te houden, dat deze
voldoende hoog branden om de verdamping snel te doen verlopen.
Een belangrijk punt bleek by de toepassing in de practyk de
regelmatige verdeling van de pannen over de kas. Werden er te
weinig genomen of waren deze onregelmatig over de kas verdeeld (b.v. in een brede kas alle in één rij langs het middenpad)
dan is in de ver van de pannen gelegen hoeken het resultaat onvoldoende, terwyl dicht bij de pannen, waar tijdelijk een hogere
concentratie heerst, de kansen op beschadiging toenemen.
Samenvattend kan het volgende voorschrift als het tot nu toe
het beste gelden:
1. Kies een dag met rustig weer, dus met niet te veel wind en
1. Kies een dagmet rustig weer, dusmet niet veelwind en niet
niet te veel kans op plotselinge temperatuursveranderingen.
2. Snijdt rijpe bloemen eerst zoveel mogelijk af.
3. Sluit de kas.
4. Tracht de temperatuur tussen de 70 en 90 ° F. te houden.
5. Neem 800 g Lirozene-50 per 1000 m3 of een ermee overeenkomende hoeveelheid van een ander product.
6. Verdeel deze over 20 pannen per 1000 m2, regelmatig over
de kas verdeeld.
7. Neem hiervoor electrische pannen van minstens 250 Watt
22

of petroleumstellen, die dezelfde hitte kunnen produceren;
de verdamping moet in 3 à 4 uur beëindigd zijn.
8. Plaats deze pannen, indien enigszins mogelijk, boven het
gewas, zodat de damp niet direct door het gewas trekt.
9. Laat de kas, vanaf het begin der verdamping gerekend,
minstens 6 uur dichtzitten ; indien de temperatuur niet onder de 70 ° F. daalt de nacht over.
10. Mocht onverhoopt nog een lichte geelkleuring van bloemen optreden, houdt dan ook de volgende dagen de temperatuur wat hoog.
Bij de beoordeling van de resultaten houde men in het oog,
dat vele myten langzaam sterven. Ter illustratie hiervan wordt
hier het resultaat vermeld van een proef waarby een zwaar met
spint besmette bos anjers geplaatst werd boven een stuk wit
papier, zodat de afgevallen mijten geteld konden worden:
1 dag na de behandeling 136 mijten — alle dood
2 dagen „ „
„
21 „
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Toen bleken op de anjers nog 2 levende mijten (volwassen
wijfjes) aanwezig. Van de vele aanwezige eieren zijn er geen
uitgekomen.
Voor een definitieve beoordeling van de resultaten dient men
dus tot ongeveer een week na de behandeling te wachten.
In het laatst van het seizoen is ook gebruik gemaakt van
rookpoeder waarin azobenzeen verwerkt was. De ervaring hiermee is nog niet zo groot maar het laat zich aanzien, dat hiermede even goede resultaten bereikt kunnen worden. De hoeveelheid Lirozene-50, die gebruikt wordt is dezelfde als bij de verdamp-methode (800 g per 1000 m3 kas). Deze wordt vermengd
met een drievoudige hoeveelheid rookpoeder, dat als volgt bereid wordt: Los 2 pond Chilisalpeter op in 1 liter water, vermeng dit met 5 pond turfmolm en laat dit drogen. Hoe droog
het mengsel moet zijn is een kwestie van ervaring. Te droge
rookpoeder vliegt in de brand.
Er is ook reeds op deze wijze bereid rookpoeder in de handel
gebracht. Hiervan neemt men dus 3200 g per 1000 m3 kasinhoud.
Spintbestryding met seleniumverbindingen
door Ir. G. S. van Marie

Uit (vrywel geheel Amerikaanse) literatuur is bekend, dat
planten die seleniumverbindingen hebben opgenomen, giftig
worden voor dieren. Men heeft getracht hierop een bestrijding
van schadelijke insecten en mijten te baseren, waarin men tot
op zekere hoogte geslaagd is. Deze methode van bestrijding,
waarbij men dus het bestrijdingsmiddel aàn de grond of aan
de voedingsoplossing waarin de plant groeit, toevoegt, is echter
niet zo eenvoudig als ze op het eerste gezicht ly'kt. De keuze van
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de juiste hoeveelheid is zeer belangrijk daar een teveel ook voor
de planten schadelijk is.
Ter eerste oriëntering werd een proef opgezet, waarbij jonge
anjerplanten (geworteld stek van net ras Barbara Farr) werden gekweekt in watercultuur in stopflesjes van ongeveer 250
cnr inhoud.
Als voedingsoplossing werd gebruikt de Oplossing W.P. (zie
p. 13.)
Aan verschillende groepjes werden verschillende hoeveelheden selenigzuur toegevoegd, zodat de gereedgemaakte voedingsoplossing bevatte (uitgedrukt in mg selenium per liter)
0, 1.25, 2.5, 10 en 40.
De planten werden met spint besmet en (verschillende groepen door elkaar) op een tablet geplaatst. De groep met 40 mg
selenium per liter bleef spoedig in groei achter en stierf uiteindelijk geheel af. De andere groepen vertoonden geen afwijkingen, maar waren ook niet vrij van spint.
Om de juiste dosering van seleniumverbindingen voor watercultuur van anjers vast te stellen zullen dus nieuwe proeven
genomen moeten worden. Een eventueel bruikbare dosis zal
waarschijnlijk tussen 10 en 40 mg seleen per liter liggen, terwijl
een te hoge dosis zeer gevaarlijk voor de planten is.
De overige proeven werden uitgevoerd met opgepotte planten,
dus in grond, terwijl als seleniumverbinding daarbij natriumselenaat gebruikt werd.
a. Beworteld stek van Amerikaanse Anjers, ras Elisabeth werden opgepot en op verschillende tijdstippen met verschillende
hoeveelheden natriumselenaat (steeds opgelost in een in alle
gevallen gelijke hoeveelheid water) begoten.
Opgepot 5 Juli
Behandeling groep I
8 Juli
„
II : 15 „
„ UI
22 „
„ IV : 8 Aug
De aangewende hoeveelheden bedroegen:
Groep A : onbehandeld
„ B : 1.6 mg natriumselenaat per pot
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„
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„

„
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„ E : 12.8 „
„
Iedere groep bestond uit 5 planten.

„
J>

„

>>

„

De lengte van alle planten was direct na het oppotten gemeten. Hij werd opnieuw gemeten 9 October, terwijl toen tevens
de spintaantasting vastgesteld werd. Hiertoe werd van iedere
plant de topscheut afgeplukt. Deze werd gemeten en het aantal
bladeren,waaruit diebestond geteld.Menverkrijgt zoeen binnen
redelijke grenzen vergelijkbaar blijvend deel van de plant. De op
deze top aanwezige mijten werden geteld (eieren, larven en volwassenen apart.
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Een eventuele schadelijke invloed van het toegediende sélenaat zou uit verschillen in de gemiddelde groei van iedere groep
kunnen blijken. Deze is daarom op overzichtelijke wijze gerang-^
schikt in onderstaande tabel:
Gemiddelde groei in centimeters
I
II
III
IV
A
26.4
20.6
25.4
20.6
B
21.8
18.7
23.2
22.6
C
30.2
19.5
28.2
23.6
D
22.2
24.8
21.0
28.8
E
27.2
25.6
25.2
24.3
Bij de beschouwing van deze cijfers blijkt er geen enkele aanwijzing te vinden dat de gebruikte hoeveelheden selenaat schadelijk gewerkt zouden hebben. Daar ook geen andere verschijnselen die op vergiftiging zouden wijzen, werden waargenomen
is dus aan te nemen, dat in dit geval 12.8 mg natriumselenaat
per pot nog niet schadelijk heeft gewerkt.
Om het resultaat t.o.v. het spint te kunnen overzien, is in
onderstaande tabel een overzicht gegeven van het totaal aantal
spintindividuen per 5kopscheuten (waar, door het afsterven van
een of meer planten geen 5 kopscheuten per groep aanwezig
waren is het aantal per 5 scheuten berekend uit het gemiddelde
per aanwezige) :
Totaal aantal spint (mijten en eieren) per
i) ver 5 kopscheuten
I
II
III
IV •
A
323
453
608
640
B
377
336
155
244
C
307
196
225
380
D
408
194
321
422
E
400
347
367
307
Hieruit blijkt, dat in geen enkel geval een redelijke bestriiding bereikt is. Alleen bij de latere toepassingen (III en IV) is
het aantal mijten op de onbehandelde wel duidelijk hoger, maar
in deze gevallen is het verschil tussen de behandelde omgekeerd
aan wat men op grond van de toegepaste hoeveelheid zou verwachten.
Met deze proef is echter niet absoluut bewezen, dat ook de
hoogst gebruikte dosis onwerkzaam zou zijn. In de eerste plaats
wordt een groot deel van de aanwezige mijtenbevolking gevormd
door eieren, waarom niet zonder meer te zien is of ze dood of
levend zijn. In de tweede plaats is gebleken, dat de gebruikte
proefopstelling, waar — om de omstandigheden voor alle behandelingen zo gelijk mogelijk te maken — de op verschillende
wijze behandelde planten door elkaar gemengd zijn, het bezwaar
heeft, dat de mijten van de ene op de andere plant overlopen.
Indien het selenium langzaam werkt kan men op die wijze een
verkeerd beeld krijgen. Bij toekomstige proeven zal met deze
ervaring rekening worden gehouden, terwijl daarbij tevens
hogere giften, die misschien zonder schade mogelijk zijn, beproefd zullen worden.
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Conclusie: met matige hoeveelheden natriumselenaat werd
bij in potten gekweekte Amerikaanse anjers geen groèiremming
veroorzaakt. Een werking tegen het spint kan echter niet met
zekerheid aangetoond worden. Herhaling van de proef onder
gebruikmaking van een andere opstelling en uitgebreid met
hogede giften is nodig.
b. Door een behandeling van onbeworteld stek van verschillende rassen is getracht een indruk te verkrijgen van de uiteenlopende gevoeligheid van deze rassen. De onregelmatigheden, die in dit materiaal optreden bleken echter zo groot, dat
betrouwbare conclusies hieruit niet getrokken kunnen, worden.
" ^
Vaatziektebestrijding
door Drs. D. Noordam

In de practyk bestaan vier methoden om kasgrond te verversen of te ontsmetten ter bestrijding van Phialophora-ziekte,
namelijk:
1. Uitbrengen van oude grond en inbrengen van nieuwe grond.
2. Diep omwerken van de grond.
3. Stomen van de grond.
4. Wisselbouw, pas na 2 of meer jaren kweekt men weer anjers
in een kas, waarin Phialophora optrad.
Geregeld blijkt weer, dat in veel gevallen na diep omwerken,
stomen en wisselbouw toch weer vaatziekte ontreedt en men
vraagt zich af of deze methoden wel afdoende Phialophora kunnen bestrijden. Om dit te kunnen beoordelen is het nodig, dat
men weet:
a. Hoe diep Phialophora in de grond doordringt.
Van belang is het om te weten, hoe diep de anierwortels in de
grond doordringen, daar Phialophora waarschiinliik tot de uiteinden der wortels groeit. Het is gebleken, dat bij driejarig
anjergewas in Aalsmeer op grond, die ongeveer 1 meter uit het
grondwater ligt tot 75 cm. diep wortels gevonden worden.
b. Hoe lang Phialophora in de grond blijft leven zonder dat er
anjers op gekweekt worden. Roodenburg (7 p. 20) zegt dat in
grond, waarop Phialophora-zieke anjers stonden geen anjers
meer ziek werden, na een tussencultuur van 2 jaar met tomaten.
Kwekers weten echter te vertellen, dat in een kas, waarin zieke
anjers stonden na 4 jaar tussenbouw de anjers weer ziek werden; men moet hierbij echter wel in het oog houden, dat niet
steeds met zekerheid te zeggen is, dat het plantgoed vrij van
Phialophora was.
c. of Phialophora blijft leven in grond, die naar de diepte is
omgewerkt, d.w.z. wanneer deze grond na een aantal jaren weer
naar boven gebracht wordt, is dan een hernieuwd optreden van
Phialophora-ziekte te vrezen? Hierover is niets bekend.
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Opzet van deProef
In kas no.4van deproeftuin te Aalsmeer, waarin nooit anjers
gestaan hebben, werden in Mei 1946 de volgende soorten grond
gebracht:
a. Uit een kas van het bedrijf in de polder, waaruit juist 3 jaaroude anjers waren opgerooid, werd grond gehaald, die met
Phialophora besmet was. Hierbij werd scherp gescheiden de
grond van de diepten
1— 25 cm
25— 50 cm
50— 75 cm
75—100 cm
b. Grond, waarop in 1942 voor het laatst zieke anjers stonden.
c. Grond, die met zieke anjers was beteeld, daarna in de diepte
werd gebracht, weer werd opgegraven na enkele jaren, en
vervolgens nog 1 jaar met anjers werd beteeld.
De kasruimte werd voor de proef verdeeld in 4 bedden met in
totaal 25vakken. Ieder der 6bovengenoemde grondsoorten werd
op 3 vakken gebracht, zodat van de 25 vakken er 7 overbleven,
die als contrôlevakken dienst deden. De grondsoorten werden in
een dikte van 10 cm. aangebracht in de vakken waaruit eerst
10 cm. grond was uitgegraven.
Waar de bakken aan elkaar grensden werd als scheiding een
asbestplaat van 20 cm. hoogte aangebracht in de grond; dit
werd achterwege gelaten als een vak met bepaalde grondsoort
grensde aan een contrôlevak.
In ieder vak werd de helft beplant met opgepot stek van Maytime, een voor Phialophora zeer weinig vatbaar ras, en de helft
met Ivory, een voor Phialophora z.g. zeer vatbaar ras. Het aantal planten per grondsoort, verdeeld dus over 3 vakken, bedroeg
100 tot 140.
De proef, die werd begonnen in Mei 1946, werd eind September 1947 afgebroken, daar het optreden van secundaire Phialophora-infecties een verdere juiste beoordeling toch niet mogelijk
maakte.
Resultaten
De kas, die in begin Mei 1946 werd beplant vertoonde de eerste uitval door Phialophora begin Augustus, dus 3 maanden na
het planten. Er waren echter ook vakken, waarin de eerste uitval pas na 5 maanden of nog later optrad. Hierop komen wjj
verderop nog terug.
2 van de 7 controlevakken zijn tot het.einde van de proef toe
vrij gebleven van Phialophora-ziekte. Het optreden van Phialophora in de 5 andere contrôle-vakken werd pas 15 maanden na
het planten geconstateerd en mag daarom wel beschouwd wordenalssecundaire infectie. Ookomdat alleziekeplanten gevonden
werden op plaatsen, die onmiddellijk grensden aan vakken, die
sterk doorPhialophora waren aangetast. Opgrondhiervan mogen
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wij aannemen, dat het plantmateriaal dat vóór de kas gebruikt
was, vrij was van Phialophora.
a. In de 3 vakken met grond van 1—25 cm diepte, werden de
eerste anjers Phialophora-ziek 3, 4 en 5 maanden na het
plantenr In één der vakken heeft de ziekte zich niet verder
uitgebreid, in de 2 andere vakken echter wel.
In de 3 vakken met grond van 25—50 cm. diepte, werden de
eerste anjers Phialophora-ziek, na 3, 8 en 13 maanden. In
dit laatste vak bleef de ziekte beperkt tot één plant.
In de grond van 50—75 cm. diepte bleef één vak vrij van
ziekte, terwijl in de Endere pas Phialophora-ziekte optrad
na 11 en 15 maanden.
In de grond van 75—100 cm. diepte bleef één vak vrij van
ziekte, terwijl in de andere vakken pas Phialophora-ziekte
optrad na 16 maanden.
Zonder twijfel blijkt hieruit, dat de grond van de diepten
1—25 cm en 25—50 cm met Phialophora besmet was. De
grond van de diepte 50—75 cm zou ook secundair besmet
kunnen zijn. Toch is het wel zeer waarschijnlijk, dat ook
deze grond van 50—75cm diepte, zij het zeer weinig, van
het begin af met Phialophora besmet is geweest. Hiervoor
pleit het feit, dat de eerste zieke plant in beide vakken midden in het vak stond, terwijl secundaire besmetting niet voor
de hand ligt, daar met Phialophora besmette vakken op grote afstand lagen. Het voorkomen van Phialophora in 2 vakken met grond van 75—100 cm. diepte wordt stellig door
secundaire infectie veroorzaakt, daar alle zieke planten gevonden werden op de plaats, waar deze vakken aan Phialophora-zieke grensden.
b. In de drie vakken met grond, waarop voor het laatst in 1942
anjers stonden, werden de eerste planten na 4, 5 en 5 maanden ziek. Deze snelle aantasting wijst er wel op, dat de grond
na 4 jaar nog sterk besmet was en doet daarom niet verwachten, dat enkele jaren later de besmetting geheel verdwenen zal zrjn.
c. In de drie vakken met grond, die enkele jaren geleden met
zieke anjers was beteeld en weer werd opgegraven trad na
resp. 5, 3 en 5 maanden Phialophora op. Deze grond bleek
dus nog sterk met Phialophora besmet. Met zekerheid zijn
uit dit gedeelte van de proef geen conclusies te trekken. Het
is n.J.. niet uitgesloten, dat deze grond, die reeds een jaar
met anjers werd beteeld door deze anjers opnieuw met Phialophora was besmet.
De uitval in deze.3 vakken was groter dan in alle andere.
Dit moet wel geweten worden aan het feit, dat de grond van
deze 3 vakken zeer zout was. Op zeer zoute grond worden
de planten blijkbaar sterker aangetast door Phialophora,
een feit dat uit de practijk ook bekend is.
In de kas stonden evenwel Maytime als Ivory uitgeplant.
In 1946 gingen 46 planten Maytime dood en 4 planten Ivory,
terwijl aan het eind van de proef 161 planten Maytime en
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58 Ivoryplanten aan Phialophora waren bezweken. Hieruit
blijkt, dat Maytime sneller door Phialophora wordt aangetast, maar dat toch ook Ivory op den duur zeer zeker voor
Phialophora niet onvatbaar is.
Voor de anjercultuur maakt deze proef het mogelijk enkele
belangrijke conclusies te trekken:
1. Grond, waarop Phialophora-zieke anjers stonden kan 50
—75cm. diep besmet zijn. Het ontsmetten of vernieuwen
van dergelijke grond moet dan ook plaats vinden tot 75
cm. diepte, wil men zeker zijn op Phialophora-vrije grond
te telen.
2. Grond, waarop Phialophora-zieke anjers gestaan hebben,
is zeer waarschijnlijk na 4 jaar nog sterk besmet met
Phialophora.

ANTHURIUM
(Anthurium Scherzerianum)
Onderbevloeiïng
door Dr. J. Wasscher

Bij de Fa. G. Oud, Oosteinderweg werd een proefje genomen
met onderbevloeiïng van Anthuriumpotplanten. Evenals bij de
proef met Poinsettia's kon de watervoorziening ook hier niet
automatisch geregeld worden. Ook hier werd eerst een laag
grind aangebracht, doch terwijl op de ene helft van de bak de
potten op het grind of er iets in werden geplaatst, werd op de
andere helft een laag zand aangebracht van 3, 5 of 7 cm. dikte.
De potten werden hier boven op geplaatst. Als controle werden
een aantal planten op schotels gebruikt. Als voedingsoplossing
werd een W.P. opl. van halve sterkte (zie bij anjers) gebruikt.
Het plaatsen van de planten op of in het grind bleek moeilijkheden te geven met het constant houden van het vochtgehalte
van de potgrond. Beter was dit met de planten, die OD het zand
geplaatst werden. Het beste ging het bij de beide dikste lagen.
Gedurende Heeerste maanden van de proef was de groei bij deze
planten veel beter dan bü de controleplanten, doch later, in.de
wintermaanden, was het resultaat omgekeerd. Waaraan dit geweten moet worden, is onbekend.
Septoria-bladvlekkenziekte
door Drs. D. Noordam.

In het Jaarverslag van 1946 blz. 22 werd door mij een proef
beschreven, waarbij een bladvlekkenziekte van Anthurium veroorzaakt door een schimmel Septoria bestreden werd met Cupromaag.
Dit jaar werd nogmaals een proef genomen waarbij Cupromaag en Fermate als bestrijdingsmiddelen werden gebruikt,
terwijl voor betere bevochtiging 0.1 % Shell uitvloeier aan de
bestrijdingsmiddelen werd toegevoegd. Vanaf half Juni werden
de planten iedere 14 dagen van boven en van onderen bespoten,
totdat half September de proef werd beëindigd. Het resultaat
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3 Jaarverstaig

van deze bespuitingen werd nagegaan door de bladeren met
bladvlekken af te plukken en zowel het aantal aangetaste bladeren te tellen als het totale aantal vlekken op deze bladeren aanwezig. In de tabel zijn de resultaten van de proef samengevat:
aantal
planten

aantal b .m. S.vlekken
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414 195 345
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Fermate 0.1%
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12537 39 390 203 32
41
166 232 489 521 205 268
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47
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In de kolom 16-6-'47 is de aantasting weergegeven zoals deze
was bij het begin van de proef dus voor de bespuiting.
Bovenstaande tabel geeft nog geen duidelijk beeld van het
resultaat der bespuitingen doordat niet steeds na een gelijk
aantal dagen werd waargenomen.
Rekenen wij bovenstaande gegevens om op een waarnemingstijd van 10 dagen en herleiden we deze bovendien zo, alsof de
onbespoten planten steeds even sterk aangetast geweest zouden
zijn, dan krijgen we de volgende verhoudingen:
aan tal bladeren met vlekken
per 100 onbespoten bladeren

aantal vlekken totaa
p.100vlekkenoponbesp.bl.

Cupromaag 0.3%
Fermate 0.1%
Fermate 0.25%
Onbespoten
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73
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15
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~15
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46
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58
21
100

52
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22
100

61
54
17
100

131
71
80
100

79
82
39
100

Bovenstaande cijfers moet men dus beschouwen als een globale weergave van het resultaat der bespuitingen, daar er van
het.begin af belangrijke verschillen zijn geweest in de mate van
aantasting van de 4 vakken (zie kolommen van 16-6-'47), terwijl niet is na te gaan in hoeverre deze verschillen later nog van
invloed zijn geweest. Reeds na 3 bespuitingen is de aantasting
bijna constant geworden (kolom 28-7) en vermindert door de
volgende bespuitingen weinig meer, behalve misschien met Fermate 0.25 %. De aantasting is door bespuiten met Cupromaag
0.3 % en Fermate 0.1 % tot de helft verminderd en door bespuiten met Fermate 0.25 % tot 1'6 à 1/8.
By een bespuiting éénmaal per 2 weken geeft Fermate 0.25%
dus belangrijk betere bestrijding van de bladvlekkehziekte dan
Cupromaag 0.3 % en Fermate 0.1 %. Een bezwaar van Fermate
0.25 % is wel dat het tamelijk opvallende zwarte vlekken achterlaat, die naderhand bruin worden.
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49
12
100

ASPARAGUS
(A. plumosus)
Spintbestrydingmet azobenzeen
door Ir. G. S. van Marie

Bij laboratoriumproeven met bestrijding van spint op Amerikaanse anjers (zie p. 21.) met azobenzeen werden enige keren
potplantjes van Asparagus plumosus meebehandeld zonder beschadiging. Een kweker die, na dit resultaat van ons vernomen
te hebben, een kas met Asparagus gelijk met een anjerkas behandelde, had ook geen beschadiging.

BEGONIA
Bemestingsproef met winterbloeiende Begonia's
door Dr. J. Wasscher
Gebruik makende van de aanwezigheid van een behoorlijk
aantal begoniaplanten, werd in de zomer een proef opgezet om
de invloed van toevoeging van kunstmeststoffen aan de potgrond na te gaan. De extra-bemesting werd toegepast op het
ogenblik, dat de jonge planten op 29 of 30 Juli werden overgeslagen van kleine pot in potmaat 12. Hoewel principieel onjuist werd tezelfdertijd een grondmonster van de potgrond genomen. Het analyserapport van het grondmengsel, dat bestond
uit 3 delen molm, 2 delen stalmest en 1 deel zand, gaf de volgende cijfers:
humuagloeiverlies
34.4 fo
CaCO:l (koolzure kalk)
3.95 %
pH (zuurgraad)
6.7
NaCl (keukenzout)
0.207 %
gloeirest
1.59 %
N-water (stikstof)
37.4
P 18° (fosfor)
13.3
K-water (kali)
meer dan 60.0
Uit deze cijfers blijkt dus o.a., dat zowel N als P en K alle in
voldoende hoeveelheden aanwezig waren, doch dat de gloeirest
veel te hoog was.
De proeven werden uitgevoerd met de rassen Optima, President, Exquisite en Mensing. Elke groep bestond uit 20 planten,
terwijl bij alle 4 rassen de volgende groepen onderscheiden werden:
1. Controle
2. Extra N (1 kg. Chilisalpeter per m' grqnd)
3. Extra K (0.54 kg. zwavelzure kali)
4. Extra P (0.5 kg. dubbel superfosfaat)
31

By het ras Mensing waren tevens nog de volgende groepen
aanwezig:
5. Extra N plus P (zelfde hoeveelheden als boven)
6. Extra N plus K
7. Extra P plus K
8. Extra N plus P plus K
9. Tweedelengrondmengsel plus1deelturfstrooisel
10. Tweedelengrondmengselplus1deelturfstrooisel -fN-j-P+K
11. Tweedelenlgrondmengselplus1deelbladgrond
12. Tweedelengrondmengsel plus1deelbladgrond -f-N+P+K
Gedurende de gehele teeltperiode stonden de potten gekuild
in turfstrooisel, alleen Exquisite werd tenslotte op schotels geplaatst.
De groei der planten liet in het begin, vermoedelijk als gevolg
van het zeer warme weer, te wensen over. De gezondheid was
echter betrekkelijk goed vooral bij Exquisite en Optima. De
planten van President hadden gedurende de eerste 2 maanden
echter veel bont blad, dat vooral langs de randen geelgroen van
kleur was. Het ergste was dit het geval bij de controlegroep en
de N-groep. Trouwens bij alle rassen waren de srroepen met
extra N-bemesting steeds het slechtste, terwijl in het begin de
groepen met extra P vaak iets beter waren dan de controlegroepen, terwijl alle andere groepen slechter waren. Alleen bij
Mensiiig waren de groepen waar de grond gemen^i wa^ met
turfstrooisel en in mindere mate die met bladaarcle duidelijk
de beste. Bij dit ras kwamen bij de groepen met een volledige
bemesting en met extra N plus P of N plus K verschillende
planten voor met geel of dofgekleurd blad.
Tegen de tiid, dat de eerste bloemen verschenen, leken de verschillen meer te verdwijnen, wel bleven echter de eroenen, waaraan extra stikstof was toeeevoegd, steeds de achterlijkste. Opvallend was. dat bij Exquisite de N-groep duideliik donkerder
blad bezat dan de overige. Waren in het begin de phosnhorEroepen vaak iets beter, later waren de kaligroepen meest iets
beter dan de andere. Bii Mensing bleef de groep met extra
turfstrooisel steeds zeer duidelijk de beste groep.
De eindbeoordeling vond weer plaats op de dag, dat de planten naar de veiling werden gebracht, waarbij de hoosrte der
planten, het aantal bladeren groter dan 5 cm. en het aantal open
en het aantal gesloten bloeiwijzen werd bepaald.
By het ras Mensing werden alle planten op drie achtereenvolgende dagen gewaardeerd. De beoordeling naar de veildatum
is hier dus niet mogelijk, doch het eerste cijfer van de laatste
tabel (aantal open bloeiwijzen) geeft een beeld of de planten
voorlijk dan wel achterlijk waren.
In onderstaande tabel staan de gemiddelde waarden van elke
groep van 20 planten vermeld.
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Exquisite
Contr.
15 Nov.
39 cm
31
5 . 3 + 5.8 (11.1)
plus N
25 Nov.
38 cm
31
5 . 4 + 7-3 (12.7)
plus P
15 Nov.
38 cm
31
6 . 0 + 5.3 (11.3)
plus K
15 Nov.
37 cm
29
5 . 5 + 7.0 (12.5)
Optima
Contr.
18 Nov.
38 cm
37
4.4+ 15.3 (19.7)
plus N
27 Nov.
36 cm
36
5.1 + 15.0 (20.1)
plus P
18 Nov.
37 cm
39
4.4 + 16.1 (20.5)
plus.K
17 Nov.
38 cm
41
5.1 + 19.5 (24.6)
President
Contr.
29 Nov.
35 cm
30
4 . 4 + 6.7 (11.1)
plus N
2 Dec.
34 cm
33
4 . 4 + 7.0 (11.4)
plus P
29 Nov.
35 cm
30
4 . 4 + 6.8 (11.2)
plus K
27 Nov.
37 cm
32
4 . 4 + 7.1 (11.5)
J. C. Mensing
Contr.
29 cm
50
15.6 + 18.7 (34.3)
plus N
26 cm
46
11.4 + 15.5 (26.9)
plus P
28 cm
55
13.1+ 16.9 (30.0)
plus K
29 cm
55
15.0 + 17.5 (32.5)
+N +P
27 cm
44
12.8 + 13.5 (26.3)
26 cm
44
11.1+ 15.8 (26.9)
+N + K
K
28
cm
51
17.4
+ 13.9 (31.3)
+P +
P
+
K
26-cm
43
11.6
+
13.3 (24.9)
+N +
+ turfstrooisel
30 cm
57
17.7 + 18.1 (35.8)
ƒ+ turfstr.
1+ N + P + K
26 cm
42
9.8 + 14.3 (24.1)
17.8
+ 16.7 (34.5)
55
29 cm
+ bladaarde
ƒ+ bladaarde
\ _j_ N + P + K
26 cm
41
11.5+ 14.2 (25.7)
Wanneer men voor debeoordeeling der planten de cijfers voor
de 4 groepen beziet, die by alle rassen aanwezig zijn, n.l. de
controlegroep en de groepen met een extra gift stikstof (N),
fosfor (P) of kali (K), dan blijkt er tussen de hoogte der planten betrekkelijk weinig verschil aanwezig te zijn. In de meeste
gevallen is echter de stikstofgroep de laagste en de kaligroep
meestal de hoogste. Wat het aantal bladeren betreft, is er weinig lijn in te bespeuren, alleen bij Mensing is de stikstofgroep
weer aanmerkelijk slechter dan de overige groepen, hetgeen ook
duidelijk aan de planten zichtbaar was.
Wat het totaal aantal bloemen betreft waren bij Exquisite en
President de kali- en stikstofgroepen iets, doch weinig beter dan
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de overige, bij Optima de kaligroep duidelijk beter dan de drie
andere, terwijl bij Mensing de controle- en de kaligroep de beste
waren, en de stikstofgroep zeer duidelijk de slechtste. In het
algemeen bleek een extra gift kali dus gunstig gewerkt te hebben op de bloemvorming.
Een der belangrijkste verschillen was echter gelegen in de
veildatum. Terwijl de overige groepen weinig verschilden, hoewel de kaligroep meestal het voorlijkst was, bleef de groep met
extra stikstof steeds achter, waardoor de planten gemiddeld ongeveer een à anderhalve week later geveild moesten worden.
Ook bij Mensing was het aantal open bloemen bij deze groep
tijdens de beoordeling veel geringer dan bij de overige groepen.
Bij het laatste ras was overigens bij alle bemeste planten de
bloei slechter dan bij de controlegroep.
Bij vergelijking van de overige groepen van het ras Mensing
vallen de zeer grote verschillen op. Enerzijds zijn alle groepen,
waaraan twee of zelfs drie meststoffen zijn toegevoegd, alle
zeer veel slechter dan de controlegroep, terwijl anderzijds bladaarde en vooral turfstrooisel gunstig op de groei en op de bloei
hebben gewerkt. De groep met extra turfstrooisel was dan ook
duidelijk de allerbeste groep. Het zou mogelijk kunnen zijn, dat
dezeverbeterde groei tot stand gekomen is door verandering van
de structuur van de potgrond, doch waarschijnlijker is het, dat
het veroorzaakt is, doordat de gloeirest door de menging van de
grond met het turfstrooisel sterk verlaagd is. Dit is des te waarschijnlijker doordat de groepen met turfstrooisel en bladaarde,
waarbij tevens een volledige bemesting was toegepast, juist tot
de slechtste behoren. Evenals dit bij de overige groepen, waar
extra bemesting was gegeven, het geval is, zal hier natuurlijk
degloeirest nog meer omhoog zijn gegaan. Overigens is het weer
opvallend, dat alle groepen waar stikstof aanwezig was, zeer
slecht zijn. Zo is de groep met extra super en kali weer aanmerkelijk beter dan de'overige, ofschoon slechter dan de controlegroep. Over het geheel genomen kan dus gezegd worden, dat als
belangrijkste resultaten naar voren zijn gekomen, dat:
1. Bij een potgrondmengsel met een te hoge gloeirest en een
te hoog keukenzoutgehalte de groei en bloei verbeterd kan worden door een hoeveelheid turfstrooisel of bladgrond door de
grond te werken.
• 2. Toevoeging van meststoffen aan potgrond met een roge
gloeirest en voldoende voedingsstoffen heeft in het algemeen een
slechtere groei en bloei ten gevolge gehad, waarschijnlijk als
gevolg van een nog hogere gloeirest.
3. Terwijl in de meeste gevallen vooral extra stikstof een
slechte invloed heeft uitgeoefend, bleek daarentegen kalium in
enige gevallen een gunstige invloed gehad te hebben op de bloeii ijkheid.
4. Een extra-bemesting met stikstof had steeds verlating
van debloei van ongeveer één of anderhalve week ten gevolge.
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Bontbladigheid by Konkurrent compacta
door Dr. J. Wasscher

By de Lorraine-begonia Konkurrent compacta zyn de bladeren dikwyls zeer licht van kleur en tevens zeer bont. Daar ook
de planten op de Proeftuin dit verschijnsel in sterke mate vertoonden, werd op 1Augustus een proefje genomen om de mogelijkheid te onderzoeken dit gebrek enigszins op te heffen. Daar
vermoed werd, dat dit chloroseverschynesl veroorzaakt werd
door gebrek aan een sporenelement of aan stikstof, werden aan
de turfstrooisel, waarin de potten gekuild stonden, verschillende meststoffen toegevoegd, n.l.
mangaansulfaat
20 g. per m2
yzersulfaat
20 g. per m2
chilisalpeter
50 g. per m2
zwavelzure ammoniak
37.5 g. per m2
Na 4 à 5 weken begonnen verschillen merkbaar te worden.
De vakken met yzersulfaat en vooral met mangaansulfaat vertoonden een veel slechtere groei dan de controleplanten. By' de
planten van deze groepen bleef het blad tevens geheel bont,
terwyl de randen zelfs roodachtig van kleur werden. Hadden
deze stoffen dus een schadelijke uitwerking, althans in deze hoeveelheid, de beide stikstofmeststoffen hadden een gunstige werking. Bij beide groepen was de groei iets sterker, terwyl het
blad, vooral het oudere, donkerder groen van kleur werd. De
beste groep was wat dit betreft de groep met extra zwavelzure
ammoniak, misschien ook door de invloed die deze stof op de
zuurgraad uitoefent. Een volgende proef zal moeten uitmaken,
hoeveel en in welke vorm de stikstof aan de potgrond moet
worden toegediend om de beste resultaten te verkrijgen.

Het voorkomen van knopafval door groeistofbespuiting
door Dr. J. Wasscher

By de proeven, die in de laatste maanden van het voorgaande
jaar waren genomen, was naar voren gekomen, dat door de planten met een oplossing van 12V2 of 6V4mg Rhizopon B per liter
water te bespuiten, de knopval gedurende 2 à 4 weken meestal
tot op de helft of meer te beperken was. Alle proeven, evenals de
volgende, werden in de kas genomen.
In het begin van 1947werden de proeven, gedurende een langdurige winterperiode, voortgezet en wel achtereenvolgend op de
bedrijven van de Fa. A. Eveleens-Residentie, T. van der Schilden, Gebr. Man en Wed. P. Eveleens. By deze proeven werd nagegaan welke concentraties van de groeistof de beste werking
vertoonden, terwyl tevens deinvloed van herhaalde bespuitingen
en van toevoeging van een uitvloeier werden onderzocht. Hogere
concentraties dan 12y2 mg werden achterwege gelaten, omdat
by te grote sterkte van de oplossing schadelijke verschijnselen
35

als krommingen van de blQemsteïen en van het jonge blad en
het sluiten van de geopende bloemen optraden.
a. Emile Clibran
Met dit ras werd bij enige planten, die reeds verschillende
knoppen hadden laten vallen, de invloed nagegaan van herhaalde bespuitingen. Groepjes van vier planten, die voor de eerste
maal op 20Januari werden bespoten met een oplossing van 12ya
of 6V4mg RhizoponB per liter water, werden steeds 2 planten
met tussenperioden van 2 weken nogmaals bespoten. Aan knoppen of nog niet volgroeide bloemen vielen af:
20Jan.-7 Febr. 7Febr.-4Mrt.
1/2 tablet per 1. (12y2 mg)
13
herhaald 17
niet herhaald 35
V4 tablet per 1. (6V4 mg)
16
herhaald 18
niet herhaald 44
Controle
51
62
Bij de planten, die met een opl. van een half tablet per liter
water bespoten werden, leken de bloemen steeds iets gekrompen
te zijn, terwijl ze tevens iets donkerder gekleurd waren. Overigens bleek uit dit proefje wel zeer duidelijk de gunstige werking van herhaalde bespuitingen.
Een later in de tijd genomen proefje met bloemstekken leverde geen verschillen op t.o.v. de onbespoten planten, daar slechts
geringe knopval optrad, waarschijnlijk door het gunstige weer.
b. Prinses Irene
Op 11 Februari werden groepjes van 4 planten, waarvan de
eerste bloem juist geopend was, bespoten met V2 of V4 tablet per
liter. Ook hier werden herhaalde bespuitingen uitgevoerd. De
tweede bespuiting vond plaats op 24 Febr., waarop eens per
week nog vier bespuitingen uitgevoerd werden, terwijl gedurende 7 weken de knopval in de kas nagegaan kon worden.
In totaal vielen in deze tijd af en bedroeg het gemiddelde
per plant:
j 1 -__| ;•]
totaal
gemiddeld
Vs tablet/L.
42
10.5
1/4 tablet/L.
46
11.5
Controle
139
35
Gedurende de gehele proef was bij de bespoten planten de
knopval dus slechts een derde van de onbehandelde planten.
Gemiddeld waren per plant 23-24 knoppen of bloemen minder
afgevallen, hetgeen zeer duidelijk aan de planten zichtbaar was.
In een volgende proef werd tevens de invloed van een stof met
een enigszins uitvloeiende werking (0.3 % Deril) nagegaan.
Als opl. werden V;1 en V4 tablet gebruikt. Een controlegroep was
niet aanwezig. AÜe groepen op één na werden elke week bespoten, één groep om de 14 dagen.
totaal gem.p.plant
V,. t/l. eens per week
40
10
V* t/l. eens per 2 weken
46
11.5
Vi t/l. eens per week
54
13.5
V4 t/l. + 0.3 % Deril, eens p. week
85
21
36

De sterkste oplossing bleek ook hier weer debeste resultaten gegeven te hebben, terwijl een wekelijkse bespuiting iets beter leekte zijn dan een veertiendaagse. Toevoeging van Deril als
uitvioeier had daarentegen geen gunstige uitwerking.
Een dergelijke bij een alidere Kweker opgezette proef, waar
echter tevens eén onbespoten groep aanwezig was, had ongeveer
hetzelfde resultaat.
Bij eenproefje met bloemstekken, uitgevoerd metgroepjes van
32 plantjes, werden veel minder gunstige resultaten geboekt.'
Wel was een regelmatig toenemende werKing van de groeistofconcentraties waar te nemen, aocn de knopval was voor deze
kleine planten nog vrij groot. In 5 weken tijd werden aan knoppen geraapt:
1 t/l. (25 mg)
63
Vi t/l. (12Vamg)
79
2
/5 t/l. (10 mg)
88
VB t/l. ( 5 mg)
107
Controle
130
c. Apricot Beauty
Met dit ras werd een proef opgezet, waarbij de werking van
een wekelijkse bespuiting werd vergeleken met een bespuiting,
welke om de 14 dagen werd herhaald. Elke.groep bestond uit
3 planten, terwijl de eerste bespuiting uitgevoerd werd op 5
Maart. Daar het toen ook reeds naar de gunstige tijd liep, was
de knopval gering. Na 25 dagen waren aan knoppen afgevallen :
eens p.week eens p..2weken
Vi t/1. (12y2 mg)
3
2' • "
V, t/l. (8.3 mg)
0
4
V4 t/l. (6Vi mg)
9
7 •
V*t/l. •+- 0.3% Deril
5
6
Controle
11
22
Behalve dat de knopval bij de onbespoten planten in beide gevallen het grootst was, waren geen duidelijke verschillen aanwezig.
d. Andere rassen
Ook bij Clibran's Pink, President en Man's Favoriet werden
bespuitingen uitgevoerd met V2, Va en lU t/l. Knopval werd tijdens de proeven niet of nauwelijks geconstateerd. Bij Clibran?s
Pink traden geen schadelijke nevenverschijnselen op, bij President en in mindere mate ook bij Man's Favoriet waren de bloemen daarentegen eerst sterk gekrompen en de bloemstelen sterk
gebogen, hetgeen na enige tijd echter weer verdwenen was.
Samenvattende kan gezegd worden, dat de knop- en bloemval
bij de begonia's in de kas door bespuiting met RhizóponB opl.
sterk verminderd kan worden. Concentraties hoger dan 12:1/2
mg per liter water (% tablet) hebben steeds ongunstige verschijnselen als krommingen van bloemstelen en bladeren, en het
krimpen van de bloemen tengevolge. De beste resultaten werden
bereikt door bespuitingen met opl. van 5—12.5 mg/l. (Vs—V2
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tablet), die elke week of om de 2 weken werden herhaald. Niet
alleen was een gunstige werking op de knoppen aanwezig, doch
ook de geopende bloemen vielen minder snel af. Oplossingen van
10 mg/l. of 12,5 mg/l. kunnen soms ook krommingen en krimpen
veroorzaken, doch deze verschijnselen verdwijnen gewoonlijk
vry snel weer.
Toevoeging van 0.3% Deril had geen gunstige gevolgen/Met
andere, meer typische uitvloeiers werden geen ervaringen opgedaan. Een snellere groei of groeiremmingen werden niet
waargenomen.
Evenals bij de vorige proeven reeds was gebleken, was ook
thans de knopval bij de verschillende planten niet even groot.
Dit doet verwachten, dat mogelijk door selectie, dus door te
stekken van weinig ruiende planten, beter knophoudende planten verkregen kunnen worden.
In October werd de werking van enige andere groeistofpreparaten met die van Rhizopon B vergeleken, nl. van
X
U en 1/stablet Rhizopon B (alpha-naphtylazynzuur)
1/225 en 1/450 tablet Phyomone (alpha-naphtylazijnzuur)
V« en Vagr. Fruitone (naphtylaceetamide, naphtylazijnzuur
10 mg Regulex.
e.a.)
Tijdens deze proef trad geen knopval op, zodat alleen de nevenverschijnselen bekeken konden worden. Hierbij bleek, dat
vooral bij de planten, bespoten met de gebruikte oplossingen van
Phyomone de• bloemstelen sterk gekromd waren, evenals de
jonge bladeren, terwijl de bloemen lange tijd gekrompen bleven.
Minder sterk was dit het geval ben de Rhizopon-opl. en de Regulex-opl., terwijl bij de met Fruitone-opl. bespoten planten
geen abnormale verschijnselen werden waargenomen.
Meeldauwbestryding
door Drs. D. Noordam

Zomer 1947 kwamen er klachten, dat na een bespuiting met
Cupro Maag plus Deril de bloemen ernstig verbrandden.
Dat van het najaar 1946 tot het begin van zomer 1947 geen verbranding werd geconstateerd en nu wel, vindt zijn verklaring
in het feit, dat de temperatuur in de kassen deze zomer voortdurend abnormaal hoog is geweest. In de gevallen, waarbij verbranding van de bloemen optrad, was de luchttemperatuur in
de kassen omstreeks 25 graden C. en liep soms zelfs op tot
33graden C.
Deze verbranding kan geweten worden aan het bestrijdingsmiddel zelf en aan de gebruikte uitvloeier. Om na te gaan welke
bestanddelen van het sproeimiddel voor de verbranding verantwoordelijk;gesteld kunnen worden, werden bloeiende planten van
President bespoten bij 28 graden C. met Cupromaag, Deril,
regenwater en bovendien nog met andere uitvloeiers, nl. Asepta
uitvloeier, Jebo, Sandovit.
Uit het resultaat van deze bespuiting blijkt, dat Cupromaag
geen verbrandingsverschjjnselen veroorzaakt, maar dat de verbranding geheel geweten moet worden aan de gebruikte uit38

vloeiers. Deze uitvloeiers geven grotere brandvlekken op de bloemen naarmate ze in grotere druppels op de bloemen blijven
hangen.
Omna te gaan of deze beschadiging van de bloemen by de bestrijding van meeldauw te ondervangen is, werden proeven opgezet. Alle in de handel verkrijgbare uitvloeiers werden op hun
bevochtigende werking op bladeren onderzocht (deze proef is
hier niet beschreven), terwyl daarna werd nagegaan in hoeverre deze uitvloeiers bij hoge temperaturen de bloemen van begonia's beschadigen. De proeven die opbegonia's werden gewonnen worden hieronder beschreven.
Beschadigde werking uitvloeiers
Om te bepalen of de in de handel verkrijgbare uitvloeiers te
gebruiken zijn, op bloeiende winterbloeiende begonia's werd
„Baardse's Wonder", een ras dat in de practijk na bespuiting
eerder dan andere rassen bloembeschadiging vertoont, bespoten:
Met iedere uitvloeier werd één bloeiende plant bespoten. De uitvloeiers werden in een concentratie van 8 cc of gr. per liter verspoten, of in een lagere concentratie wanneer te verwachten
was, dat in een lagere concentratie reeds volledige bevochtiging
bereikt kon worden. De uitvloeiers, die in deze proef onderzocht
werden, waren Coverite, Deril, Esha, Etaldyn, Jebo, Para-uitvloeiolie, Peekaa, Protectonol, Sandovit, Shell, terwijl ter vergelijking regenwater gebruikt werd. De proef werd uitgevoerd
by 30—32 graden C.
Wat de bevochtigende werking betreft valt uit deze proef op
te maken, dat bij de gebruikte concentraties alleen Peekaa op
blad en bloem volledig uitvloeide. Esha bevochtigde blad noch
bloem volledig, terwijl de andere uitvloeiers alleen de bloemen
volledig bevochtigden.
Wat de beschadiging betreft blyken alleen Peekaa en regenwater de bloemen niet te beschadigen. De beschadiging op de
bloemen die door de andere uitvloeiers werd veroorzaakt, was
van dien aard, dat de planten waardeloos werden.
Een uitvloeier, diein deze proef niet werd onderzocht, Agral 2,
werd later op President, Kerstgedachte en Irene verspoten in
een concentratie van 0.2%. De proef vond plaats bij 25 graden
C. Op de bloemen van alle planten ontstonden brandvlekken na
de bespuiting.
De conclusie die uit deze twee proeven getrokken kan worden,
is, dat voor bespuiting van bégonia's bij een temperatuur van
25 graden en 30graden C. alleen Peekaa uitvloeier bruikbaar is,
daar alle andere onderzochte uitvloeiers beschadigend werken.
Bovendien heeft Peekaa een betere bevochtigende werking.
Wordt Peekaa in een sterkte van 0.5% of meer verspoten, dan
zijn op enkele bloemen lijntjes te zien van opgedroogde uitvloeiers, die echter zeer weinig in het oog lopen.
Ook gecombineerd met Cupromaag gaf Peekaa geen verbrandingsverschijnselen.' Dit bleek uit een volgende proef, waarbij
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„President" en „Baardse's Glorie" werden bespoten met Cupromaag 0.1%, waaraan toegevoegd 0.31, 1,25 en 5 g. Peekaa per
liter. De proef werd uitgevoerd bij 33 graden C.
Meeldauwbestrijding
Met deze nieuwe combinatie: Cupromaag en Peekaa als uitvloeier werden nu enkele proeven op door meeldauw aangetaste
pianten genomen.
Uit de bespuitingen bleek, dat er wel een remming optrad
van degroei der meeldauwvlekken, maar na enige dagen hadden
zich talrijke nieuwe plekken met meeldauw ontwikkeld. Herhaling van de bespuiting gaf slechts onvoldoende bestrijding. Getracht werd door verhoging van het Cupromaaggehalte tot
0.2 % en 0.3 % een betere bestrijding te verkrijgen, maar de
planten hadden hiervan ernstig te lijden: de bladeren werden
dof en de bloemen zagen er niet meer fris uit; de groei was er
uit en de planten waren hierdoor waardeloos.
De mogelijkheid werd onderzocht of er behalve Cupromaag
ook andere stoffen gebruikt konden worden ter bestrijding van
meeldauw op bloeiende begonia's, die zo nodig ook zonder bezwaar met Peekaa als uitvloeier gecombineerd zouden kunnen
worden. Hiertoe werd eerst een oriënterende proef opgezet om
te zien of de te gebruiken middelen op de planten een niet te opvallend residu achterlieten en of zij geen bloembeschadiging
veroorzaakten. Van de onderzochte stoffen gaven Poliflor-Zom
en Salicylzuur beschadiging van de bloemen, terwijl Fermate,
Spersul en Zerlate al te opvallende vlekken achterlieten op de
planten.
Voor het verdere onderzoek ter bestrijding van meeldauw werden voorlopig ge'kozen Puratized Spray en Tulisan, terwijl de
concentratie zo genomen werd, dat beschadiging van de bloemen niet was te verwachten. Of er beschadiging optrad kon tenslotte niet worden nagegaan, daar gewerkt werd by 15—18
graden C., een temperatuur te laag om beschadiging te geven.
Ter vergelijking werd ook Cupromaag in deze proef gebruikt.
Groepen van telkens 3 planten President werden bespoten met
de middelen.
Uit deze proef bleek, dat Puratized Spray 0.1 % met Peekaa
0.6% meeldauw niet afdoende kan bestrijden, daar evenals bij
Cupromaag 0.1c/cmet Peekaa 0.6% de bespoten vlekken aan de
randen doorgroeien. Tulisan 0.2%) bleek voor de bestrijding goed
bruikbaar, ofschoon zich na 4 weken wel een enkele meeldauwvlek verder ontwikkelde. Een twfeede bespuiting bleek deze ontwikkeling echter geheel te onderdrukken.
De eindconclusie uit deze proeven is, dat ter bestrijding van
meeldauw op bloeiende winterbloeiende begonia's 0.1% Cupromaag met 0.3% Deril zeer goed bruikbaar is. Meestal zal pas
een tweede bespuiting 3 tot 6 dagen na de eerste het gewenste
resultaat geven, terwyl herhaling der bespuiting na 3 of 4 weken gewenst is om een nieuwe aantasting door meeldauw te
voorkomen.
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Bij temperaturen boven 20 graden C. bestaat vooral bij roodbloemige winterbloeiende begonia's gevaar voor verbranding
der bloemen na een bespuiting met 0.1% Cupromaag met 0.3%
Deril. Deze verbranding wordt veroorzaakt door de uitvloeier
Deril. Bij onderzoek van 12 uitvloeiers bleek alleen de uitvloeier Peekaa geen verbranding te veroorzaken bij deze hoge
temperaturen, maar Peekaa vermindert de schimmeldodende
werking van Cupromaag sterk. Verder bleek het bestrijdingsmiddel Tulisan 0.2 %met 0.6 % Peekaa bruikbaar te zijn ;dit zal
echter door verdere proeven bevestigd moeten worden, terwijl
ook nog nagegaan dient te worden of Tulisan bij hoge temperaturen verbranding geeft.

CHRYSANT
(Chrysanthemum indicum)
Bestrijding van bladluizen met Hexa-Ethyl-Tetra-Phosphaat
door Ir. G. S. van Maria

Drie vakken, resp. à 36, 36 en 55 stuks Rayonanten (v. Senten's Glorie) werden bespoten met 6,4 liter sproeivloeistof bevattende 5 cc Mortopal (verdunning 1:1280).
Op alle planten zaten veel bladluizen van de soort : Macrosiphoniella Sauborni (bruine luis).
In eèn van de drie bovendien van de soort: Macrosiphum lineatum.
en enkele planten met de soort: Coloradoa rufomaculata.
De bespuiting vond des avonds plaats bij rustig, warm weer;
kort na de bespuiting vielen enkele druppels regen ; de volgende
dag was het helder, zonnig weer.
Schade trad niet op. De luizen werden gedood, behalve een
aantal exemplaren die zeer beschut zaten en blijkbaar niet geraakt werden.
Conclusie: H.E.T.P.-middelen kunnen nicotine bij de bespuiting van chrysanten tegen luis vervangen, mits overvloedig gespoten wordt, opdat alle luizen geraakt worden.
Zie over H.E.T.P. verder pag.
Thripsbestrijding met Hexa-Ethyl-Tetra-Phosphaat (H.E.T.P.)
door Ir. G. S. van Mark»

Met afgeplukte bladeren van chrysant, zwaar bezet met larven van een thrips, werd een laboratoriumproef gedaan om de
werking van H.E.T.P. tegen thrips na te gaan.
7 bladeren werden 1minuut ondergedompeld in een oplossing
van Mortopal 1:1280.
7 bladeren werden 1 minuut ondergedompeld in water.
7 bladeren bleven onbehandeld.
De drie groepen bladeren werden ieder afzonderlijk in een
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glazen doos bewaard en de volgende dag de levende en dode
thripslarven op ieder blad geteld.
De resultaten zijn vermeld in onderstaande tabel:
Behandeld met
H.E.T.P.
Water
Onbehandeld
Levend Dood Levend Dood Levend Dood
Totaal
10
142
118
9
150
2
De levende exemplaren, aangetroffen op de met H.E.T.P. behandelde bladeren, waren alle larven in het eerste stadium;
waarschijnlijk na de behandeling uit het ei gekomen.
, Conclusie: H.E.T.P.-middelen zijn tegen thripsen op chrysant
beproevenswaardig; de behandeling zal echter wel herhaald
moeten worden. In ieder geval is het zeer waarschijnlijk, dat
als men voor luisbestrijding nicotine door H.E.T.P. vervangt,
het gevaar voor thripsaantasting niet groter wordt.

CRASSULA
(Rochea coccinea)
Kortedagbehandeling en belichting
door A. Mulder

E r wordt nog wel eens moeite ondervonden om de Crassula
regelmatig en allen in bloei te krijgen. Ten dele kan dit misschien geweten worden aan het te laat toppen der planten, doch
daarnaast moeten andere oorzaken aanwezig zijn. Er werd daarom een proefje genomen, of met kortedagbehandeling of extra
belichting iets te bereiken valt.
Op 11 Augustus werd de helft der planten vanaf 's-avonds
5 uur tot 's-morgens 7 uur verduisterd. De verduistering duurdetot 1September. Op dat moment was er nog geenverschil tussen de planten aanwezig, behalve dat de verduisterde planten
iets groener van kleur waren.
Op 15 October werd zowel de helft van de verduisterde als
de helft van de normaal behandelde r>lanten gedurende de nacht
van 9 uur tot 7 uur belicht met een lamp van 40 Watt. Toen
half Januari nog geen verschillen aanwezig waren tussen belichte en onbelichte planten, werd de proef afgebroken.
Noch kortedagbehandeling, noch extra belichting hebben bij
dit oriënterende proefje dus enig resultaat opgeleverd.

CYCLAMEN
Kiemproeven
door Dr. J. Wasscher

Terwijl het vorige jaar kiemproeven werden,genomen met
zaad van verschillende ouderdom en verschillende grofheid, werden thans andere kiemproeven genomen. De zaden werden op
de oude wiize onder glas en zonder afdekking met turfstrooisel
gelegd, met het oogop detellingen, diegeregeld verricht moesten
worden. In het algemeen verliep de kieming langzaam, hetgeen
mogelijk geweten moet worden aan de iets te hoge temperatuur
in de kas gedurende de hete zomermaanden. Behalve de totale
kiempercentages werd tevens dekiemsnelheid bepaald. Als maatstaf werd hiervoor het aantal dagen genomen, waarbij de helft
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van alle gekiemde zaden het eerste kiemblaa'dje ontplooid had.
a De invloed van de rijpheidstoestand van het zaad
Dikwijls komt het voor, dat een vrucht te vroeg geplukt
wordt, waarna men dergelijke vruchten een tijd laat narijpen.
Van enige partijtjes zaad, afkomstig van 6 planten, werd de
kiemkracht bepaald van gedroogde, tijdens het plukken geheel
witte zaden, vergeleken met goed uitgerijpt zaad. Elk groepje
bestond uit 25 zaden.
totaal gekiemd
kiemsnelheid
rijp
onrijp
rijp onrijp
gem. 95%
91%
81dagen 84 dagen
Uit bovenstaande cijfers blijkt dus, dat de kiemkracht van
onrijp zaad, hoewel misschien iets geringer dan van rijp zaad,
toch nog goed kan zijn, terwijl de kiemsnelheid ook betrekkelijk
weinig afweek van.dit van rijp zaad.
b De invloed, van het drogen van hetzaad.
Gewoonlijk worden de vruchten geoogst op het ogenblik, dat
de stelen slap beginnen te worden en de vruchten bij lichte druk
openbarsten. Daarna worden de vruchten enige tijd te drogen
gelegd, waarna de zaden er uit worden gepeld.
Er werd een proefje genomen met zaad, afkomstig van vruchten, die reeds aan de plant waren opengesprongen, en van nog
niet opengesprongen vruchten, die ten dele direct en ten dele
pas na enige dagen werden gepeld. De resultaten van de Kernproeven waren:
Kiempercentage
Kiemsnelheid
opengesprongen cjirect later , opengesprongen direct later
!
;
géoeld gepeld
gepeld gepeld
gem.
93% 92% 94%
77 dg.
79 dg. 82d.tr.
Hieruit blijkt dus, dat het kiempercentage van de drie groepen practisch cresproken gelijk was. Ook bii de kiemsnelheid
was betrekkelijk weinig verschil aanwezig. Wel was weer dezelfde neiging aanwezig als bij de boven beschreven proef, n.l.
dat het zaad, dat het rijpste was op het moment dat het geoogst
was, iets sneller kiemde dan het andere zaad.
c Deinvloed van schimmels opzaad
Vooral bij op de plant opengesprongen vruchten komt het
dikwijls voor. dat de zaden met een dikke laag groen schimmelpluis (Pénicillium glaucum) overdekt worden. Nasregaan werd
of deze schimmel een nadelige invloed op de kiemkracht had.
Tevens werd de kiemkracht vergeleken met die van normale en
beschimmelde zaden, die ontsmet werden met het kwikhoudende zaadontsmettingsmiddel Aagrano (1/t% oplossing gedurende
Vs uur). Elk groepje zaden bestond uit 50 stuks.
totaal gekiemd
Kiemsnelheid
Schimm. schimm.,contr. contr. Schimm. schimm. contr. contr.
ontsmet
ontsm.
ontsmet
ontsm.
gem. 88% 96% 95% 89% 78d.
80d.
82d.
82d.
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Uit deze cijfers bliikt, dat ook beschimmelde zaden weinig
van hun kiemkracht hebben ingeboet, terwiil de kieming even
v]ot verloopt als bij normaal zaad. Het zaadontsmettingsmiddel
gaf bij de beschimmelde zaden 'een iets beter resultaat dan bij
de normale zaden, op de kiernsnelheid werd geen nadelige invloed gevonden.
Terwiil bii bovenstaande groepies de ontsmettinfir vlak voor
het zaaien plaats vond, werd b " een andere partij de ontsn>etting direct na het drosren van het zaad uitgevoerd. Het kiempercentage van de beschimmelde zaden bedroeg 97%, bij de direct ontsmette 94%, terwijl de kiernsnelheid gelijk was.
d De invloed van het voorweken van zaad
Hoewel de meeste kwekers het uitleggen van droog zaad prefereren, wordt door enkele kwekers het zaad voorgeweekt, omdat de gezwollen zaden hanteerbaarder zouden zijn. In de literatuur wordt tevens een snellere kieming als voordeel vermeld.
Met zaad. afkomstig van een viertal nlanten, werden groepies
van 50 zaden gedurende verschillende tijden in water voorgeweekt. terwijl tevens groepies gedurende 3 en 7 dagen tussen
vochtisr filtreerparjier werden geleerd en gedurende een week
in. vochtig zand. Deze laatste zaden werden natuurlijk niet uitgelegd, doch met het zand uitgezaaid.
Het zaad kwam tamelijk onregelmatig op, vooral bii een
groep Wit en een groen P.v.Z. Een tweede groerj P.v.Z. en een
proep Wit met Oog kiemde reeelmatiorer e"n gaf een hoog slagingspercentage. Het eindresultaat was:
K1F.MPF.RCF.NTAOF

o
e

•>

100 46 96 54 74
Controle
2uurweken
90 64 96 5? 76
98 40• L00 60 75
5uurweken
98 66 92 64 80
1dagweken
100 60 98 5? 78
3dagenweken
3d.vocht,filtr.p.
96 64 82 76 80
7 (\.vocht,filtr.n. 88 44 88 48 67
98 46 96 42 71
7d.vocht,zand
gem.
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52
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70
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70
71
63
81
73
61
91
91

96 56 93 56 75

Uit deze cijfers bliikt duideliik het verschil in kiemine: der
vier groepen. De verschillen, die echter tussen de verschillende behandelingswiizen aanwezisr waren, zullen waarschiinliik
echter door toevallige omstandigheden veroorzaakt zijn. Wat de
kiernsnelheid betreft kiemde Wit met Oog aanmerkelijk langzamer dan de andere 3 groepen. De uitkomsten van de twee
laatste partijtjes van elke groen zun niet geheel vergelijkbaar
met de overige, daar door ruimtegebrek deze zaaibakjes in een
andere afdeling geplaatst waren bij een iets hogere tempera44

76
74
62
73
77
66
92
91

tuur. Een vergelijking der andere behandelingswijzen doet weinig verschillen naar voren komen, alleen het zaad, dat gedurende
5 uren was voorgeweekt had een duidelijke voorsprong op de
andere groepjes.
Zaadteeltproeven
door Dr. J. Wasscher

a. Proefopzet en totaalresultaat.
Dit seizoen werd een bestuivingsproef genomen met de rassen
Perle von Zehlendorf en Rose van Aalsmeer. De planten werden
in een tweetal afdelingen van de proefkas geplaatst en wel bij
een gemiddelde kastemperatuur van ca. 50—55 ° F. en van ca.
55—60 ° F. Bij de laagste temperatuur werden van elk ras drie
groepen van 5 planten geplaatst, die tweemaal per week, eens
per week of eenmaal per 2 weken werden bestoven. Bij de hoogste temperatuur waren van elk ras vier groepen van 5 planten
aanwezig, die tweemaal of eenmaal per week of eens per 10
dagen of 2 weken werden bestoven, terwijl van het ras Rose;
van Aalsmeer tevens nog een groep eenmaal per 3 weken werd
bestoven. Bij deze geheel op de practijk gerichte proef werd bij
de bloemen een normale kruisbestuiving toegepast. Met de bestuiving werd begonnen op 9 December, terwijl de laatste bloemen in de warmste afdeling op 1 Maart en in de koelste afdeling op 13Maart bestoven werden. Tijdens de bestuiving was de
temperatuur dikwijls iets warmer dan de gem. kastemperatuur.
In onderstaande tabel is aangegeven, hoeveel malen de planten
van de verschillende groepen een beurt kregen bij de bestuiving.

R.V.A.
P.v.Z.

Aantal uitgevoerde bestuivingen
S5-600 F
50-55° F
2xp.w, Ixp.w. Ixp.l'kw.Ixp.2w. Ixp3w. 2xpw lxpw. Ixp.2w.
24
12
8
6
4
27
14
7
27
14
10
7
28
14
8

Uit deze tabel blijkt wel zeer duidelijk, welk een grote werkbesparing verkregen zou worden, wanneer inderdaad met een
minder vaak herhaalde bestuiving even goede resultaten bereikt
zouden worden.
Het aantal bloemen, dat by Rose van Aalsmeer bestoven werd,
varieerde van 18 tot 44, met een gemiddelde van 31 per plant,
bij Perle von Zehlendorf van 29 tot 65 met een gem. van 42 per
plant. Het aantal geoogste vruchten bedroeg bij R.v.A. 16 tot
41 en bij P.v.Z. 24 tot 57 per plant, terwijl het slagingspercentage der bestuivingen bij R.v.A. varieerde van 61 tot 1007' en
bij P.v.Z. van 62 tot 100%.
Het hoogste aantal zaden, dat van één plant geoogst werd, bedroeg bij R.v.A. 2047 en bij P.v.Z. 2833, het geringste aantal
300 resp. 996.
Het totale resultaat van de proef staat vermeld in onderstaande tabel, waarin de gemiddelde waarden van elke groep van 5
planten staan aangegeven.
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ßose van Aalsmeer
55—60 ° F. 2x p.week 91.4
l x p.week 86
lx p. IV2w. 87.9
l x p. 2 w. 75.7
lx p. 3 w. 85.1
50—55 ° F. 2x p.week 96.4
lx p.week 93.5
l x p. 2 w. 78.8

961
1073
1408
804
1066
1695
999
953

30
38
55
39
42
52
37
37

12.4
11.6
9.9
11.8
11.8
10.3
13.7
12.6

Perle von Zehlendorf
SK—RH °o F
F . 2x
î>v p.week
TV<
55—60
86.3
l x p.week 81.1
l x p. IV2w. 88.6
l x p. 2 w. 76.2
50—55 ° F. 2x p.week 91.5
l x p.week 91.7
l x p. 2 w. 88.1

2126
1233
1926
1851
2179
2523
1617

56
41
54
58
59
73
44

8.9
10.6
10.1
10.9
10.6
10.6
12.9

In de eerste plaats blijkt wel uit dit cijfermateriaal, dat over
het geheel genomen zeer goede resultaten bereikt werden. Zo
was het gem. aantal zaden dat per plant geoogst werd bij R.v.A.
1120, bij P.v.Z. zelfs 1924 stuks. In de volgende hoofdstukken
zullen de afzonderlijke uitkomsten uitvoeriger besproken worden.
b. De invloed van de bestuivingswijze.
Het meer of minder vaak bestuiven der planten zou zich kunnen uiten in het slagingspercentage der bestoven bloemen en
in het aantal zaden per vrucht en hierdoor samen op het aantal
zaden per vrucht, en hierdoor samen op het aantal zaden per
plant. Om de meest betrouwbare gegevens te krijgen dienen de
beide genoemde factoren eerst afzonderlijk beschouwd te worden.
Wanneer men de slagingspercentages bekijkt van de groepen
diebij beide rassen en bij beidetemperaturen aanwezig zijn, dan
blijkt in drie van de vier gevallen de bestuiving tweemaal per
week betere resultaten gegeven te hebben dan bestuiving eens
per week, terwijl in alle vier gevallen de bestuiving eenmaal per
14 dagen de slechtste uitkomsten gegeven heeft. Hieruit zou
men de conclusie trekken, dat hoe meer bestoven wordt, des te
beter resultaten geboekt zullen worden. Des te opvallender zijn
daarom echter de resultaten, die verkregen werden met bestuiving eenmaal per IV2 week en eens per 3 weken. In de beide
gevallen, waar eerstgenoemde bestuivingswijze aanwezig was,
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tuur. Een vergelijking der andere behandelingswijzen doet weinig verschillen naar voren komen, alleen het zaad, dat gedurende
5 uren was voorgeweekt had een duidelijke voorsprong op de
andere groepjes.
Zaadteeltproeven
door Dr. J. Wasscher

a. Proefopzet en totaalresultaat.
Dit seizoen werd een bestuivingsproef genomen met de rassen
Perle von Zehlendorf en Rose van Aalsmeer. De planten werden
in een tweetal afdelingen van de proefkas geplaatst en wel bij
een gemiddelde kastemperatuur van ca. 50—55 ° F. en van ca.
55—60 ° F. Bij de laagste temperatuur werden van elk ras drie
groepen van 5 planten geplaatst, die tweemaal per week, eens
per week of eenmaal per 2 weken werden bestoven. Bij de hoogste temperatuur waren van elk ras vier groepen van 5 planten
aanwezig, die tweemaal of eenmaal per week of eens per 10
dagen of 2 weken werden bestoven, terwijl van het ras Rosef
van Aalsmeer tevens nog een groep eenmaal per 3 weken werd
bestoven. Bij deze geheel op de practijk gerichte proef werd bij
de bloemen een normale kruisbestuiving toegepast. Met de bestuiving werd begonnen op 9 December, terwijl de laatste bloemen in de warmste afdeling op 1 Maart en in de koelste afdeling op 13Maart bestoven werden. Tijdens de bestuiving was de
temperatuur dikwijls iets warmer dan de gem. kastemperatuur.
In onderstaande tabel is aangegeven, hoeveel malen de planten
van de verschillende groepen een beurt kregen bij de bestuiving.

R.v.A.
P.v.Z.

Aantal uitgevoerde bestuivingen
55-60° F
50-55° F
2xp.w, Ixp.w. lxp.l''2W.lxp.2w. Ixp3w. 2xpw lxpw. Ixp.2\v.
24
12
8
6
4
27
14
7
27
14
10
7
28
14
8

Uit deze tabel blijkt wel zeer duidelijk, welk een grote werkbesparing verkregen zou worden, wanneer inderdaad met een
minder vaak herhaalde bestuiving even goede resultaten bereikt
zouden worden.
Het aantal bloemen, dat bij Rose van Aalsmeer bestoven werd,
varieerde van 18 tot 44, met esn gemiddelde van 31 per plant,
by Perle von Zehlendorf van 29 tot 65 met eer. gem. van 42 per
plant. Het aantal geoogste vruchten bedroeg by R.v.A. 16 tot
41 en by P.v.Z. 24 tot 57 per plant, terwijl het slagingspercentage der bestuivingen bij R.v.A. varieerde van 61 tot 1007' en
bij P.v.Z. van 62 tot 100%.
Het hoogste aantal zaden, dat van één plant geoogst werd, bedroeg by R.v.A. 2047 en bij P.v.Z. 2833, het geringste aantal
300 resp. 996.
Het totale resultaat van de proef staat vermeld in onderstaande tabel, waarin de gemiddelde waarden van elke groep van 5
planten staan aangegeven.
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Rose
van °Aalsmeer
55—60
F. 2x p.week 91.4
l x p.week 86
l x p. lVt w .87.9
l x p. 2 w.
75.7
l x p. 3 w.
85.1
50—55° F. 2x p.week 96.4
l x p.week 93.5
l x p. 2 w.
78.8

961
1073
1408
804
1066
1695
999
953

30
38
55
39
42
52
37
37

12.4
11.6
9.9
11.8
11.8
10.3
13.7
12.6

Perle von Zehlendorf
55—60 ° F. 2x p.week
86.3
l x p.week 81.1
l x p. IV2 w .88.6
l x p. 2 w.
76.2
50—55 ° F . 2x p.week 91.5
l x p.week 91.7
l x p. 2 w.
88.1

2126
1233
1926
1851
2179
2523
1617

56
41
54
58
59
73
44

8.9
10.6
10.1
10.9
10.6
10.6
12.9

In de eerste plaats blijkt wel uit dit cijfermateriaal, dat over
het geheel genomen zeer goede resultaten bereikt werden. Zo
washetgem.aantal zaden datper plant geoogst werd bij R.v.A.
1120, bij P.v.Z. zelfs 1924 stuks. In de volgende hoofdstukken
zullen de afzonderlijke uitkomsten uitvoeriger besproken worden.
b. Deinvloedvan debestuivingswijze.
Het meer of minder vaak bestuiven der planten zouzich kunnen uiten in het slagingspercentage der bestoven bloemen en
in het aantal zaden per vrucht en hierdoor samen ophet aantal
zaden per vrucht, en hierdoor samen op het aantal zaden per
plant. Om de meest betrouwbare gegevens te krijgen dienen de
beide genoemde factoren eerst afzonderlijk beschouwd te worden.
Wanneer men de slagingspercentages bekijkt van de groepen
diebij beiderassen enbij beidetemperaturen aanwezigzijn, dan
blijkt in drie van de vier gevallen de bestuiving tweemaal per
week betere resultaten gegeven te hebben dan bestuiving eens
per week,terwijl in allevier gevallen debestuiving eenmaal per
14 dagen de slechtste uitkomsten gegeven heeft. Hieruit zou
men de conclusie trekken, dat hoe meer bestoven wordt, des te
beter resultaten geboekt zullen worden. Des te opvallender zijn
daarom echter de resultaten, die verkregen werden met bestuiving eenmaal per IV2 week en eens per 3 weken. In de beide
gevallen, waar eerstgenoemde bestuivingswijze aanwezig was,
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was het resultaat béter dan bij bestuiving eens per week of per
twee weken, en in het ene geval zelfs beter dan bij bestuiving
tweemaal per week.
In het ene geval, waarbij de planten slechts eenmaal in 3 weken werden bestoven, waren de slagingspercentages ook vrijwel
even hoog als by bestuiving eenmaal per week óf per IV2 week
en zelfs beter dan bij een bestuiving eens per 2 weken. Hoewel
door dit onregelmatige resultaat nog geen vaststaande conclusie
getrokken kan worden, en verdere proeven zeker hog nodig zijn,
wijzen de resultaten toch in de richting, dat vermoedelijk met
minder vaak bestuiven volstaan kan worden.
Wat het gemiddelde aantal zaden per vrucht betreft, kon ook
dit jaar, evenmin als in het vorige seizoen, geen betrouwbaar
verschil tussen de verschillende bestuivingswijzen aangetoond
worden hoewel opgemerkt moet worden, dat ook hier de resultaten eens per IV2 week zeer goed waren. Interessant is overigens dateer wel een groot verschil tussen de beide rassen aanwezig was. Over alle planten berekend was het gem', aantal
zaden per vrucht bij R.v.A. n.l. 41 stuks en bij P.v.Z. 55 stuks.
Beide rassen waren echter van twee verschillende kwekers afkomstig. Of dit verschil bij alle kwekers aanwezig is, is niet
bekend.
Een zeer belangrijke veronderstelling is echter de volgende:
Het totaal aantal zaden per plant is het product van het totaal aantal aanwezige vruchten en het gem. aantal zaden per
vrucht. Gezien de zeer grote individuele verschillen wät dit laatste betreft, ligt de conclusie voor de hand, dat selectie, behalve
op andere goede eigenschappen, ook mogelijk moet zrjn op planten met een groot aantal bloemen, die vruchten leveren met
een hoog aantal zaden per vrucht.
c. De invloed van de temperatuur.
Om de invloed van detemperatuur na te gaan, mag natuurlijk
alleen gebruik worden gemaakt van de gegevens der bestuivingswijzen tweemaal per week en eens per week én per 2 weken. Nu is het opvallend, dat het slagingspercentage zowel bij
R.v.A. als bij P.v.Z. bij alle drie bestuivingswijzen bij de hoogste temperatuur steeds lager is dan bij de laagste temperatuur.
Duidelijkheidshalve- zijn de gem. percentages nog eens in onderstaande tabel samengevat:
Rose van Aalsmeer
Perlevon Zehlendorf
2xp.w. lxp.w. lxp.2w. 2xp.w. lxp.w. lxp.2w.
55—60 ° F. 91.4
86
75.7
86.3
81.1
76.2
50—55 ° F. 96.4
93.5
78.8
91.5
91.7
88.1
Uit deze tabel is af te leiden, dat het slagingspercentage bij
de laagste temperatuur over het geheel genomen ongeveer 7%
hoger ligt dan bij de hoogste temperatuur.
Ookop het gem. aantal zaden per vrucht heeft de temperatuur
in deze proef een belangrijke invloed uitgeoefend, zoals blijkt
uit onderstaande tabel
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Rosevan Aalsmeer
2i pw l x p w

55-60° F. 30
50-55 ° F. 52

38
37

1xp2 w gern

Perlevon Zehlenlorf
2 i pw l x p w

39
37

36
42

1xp2w gern

56
59

41
73

58
44

52
59

Hieruit blijkt dus, dat over het geheel genomen bij R.v.A.
gem.6zaden en bij P.v.Z. gem.7zaden per vrucht meer gevormd
zijn bij de laagste temperatuur. Hoewel deze verschillen wiskundig betrouwbaar zijn, komt dit resultaat niet geheel overeen met
dat van het vorig jaar.
Bij de vorige proeven was reeds gebleken, dat bij zeer hoge
temperatuur (.70 ° F.) het gevormde zaad veel fijner is dan bij
een matige temperatuur van bijna 60 ° F., terwijl het niet geheel duidelijk was, of de nog grovere zaden bij nog lagere temperatuur hun gewichtstoename aan de temperatuur dan wel aan
het latere seizoen, dat ze gevormd werden te danken hadden.
Ook dit jaar bleek de grofheid van het zaad beïnvloed te worden door de kastemperatuur, zoals uit de volgende tabel blijkt:
Rose van Aalsmeer
2 xpw l x p w

lxp2w

grm

Perle von Zehlendorf
2xp w l x p w

1xp 2 w gem

55-60 °F. 12.4 11.6 11.8 11.9
8.9 10.6 10.9 10.1
50-55° F. 10.3 13.7 12.6 12.2
10.6 10.6 12.9 11.4
Hoewel bij een groep het tegenovergestelde het geval was,
blijkt toch ook dit jaar het zaad, dat bij de laagste temperatuur gevormd is, grover te zijn dan het zaad bij de hogere temperatuur ontstaan.
Over het geheelgenomen bleek het gem. duizend-korrelgewicht
bij R.v.A. 0.3 gram en bij P.v.Z. 1.3 gram hoger te zijn.
Vanzelfsprekend had de temperatuur ook dit jaar een belangrijke invloed op de snelheid van het afrijpen van het zaad. In
de warmste afdeling werden de eerste vruchten op 21 Maart en
de laatste op 14 Mei geplukt, in de koelste afdeling respectievelijk op 15 April en 2 Juni. In onderstaand overzicht is de gemiddelde oogstdatum der verschillende groepen weergegeven.
55-60° F.
50-55° F.

2x p. w
15 Apr.
6 Mei
2x p. w.
12 Apr.
9 Mei

Rose van Aalsmeer
l x p . w. l x p . 1 % w. 1x p.3w. l x p . 3w.
18 Apr.
12 Apr.
12 Apr.
16 Apr.
6 Mei
8 Mei
Perle von Zehlendorf
1 x p. w. 1x p. 1%w. 1x p. 2w.
10 Apr.
14 Apr.
11 Apr.
11 Mei
9 Mei

Hieruit blijkt dus in de eerste plaats, dat de rijping bij beide
rassen gelijktijdig plaats vond"en dat de bestuivingswijze geen
invloed heeft gehad op de oogsttijd. Bij de lagere temperatuur
waren devruchten echter 3weken tot meer dan een maand later
rijp dan bij de hoogste temperatuur.
Samenvatting.
1. Bij de zaadteeltproeven bij Cyclamen werden in een lichte
kas zodanige goede resultaten bereikt, dat de gem. opbrengst
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per plant bij Perle von Zehlendorf 1924 zaden en bij Rose van
Aalsmeer 1120 zaden bedroeg, met een maximum van 2833 resp.
2047 zaden.
2. Het slagingspercentage bij de planten, die meer of minder vaak werden bestoven waren tamelijk wisselvallig, zodat
nog geen vaststaande conclusies getrokken mogen worden.
De bestuiving eens per anderhalve week gaf ongeveer even
goede resultaten als de bestuiving tweemaal per week. Beide gevallen gaven echter hogere slagingspercentages dan bestuiving
eens per week en belangrijk hogere dan eens per 14 dagen. In
het ene geval, waarbij een groep planten slechts eenmaal in de
3 weken bestoven werden, bedroeg het slagingspercentage nog
85%, nagenoeg evenveel als bij bestuiving eenmaal per week of
per 10 dagen.
3. Er kon geen verschil aangetoond worden in het gem. aantal zaden per vrucht bij de groepen, die verschillend vaak werden bestoven. Ook op het duizendkorrelgewicht had de bestuivingswijze geen invloed.
4. Bij een temperatuur van 50-55 ° F. werd bij alle bestuivingswijzen gem. een slagingspercentage verkregen, dat ca. 7%
hoger ligt dan bij een temperatuur van 55-60 ° F. Ook het gem.
aantal zaden per vrucht was bij de laagste temperatuur groter
dan bij de hoogste. Over het geheel genomen bleek tevens het
zaad, dat bij de laagste temperatuur gevormd werd, grover te
zijn dan het bij de hogere temperatuur gevormde. Bij de laagste temperatuur duurde het echter ongeveer 3—5 weken langer
dat het zaad rijp was.
5. Het slagingspercentage bleek niet beïnvloed te worden
door het aantal vruchten, dat reeds op de planten aanwezig is,
zodat dit percentage bij planten met meer dan 50 bestoven
bloemen niet kleiner was dan bij planten met een gering aantal
bloemen.
6. In het algemeen bleek het zaad fijner te worden, naarmate
het gem. aantal zaden per vrucht groter werd. Uitzonderingen
komen echter voor.
7. Het is niet geheel duidelijk of bij een groter aantal vruchten per plant, het gem. aantal zaden per vrucht afneemt en
evenmin of het duizendkorrelgewicht der zaden afneemt.
8. Doordat er belangrijke individuele verschillen aanwezig
zrjn, zowel wat betreft het aantal bloemen per plant, het aantal
zaden per vrucht, en het duizendkorrelgewicht, ligt de veronderstelling voor de hand, dat het mogelijk moet zijn te selecteren op planten met een groot aantal vruchten met een hoog
aantal grove zaden, zonder daarbij natuurlijk de overige kenmerken te verwaarlozen.
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FORSYTHIA
(Forsythia spectabilis)
Groeistofbehandeling van afgesneden takken
door Dr. J.' Wasscher

Om de mogelijkheid van het sneller in bloei trekken van trek^
heesters met behulp van groeistoffen na te gaan, werden op 13
Februari trjdens een strenge vorstperiode een aantal korte takjes in de kas gebracht én ten dele met een groeistofoplossing bespotenenten deleinvaasjes met eengroeistofoplossing geplaatst.
Bij detakjes, diemetoplossingen van Rhizopon B (200,100,50en
25 mg per liter water) bespoten werden, gebeurde dit resp. eenmaal, driemaal met een tussenruimte van een dag en vijf dagen
achtereen.
Enige invloed van de groeistofbehandeling op het in bloei
komen kon echter niet geconstateerd worden.

GERBERA
(Gerbera Jamesonii Hybr)
Grindcultuur
door Dr. J. Wasscher en J. H. Croockewit

In een afdeling van de proefkas werd een zijtablet van 7 m
lang en 1m breed in gebruik genomen voor grindcultuur. Hiervoor werd het tablet waterdicht gemaakt met een bitumenlak,
waarna het gevuld werd mêt een 15 cm dikke laag schoongespoeld tamelijk fijn grind. Onder het tablet is een betonnen
waterbak aanwezig, waarvan de wanden ook met bitumenverf
werden besmeerd om eventuele invloeden vân het beton op de
zuurgraad uit te sluiten. Deze waterbak dient als reservoir voor
de voedingsoplossing. Deze oplossing kan door middel van een
handpompje in het tablet worden gebracht. Nadat de oplossing
opgepompt is tot een hoogte van 21/t cm beneden de oppervlakte
van het grind, blijft dezegedurende ongeveer een half uur staan.
De afvoer vindt plaats langs drie afvoerpijpjes in de bodem.
Op 15 Januari werden 5 rijen in de bak overwinterde zaailingen van 5—7cm grootte in het grind geplant. Voor de grindcultuur werd juist de Gerbera gekozen als proefobject, omdat
naast de grote werkbesparing, vooral wanneer alles electrisch
geregeld kan worden, en de betere voedingsvoorwaarden, in de
literatuur vooral als voordeel naar voren wordt gebracht het
geheel afwezig blijven van bodemziekten, en de Gerberateelt
juist veel tegenslag ondervindt door uitval van afstervende
planten, welk afsterven vermoedelijk veroorzaakt wordt door
een grondkwestie.
Begonnen werd met een z.g. W.P.-oplossing, die de volgende
samenstelling had (op 850 liter water) :
kaliumnitraat 517 g.
magnesiumsulfaat 435 g.
ammoniumsulfaat 94 g.
dubbel superfosfaat 727 g.
calciumsulfaat 741 g.
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Tevens werden hieraan nog kleine hoeveelheden sporenelementen toegevoegd. Daar reeds spoedig verbrandingsverschijnselen optraden aan debladeren, werd de oplossing tot op de helft
verdund. Later werd regelmatig het verbruikte water weer toegevoegd, terwijl tevens de voedingszouten werden aangevuld.
In Juni werden weer hoeveelheden toegediend, overeenkomend
met de volledige sterkte, welke oplossing op 10 Juli geheel werd
ververst. Na 1 Aug. werden eens per maand de volgende hoeveelheden meststoffen bijgevoegd:
kaliumnitraat 1184 g.
totaal in 1947 10.3kg
magnesiumsulfaat 917g.
„ „ „ 8 kg
ammoniumsulfaat 204 g.
„ „ „ 1.8 kg
dubb. superfosfaat 386 g.
„ „ „ 6.8 kg
calciumsulfaat 50 g.
„ „ „ 2 kg
Gedurende de zomermaanden was de groei goed, doch werd
daarna geremd door een sterke spintaantasting, welke daarna
bestreden werd door enige bespuitingen met Wit-mineramuls.
Na de bespuitingen werd het grind geheel doorgespoeld met zuiver water. In de winter was de groei weer minder goed, terwijl
tevens weer bladvlekken optraden en sommige bladeren afstierven, waarom op 1 Januari de sterkte weer werd verlaagd.
Op 12 April kwam reeds de eerste plant in bloei. Omstreeks
dezelfde tijd werden de overige planten van hetzelfde zaaisel
uit de stookbak in de volle grond van een kas uitgeplant, aangevuld met planten uit het grind, daar 2 van de 5 rijen verwijderd
werden, daar de planten tegen elkaar groeiden.
Toen de bloemen van de volle grondscultuur geplukt werden,
werden tevens tellingen verricht. Zuiver vergelijkbaar zijn de
cijfers niet, daar enerzijds de planten uit de grindcultuur een
belangrijke voorsprong hadden gekregen, terwijl bovendien het
grindtablet in een kas aanwezig was, waar in de wintermaanden
gestookt werd, hetgeen niet het geval was met de vollegrondscultuur. Daar op het grindtablet 60 planten aanwezig waren,
werden ook de opbrengsten van de volle grond in onderstaande
tabel op 60 planten herleid. Tevens werd nog onderscheid gemaakt in le en 2e kwaliteit.
Grindcultuur
Volle Grond
II Totaal
I
II
Totaal
22
52
5.7
6.6
Augustus
12.3
September
28
73
17.3
13.6
30.9
October
17
37
11.3
5.1
16.4
November
23
47
2.9
1.1
4
December
8
35
1.8
1.1
2.9
98 244
39
66.5
146
27.5
Totaal
Gem. per plant
4.0
1.1
Laat men de laatste maanden, dat bij de planten in de volde
grond niet gestookt werd, buiten beschouwing, en neemt men
tevens in aanmerking, dat de planten in het grind een voorI
30
45
20
24
27
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sprong hadden, dan blijkt toch nog uit bovenstaande cjjfers, dat
de opbrengsten in het grind gunstig afsteken bij die van de volle
grond. In elk geval mag gezegd worden, dat, hoewel nog verschillende tekortkomingen aanwezig waren; deze eerste proef
aangetoond heeft,, dat cultuur zonder grond met voedingsoplossingen heel goed mogelijk is.
Het is misschien mogelijk, dat de vrij grote hoeveelheden
meststoffen, die dit jaar gebruikt werden, sterk verlaagd kunnen worden. In 1948 is het met behulp van een snelmethode te
bepalen, hoeveel van elk element ongeveer is opgenomen, zodat
slechts die hoeveelheden weer toegevoegd behoeven te worden.
Spintbestrijding met azobenzeen
door Ir. G. S. van Marie

Op de Proeftuin werd een practijkproef genomen met spintbestrijding op Gerbera met azobenzeen. (Zie voor azobenzeen
in het algemeen onder Amerikaanse anjer op pag. 21).
De behandeling uitgevoerd volgens het onder de Amerikaansche anjer vermelde voorschrift gaf zware beschadiging aan
bloem en blad. Indien al mogelijk zal bestrijding van spint op
Gerbera met behulp van azobenzeen op andere wijze dienen te
geschieden.

HELLEBORUS
(Helleborus niger L)
Teeltproeven
door A. Mulder

Combinatieproef
In deze proef werden drie kweekmethoden verwerkt.
1. De planttijd (voorjaar of nazomer).
2. De plantdiepte.
3. Het al of niet ontbloten van de wortelstokken.
Hiervan zijn reeds 2 jaar achtereen twee maal drie bedden
uitgeplant, respectievelijk 2, 4 en 6 cm diep, en in 1948 zullen
de laatste 6 bedden geplant worden. Ieder bed is verdeeld in
twee helften, waarvan het ene niet en het andere wel blootgekrabbeld zal worden. In de helften zijn de twee rassen Keessen
en Buis zo verdeeld, dat van ieder ras evenveel planten beoordeeld kunnen worden.
Waarnemingen.
Het gewas heeft door het sterke opvriezen in de winter 19461947 flink geleden. Na de vorst zijn de planten direct aangedrukt, dit kon echter niet voorkomen dat verscheidene afstierven. Verder is door de lang aanhoudende vorst en door opeen52

hoping daardoor van werkzaamheden de voorjaarsbeplanting
niet uitgevoerd. Vooral by de in het voorjaar 1946 geplante bedden en hiervan de meest ondiep geplante. De in het najaar geplante hadden minder geleden (zie tabel).
Tabel uitval Helleborus door opvriezen.
Buis
Keessen
Voorjaar 1946
Ie bed 2 cm diep
15
27
2e bed 4 cm diep
13
12
3e bed 6 cm diep
9
10
totaal
Najaar 1946
Ie bed 2 cm diep
2e bed 4 cm diep
3e bed 6 cm diep

37
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7
1
—

11
1
1

totaal
8
13
Deze is gelijk met de nazomerbeplanting op 13 Augustus uitgevoerd. Ook tijdens de abnormale droge en zonnige zomer hebben de planten geleden. Na de ergste droogte werd door de
meeste planten nog nieuw blad gevormd, dat tijdens het afsterven der planten het langst groen bleef."Tevens is er dit seizoen
een begin gemaakt met de phaenologische waarnemingen aan
de 3 eerste bedden. Het bleek hierbij, naast de.door de vorst
en de droogte veroorzaakte verschijnselen, dat, in tegenstelling
met de algemene opvatting uit de practrjk, de planten van het
ras Keessen meer geel verkleuring vertoonden, dan die van
het ras Buis. Deze bleven zelfs normaal groen. De planten zijn
niet beschaduwd, zodat de volle zon zijn invloed deed gelden.
Beschaduwingsproef.
Deze proef was het vorig seizoen door droogte van de grond
verloren gegaan. Op 13 Augustus werd de proef op de zelfde
wijze opgezet,,echter nu achter de Tuinbouwschool op een hoek,
opgehoogd met Wilnissergrond. In de wintermaanden zal de beschaduwing aangebracht worden. De planten hebben door de
droogte ook enigszins geleden.
Periodiciteits onderzoek.
Hiervoor worden iedere maand 8 planten van het-ras Buis
verstuurd naar Wageningen (Lab. voor Plantenphysiologisch
onderzoek).
Sortimentsverzameling.
Hiervan zijn ook enkele planten door de strenge vorst verloren gegaan. Üit het zaaisel van H. foetidus L. zijn verscheidene
planten opgekomen, die flink gegroeid zijn.
Het grondonderzoek van de 6 akkers heeft doorgang gevonden
en zal volgend najaar afgesloten worden, zodat nu nog geen voldoende resultaten te melden zijn om een eventuele conclusie
te trekken.
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Valse Meeldauw
door Drs. D. Noordam

Valse meeldauw is een schimmelziekte veroorzaakt door Peronospora puveracea Fuck. Aangetaste bladeren zijn klein, gekruld, met grijze en bruine vieüKen. Op de onderzyde van deze
bladeren is een grauw schimmelpiuis te zien, dat de sporen
vormt, die door de wind verspreid worden en gezonde planten
weer ziek kunnen maken. Door de kwekers wordt de ziekte uitsluitend bestreden door „ziek zoeken", d.w.z. de zieke planten die
men op de bedden vindt, worden verzameld en weggegooid. De
kwekers hebben naar hun zeggen mét bespuitingen met Bordeauxse pap nooit succes gehad.
Het leeüvan belangomna tegaan of dezeziekte werkelijk niet
door bespuitingen met Bordeauxse pap is te bestrijden. Uit de
litteratuur (H. Klebahn Zts. Pfianzenkrankheiten 1925 p. 1222) is bekend, dat de schimmel ook aanwezig is in het weefsel
van de wortelstokken en dit maakt het onwaarschijnlijk, dat
door bespuitingen zieke planten gezond zullen worden. Om dit
echter te bevestigen werden 40 planten aangetast door Valse
Meeldauw, uitgeplant op de Proeftuin begin Juii 1946. De helft
van deze planten werd in 1946 driemaal bespoten met V-lzfo
Bord. Pap en in 1947 direct bij het uitlopen van de eerste jonge
blaadjes, waarbij zorg werd gedragen dat alle delen van boven
en onderen geraakt werden.
10 Dagen na.deze laatste bespuiting werd nog een keer gespoten. De proef werd toen beëindigd daar het resultaat duidelijk
was. 12 van de 19 planten die met Bord. Pap bespoten waren,
hadden duidelijk verschijnselen van valse meeldauw, 16 van de
19 onbespoten planten waren eveneens ziek door valse meeldauw.
De conclusie die uit deze proef getrokken moet worden is, dat
planten aangetast door valse meeldauw door bespuiten met Bord.
pap ziek blijven; nieuw gevormde bladeren komen ziek uit de
grond te voorschijn. Voor de kwekers blijft daarom het „ziek
zoeken" dringend geboden, daar zieke planten ziek blijven en
een bron van infectie vormen voor gezonde planten. Een vraag,
die door deze proef niet beantwoord werd, is of misschien ook
bespuiten of bestuiven van gezonde planten, deze kan besehermen tegen infectie van buiten af. Dit dient nader onderzocht
te worden.

LATHYRUS
(Lathyrus Odoratus)
Bodemmoeheid
door Dra. M. B. Bok

Reeds in het Jaarverslag van 1946 werd erop gewezen, dat
een Thielaviopsis-soort de vermoedelijke oorzaak van de Bodemmoeheid was. In de loop van het onderzoek is inderdaad geble54

ken dat Thielaviopsis basicola typische bruine verkleuringen
aan de wortel en aan de stengelbasis doet optreden. Deze verschijnselen gaan altijd vooraf aan het meer algemeen bekende
beeld van slechte groei. Dit achterblijven kan op zwaar besmette
grond bij de jonge planten soms zo ernstig zijn, dat er van het
gewas niets terecht komt. Meestal echter uit de bodemmoeheid
zich in een ijler gewas met geringe bioemopbrengst.
De schimmel, welke van nature in de bodem aanwezig is, vermenigvuldigt zich vooral indien dode Lathyrus-wortels in de
grond aanwezig zijn. Hierdoor is te verklaren dat ook in gezonde grond waarin nog nooit Lathyrus gekweekt werd — aan
het eind van de cultuurperiode de schimmel op de wortels te
vinden is, maar dan gelukkig weinig schadelijk is. Worden nu
in het volgende seizoen de jonge Lathyrus plantjes op deze besmette grond uitgezet, dan worden ze direct door de schimmel
aangetast. Zelfs als men na 2 of 3 jaar terugkomt, in een kas
welke niet ontsmet is, dan is het gevaar nog niet geweken. Thielaviopsis kan door zijn chlamydosporen — dit zijn sporen met
een dikke wand — lang overblijven. Daardoor bestaat er gevaar
dat ookandere planten, zoals Primula en Cyclamen, geïnfecteerd
worden, waardoor een bruin wortelrot ontstaat.
Deuitwendige omstandigheden bepalen nu hoé sterk deze aantasting is. Van belang zijn hierbij in de eerste plaats de bodemvochtigheid, -temperatuur en -zuurgraad. Het bovenstaande
maakt dus wel duidelijk, dat een desinfectie van de grond, na
een Lathyrus-cultuur, wel zeer gewenst is.
In proefkas No. 2 is zieke grond behandeld op de volgende
wijze:
Gestoomd
Formaline 5%
Folosan 670 gr. p. m3
Aagrano 1200gr. p. m3
Aardisan 1200 gr. p. m3
Halamid 556 gr. p. m3
Cuproxyde 7.6 1. Ö.Bfo p. nr'
Controle zieke grond.
Controle gezonde grond.

11 dagen voor het planten
11 „
»
ïï'
99
2 „
f>
99
ï»
2. „
99
99
99
2 „
99
99
99
2 „
»
»
>»
2 „
ï>
99
99

Aagrano en Aardisan (beide organische kwikmiddelen) zijn
niet gebruikt als een 0.6% oplossing maar als een ongeveer6%
oplossing, aangezien degrond anders veel te vochtig zou worden.
De ontsmettingsmiddelen zijn in 3 lagen toegediend, eerst op
50 cm, dan op 25 cm diepte en daarna oppervlakkig.
De variëteit Snowstorm is uitgezet, daar waar Aagrano en
Aardisan waren gebruikt, moesten de plantjes door hoog sterftepercentage worden vervangen door nieuwe. Door de Aagrano
krijgen de planten een wat gelige schijn en sterven af; met
Aardisan ook gele planten die bijna geen haarwortels vormden.
Bovendien werd Thielaviopsis op de wortels aangetroffen. Halamid werkt zeer schadelijk, de planten sterven dadelijk af.
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De nieuwe planten, die later waren uitgeplant, hadden veel
minder van debeschadiging te lijden.
Bij een pottenproef — met dezelfde desinfectantia — is ook
gebleken dat het beter is om een langere tijd te nemen tussen
de behandeling en het planten, b.v. 7 dagen. In de potproef waren ook nog enkele hogere concentraties genomen, n.l. van Folosan en Halamid 5 maal zo sterk en van Aagrano en Aardisan
2 maal zo sterk.
De eindconclusie van deze desinfectie-proef is, dat Àagrano,
Aardisan en Halamid ten enenmale ongeschikt zijn om Thielaviopsis te bestrijden. Van Cuproxyde is wel iets te verwachten,
van Folosan minder. Een behandeling met Formaline zal zeer
zorgvuldig moeten geschieden, geruime tijd voor het planten. De
wortels van de Lathyrus zijn er zeer gevoelig voor.
De beste opbrengst is verkregen op verse grond. De totale
opbrengst op gestoomde grond was dit jaar goed, echter niet
zozeer in het begin van de plukperiode als wel aan het eind daarvan. Dit is geen gunstige omstandigheid.
Nieuwigheden
door Dr. J. Wasscher

Op verzoek van de N.V. Enchantress v.h. H. Carleé te Heemstede werd een regel van een uit Amerika afkomstig nieuw ras
Lathyrus uitgeplant. Dit ras zou wat zijn eigenschappen betreft
juist staan tussen zomer- en winterlathyrus in.
Helaas was een zuivere vergelijking met de gewone kaslathyrus niet mogelijk, daar het planten door de strenge winter pas
zeer laat kon geschieden, waarom het hierom juister werd geacht de andere opnieuw te zaaien. Wel leek echter de gehele
groei der planten inderdaad in het algemeen iets forser dan bij
het er naast geplante ras Daphne. Ook de bloemstelen waren gewoonlijk iets langer. Er waren in het ras verschillende kleuren
aanwezig, nl. wit, zalmwit, zalmrose, lichtrose, roserood, oranjerood, donkerrood, lichtblauw, lavendel.
In 1946 werd in de kas met het ras Sunray een afwijkende
plant gevonden, die van de overige planten verschilde doordat
alle ranken geheel veranderd waren in kleine blaadjes. Alle uitgezaaide zaden, die van deze plant gewonnen werden, leverden
eveneens planten op zonder ranken. Daar het ontbreken van de
klauwtjes mogelijk een voordeel kan zijn, doordat dan geen last
wordt ondervonden van krom getrokken stelen of bij het plukken
zelf, werd wederom zaad gewonnen, om de planten te vermeerderen. Met het oog op de minder fraaie bloemkleur werden tevens verschillende kruisingen met normale planten met andere
kleuren uitgevoerd.
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LELIE
(Lilium longiflorum „ W h i t e Queen")
Trekproef
door J. Bakker

Inleiding
•Aan de hand van de resultaten, welke bij de eerste oriënterende trekproef verkregen waren, werd nu een groter aantal bollen opgezet in verschillende maten. Enkele practici waren n.l.
van mening, dat brj deze lelie ook jonge, kleine bollen goed
trekbaar materiaal opleveren. Daar het niet onwaarschijnlijk
was, dat ook de wijze, waarop de bollen vooraf gekweekt waren,
invloed op het trekken kon hebben, is ook hieraan aandacht geschonken.
Opzet
Een partij van 400 bollen werd 28 October 1946 opgepot in
een 14e pot met de bolneus iets boven de grond. De potten werden tot 1 November 1946 op de turfmolm gezet en daarna ca.
2 cm ondergekuild in het tablet.
Groep A van 200 bollen was opgekweekt in de stookbak, groep
B met een gelijk aantal bollen in de volle grond van een koude
kas. Bij elke groep werden 4 bolmaten gebruikt, n.l. met een
diameter van5—6cm,4V2cm,3V2—4cmen2V2—3cm,van iedere
maat 50bollen.Beidegroepenontvingen indetrekkas dezelfdebehandeling met een aanvangstemperatuur van 55 ° F., welke
tegen de bloei opliep tot 65 ° F.
Trekken
De eerste spruiten kwamen 12 November boven de turfmolm
uit. Half Jan. was reeds een duidelijk verschil tussen beide groepen merkbaar. De scheuten waren bij groep B langer dan bij'
groep A, hetgeen de gehele tijdsduur van de proef zeer duidelijk
tot uiting kwam.
Ter vergelijking volgen hier degemiddelde maten in cm lengte
bij beide groepen.
Rolmaat
doorsnede

Gem lengte in cm
op 7 Maart

Gem lengte in cm
op 17 April

Groep A Groep B
Groep A Groep B
10—12
30—35
5—6 cm
40
68
10
15—20
35
53
4V» cm
5—10
15
28
44
3y2—4 cm
. 5—10
10
25
40
3
cm
Wat debloeitijd betreft, deze werd bijna niet beïnvloed door
de voorbehandeling. Het aantal bloemstengels was bij de in de
kas opgekweekte groep groter dan bij groep A, n.l. 179 tegen
168 stuks. Het totaal aantal kelken geeft een tegenovergesteld
beeld te zien, n.l. 421 bij groep A en 392 by groep B.
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De eerste oogstbare kelken werden 6 Mei gesneden, de laatste
2 Juni. De grootste bollen gaven ook hier bij beide groepen alle
een bloemstengel en de meeste kelken. Kleine bollen kunnen dus
wel een bloemstengel geven, maar grote bolmaten moeten worden aanbevolen. Bekijken we de maten onderling, dan geven
deze het volgende beeld:
Bolmaat
doorsnede

5—6 cm
4V2
cm
31/2—4 cm

3
cm
Totaal

Aantal bloemstengels

Groep A Groep B
50
51
49
45
38
38
31
45
168
179

Aantal kelken

Groep A
192
113
68
48
421

GroepB
183
91
56
62
.392

In 't kort samengevat kan gezegd worden:
a. dat de bloeitijd weinig vervroegd werd door een opkweek in
de kas (groep B);
b. de grootste bolmaten leverden de beste resultaten op;
c. de in de kas gekweekte bollen, welke in 't najaar 1946 eerder afgestorven waren dan de in de bak gekweekte, gaven
het hoogste gewas met de langste bloemstengels;
d. ondanks het feit dat groep A meer bloemkelken gaf, was de
stengellengte van groep B van groot belang bij de geldelijke
opbrengst. Groep A ƒ36,18 per netto m2 teeltruimte, groep
B ƒ42,08 per netto m2 teeltruimte;
e. enkele bollen vielen weg door virus-verschijnselen.
Trekproef met enkele andere leliesoorten
Een oriënterend trekproefje werd gedaan met drie hieronder
volgend te bespreken soorten. Daar verwacht werd dat deze
lelies zich zonder voorbehandeling niet zö zeer voor vroege trek
lenen, werd de plantdatum gehouden op 13 December 1946.
Het opplanten gebeurde op gelijke wijze als by Lilium longiflorum. Aanvangstemperatuur 55—60 ° F.; tegen de bloei liep
deze optot 70 °F., hetgeen te hoog is voor deze lelies.
Lilium hybr. „White Superior"'
Een witte lelie met grote kelken (tot 5 stuks per stengel),
waarvan de afkomst ons niet bekend is. Het gewas wordt zeer
hoog; in de volle grond van de kas tot 2 m. De bollen zijn reeds
spoedig bloeibaar (vanaf maat 8) en worden vermenigvuldigd
uit zaad. Normale bloeitijd Juli—Augustus.
Half Januari kwamen de eerste spruiten, die 7 Maart reeds
een lengte van 25 cm hadden. Op 17 April by een lengte van 70
tot 75 cm was nog geen knop zichtbaar. Iedere stengel ontving
voor steun een tonkinstok. Daar de knoppen tenslotte tegen het
nokglas stonden, werden de potten eind Mei van het tablet genomen en in de volle grond van de kas ingegraven. By' aangieten
doorstonden de lelies deze verplaatsing uitstekend.
58

Eerste veilingrijpe kelken 18 Juli. De bloei werd slechts weinig vervroegd, hetgeen nog ten koste ging van de bloeirijkheid.
15 bloemstengels gaven geen bloemknop; 34 met 1 knop, 13 met
2 knoppen, 11 met 3 knoppen en slechts 1 stengel met 5 bloemknoppen.
Het vervroegen in pot heeft dus geen resultaat ; misschien is
door koeling een verlating van bloei te verkrijgen. Opgemerkt
moet nog worden, dat bij deze lelie veel virusziekte optrad.
Lüium regale Creelman hybride
Een verbetering van L. regale. De eerste bloei viel reeds 29
April; de laatste kelken werden 13 Mei gesneden. Ook hierbij
ging devroege bloei ten koste van het aantal kelken. 14 stengels
kregen door de vervroegde bloei misvormde kelken en veel kelken bleven klein;het gewas was bovendien zeer ongelijk in ontwikkeling. Slechts twee goede stengels met 7 en 11 kelken, was
een pover resultaat, zodat ons ook bii deze lelie koel en niet te
vroeg trekken de aangewezen weg lijkt. (Het gemiddeld aantal kelken per stengel was 2).
Lüium dauricum pardinum (L. davuricum pardinum)
Een lelie met recht opstaande oranjerode kelken met een gele
vlek op ieder bloemblad. De lengte is 40—80 cm; de bloei valt
normaal in Augustus met 2—6 kelken per stengel.
De eerste spruiten vertoonden zich half Januari, terwijl- 7
Maart de gem. lengte 25—30 cm was. De eerste bloemknop was
eind Maart zichtbaar ;op 17 April bij een gem.lengte van 65 cm
hadden alle bollen bloemknop gevormd. De eerste kelk ging 25
April open, dehoofdbloei viel van 6 Mei tot 30 Mei.
Met gemiddeld 3—4 kelken per stenorel van ca. 65—70 cm
leent dezelelie zich goed voor forceren. Een groot nadeel is voor
de handel, dat slechts 1 bloemkelk tegelijk kleurt, terwijl de
andere knoppen nog klein en groen zijn.
De houdbaarheid is echter zeer groot en alle knoppen komen
op water uit.

POINSETTIA
(Euphorbia pulcherrima)
Onderbevloeiïng
door Dr. J. Wasscher en J. H. Croockewit

Daar de betonnen tabletten voor de Deense kweekmethode
en detabletten voor de grindcultuur van Amerikaanse anjers te
laat gereed waren voor proeven met genoemd gewas, werden de
Poinsettiaülanten in September van buiten naar deze kas overgebracht. Een deel der potten werd gewoon in de volle grond gekuild, terwijl de overige ten dele in de met grond gevulde tabletten gekuild werden en de rest geplaatst werd in de bakken
voor grindcultuur. Deze bakken, die een zwak V-vormige bodem
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bezitten, werden eerst gevuld met een laag grind, zodat aan de
kanten pl.m. 2 cm grind aanwezig was.
Hierop werd een laag van 3, 5 of 7 cm zand gebracht. Daarna
werd een voedingsoplossing in de bakken gebracht, zodat de
waterspiegel ongeveer op de grens van grind en zand stond, zodat het vocht capillair door het zand werd opgezogen (zie verder
by Anthurium). De potten werden op het zand geplaatst. Toen
na enige tijd bleek, dat sommige potten sterk uitdroogden, vermoedelijk doordat ze te slap opgepot waren, werden deze iets in
het zand ingegraven.
Als voedingsoplossine; werd gebruikt de W.P.-oplossing op
halve sterkte (zie anjers, pag 13). In het begin bleek ten gevolge
van het warme, zonnige weer in deze niet geschermde kas veel
vocht te verdampen. Ook het gewas zelf met het vele grote blad
zal hiertoe veel hebben bijgedragen.
Reeds na vrij korte tijd kwamen verschillen in de groepen
naar voren. Het blad van de planten met onderbevloeiïng werd
veel lichter van kleur dan deoverige, terwijl de in de volle grond
gekuilde planten nog weer iets donkerder groen van kleur waren
dan die in de anjertabletten. Ook de bladval aan de basis was
iets groter bij deonderbevloeiïng. Debloemschermen waren even
groot en gelijk van kleur.
Hoewel de onderbevloeiïng hier niet op een ideale wijze werd
toegepast, bleek het bij deze proef met Poinsettia geen succes
te zijn.
Aan het eind van de proef werd de potgrond onderzocht op
gloeirest en keukenzoutgehalte. Het resultaat was:
Onderbevloeiïng: gloeirest 1,01 fr keukenzoutgehalte 0.22<#•
Bakkencultuur:
„
0,97 %
„
0,15 %
Volle grondcultuur : „
0,75 %
..
0,09 %
Uit deze cijfers blijkt, dat de gloeirest en het keukenzoutgehalte bii de potten, die op het zand waren geplaatst, het hoogste
waren, hetgeen te begrijpen is, omdat hier slechts een opwaartse
stroom, van de voedingszouten plaats vindt en de ballaststoffen
in de bovenste lagen neergeslagen- worden, terwijl bij de in de
volle grond gekuilde planten tevens van boven af gesproeid is.

PRUNUS
(P. t r i l o b a plena)
Phaenologische waarnemingen over de Prunushoorder
door Ir. G. S. van Mui-Ie

Evenals in 1946 (zie Jaarverslag over 1946, p. 69—70), werden ook dit jaar weer phaenologische waarnemingen verricht
over het te voorschijn komen van de vlinders van de boorder
Grapholita Woebeiiana en de andere uit door deze boorder aangetaste stammen en koppen verschijnende dieren. De wijze van
waarnemen was dezelfde als het vorig jaar: afgezaagde Prunusstammen met duidelijke boorderaantasting werden, nadat snee60

vlak met entwas was afgedekt, in ten dele met glas, ten dele met
kaasdoek afgesloten kooien gebracht en de uitkomende dieren
dagelijks (behalve des Zondags) gecontroleerd en uit de kooien
verwijderd. In afwijking met het vorig jaar werden nu 3 kooien,
ieder met 10 stammen gebruikt en werden de waarnemingen
] Juli gestaakt. De resultaten, samengevat per week, zijn vermeld in onderstaande tabel.
Grapholita Alabonia
Omorgus
Week
Woeberiana Bractella
difformis
tot 1 Mei
—
—
—
1 t/m 7 Mei
1
—
7
3 t/m 14 Mei
9
——
28
15t/m 21 Mei
47
3
3
22 t/m 28 Mei
36
4
4
29 Mei t/m 3 Juni
16
—
—
4 t/m 10 Juni
4
—
—
11 t/m 17 Juni
—
—
—
18 t'm 24 Juni
—
—
—
25 Juni t/m 1 Juli
—
—
—
Totaal
113
7
42
Bij vergelijking met de tabel verkregen het vorig jaar, blijkt
dat de vlucht van Grapholita Woeberiana in 1947 veel later begon en veel eerder ophield dan in 1946. In de twee weken va!
15 t'm 28 Mei verscheen bijna driekwart van alle vlinders. De
sluipwesp Omorgus difformis, hoewel ook later dan in 1946 was
ook dit jaar eerder dan Grapholita Woeberiana. Op 21 Mei versehenen in kooi II nog twee, ieder tot een andere, niet nader gedetermineerde soort, behorende sluipwespen.
In 1947 werden de resultaten van de phaenologische waarnemingen voor het eerst gebruikt voor een waarschuwing ten behoeve van de praktijk. Op 13 Mei werd de waarschuwing voor
de eerste bespuiting met Gesarol verzonden, de waarschuwing
voor de tweede bespuiting vier weken later.
Bestrijding Prunusboorder door bestuiven met Gesarol
door ïr. G. S. van Marie
De partij Prunusstruiken van de Proeftuin is gebruikt voor
een oriënterende proef om te onderzoeken of er misschien mogelijkheden zijn het bespuiten met een D.D.T.-middel te vervangen
door hét veel sneller uit te voeren stuiven.
Alle struiken werden daartoe 2 maal (14 Mei en 4 Juni) met
stuif-Gesarol bestoven. Ondanks de overvloedige bestuiving
bleek de partij in het naiaar vrij ernstig aangetast te zijn. Gezien de lange tijd dat het middel zijn werkzaamheid moet blijven uitoefenen is dit resultaat niet verwonderlijk, daar een stuifmiddel als regel niet zo lang op de plant blijft zitten' als een
spuitmiddel. Vaker stuiven zou dit gebrek misschien kunnen opheffen, maar dan nemen de materiaalkosten sterk toe.
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Bestriding van hoorders met D.D.T., tijdstip van bespuiting
door Ir. G. S. v. Marie

In 1946 werd aangetoond, dat de Prunusboorder (de rupps
van de Grapholita Woeberiana) te bestrijden is door een tweemalige bespuiting met D.D.T., de eerste maal zodra de eerste
vlinders verschijnen, detweede maal vier weken later (Zie jaarverslag 1946, p. 66—69). Eenmaal bespuiten gaf beslist onvoldoende resultaat. De mogelijkheid bestond echter dat 3 maal bespuiten de bestrijding nog aanzienlijk zou verbeteren, temeer
daar tweemaal bespuiten wel tot een goede, maar niet tot een
afdoende bestrijding had geleid. Om dit te onderzoeken en tevens om na te gaan of onder de omstandigheden van 1947 het
resultaat van tweemaal bespuiten gelijk aan dat van 1946 zou
zijn, werd een proef opgezet waarbij vergeleken werden drie behandelingswijzen :
A. onbehandeld
B. behandeld volgens het aan de practijk gegeven advies,
d.w.z. de eerste keer bespuiten bij het verschijnen van de
eerste vlinders, de tweede keer vier weken later.
C. drie maal bespoten en wel:
de eerste keer gelijk met B,
de tweedeJceer drie weken later,
de derde keer nogmaals drie weken later.
De proef werd uitgevoerd op een veld met zwaar aangetaste
Prunusstruiken van de Heer v. Züverden, Hadleystraat te Aalsmeer. Bespoten werd met 2y 2 % Gesarol (à 1 0 % D.D.T.).
Iedere behandeling werd toegepast op drie veldjes (a, b en c),
elk bestaande uit twee rijen van zes struiken.
Het resultaat werd bepaald door het uittellen van de boorgangen, waaruit vers boormeel werd uitgestoten op 22 October,
en is samengevat per veldje, weergegeven in onderstaande tabel.
Behandeling

Aantal boorgangeh
Per veldje van 12 struiken Totaal Gem. Idem per
A
B C 3veld p.str. lev, str.

A. Onbehandeld
143 58 185 386 11 12
B. Twee keer bespoten
46 29 22 97
3
4
C. Drie keer bespoten
16 14 21 51
1
2
Het proefveld bevatte enige dode struiken, welke niet geheel
regelmatig over de verschillende behandelingen verdeeld bleken,
n.l. van de 36 in de volgens A behandelde veldjes 5, in de Bveldjes 10, in de C-veldjes 6.
Daarom is in de laatste kolom het gemiddeld aantal boorgangen per levende struik gegeven.
Door beide behandelingen wordt het aantal boorgangen sterk
verminderd. Door C. meer dan door B., maar het is zeer de
vraag of het geringe verschil dat tussen beide bestaat de extra
uitgaven voor een derde bespuiting wettigt, daar ook drie keer
spuiten geen 100 % resultaat geeft.
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Vergelijken we de resultaten met die van het vorig jaar (Jaarverslag 1946, pag. 68) dan zien we:
a. procentsgewijze is het resultaat van twee keer spuiten in
1946 beter dan in 1947.
In 1947 daalt het gemiddeld aantal boorgangen per struik
van 12 op 4, d.i. 67 %.
In 1946 daalt het gemiddeld aantal boorgangen per struik
door 5 % Gesarol à 5 % D.D.T., dus vergelijkbaar met de in
1947 gebruikte 2V2 % Gesarol à 10 % D.D.T. van 25 op 2,
d.i. 92 %.
b. Bezien we het na de behandeling gemiddeld overgebleven
aantal boorgangen, dan is het resultaat in 1946 ook wat beter, toen was het n.l. 2 per struik, in 1947 :4.
De werking van de bespuiting is dus in 1947 wel wat minder
geweest dan in 1946. Gezien de zeer grote onregelmatigheden,
die op een proefveld met deze kwaal onvermijdelijk zijn (zo
varieerde het aantal boorgangen per struik op de onbehandelde
veldjes van 0 tot 52, op de twee maal bespoten veldjes van 0
tot 11, en op de drie maal bespoten veldjes van 0tot 6) en gezien
de in 1947 geheel andere weersomstandigheden zijn echter de
verschillen zo klein, dat men de resultaten voor 1947 als een
bevestiging van 1946 kan beschouwen.
Besloten is daarom het op de resultaten van 1946 gebaseerde waarschuwingssysteem, dat in 1947 voor het eerst gebruikt
werd, in 1948 onveranderd toe te passen.
Vergeiyking van verschillende D.D.T.-middelen tegen de
Prunusboorder
door Ir. G. S. van Marie

In 1946 waren tegen de Prunusboorder goede resultaten bereikt met tweemaal bespuiten met Gesarol (à 5 % D.D.T.). Het
verschil tussen 2i/o en 5 % Gesarol was echter niet met zekerheid vaststaand (zie Jaarverslag 1946, p. 66-69). Of andere
D.D.T.-middelen, toegepast in zodanige concentratie dat het
D.D.T.-gehalte van de sproeivloeistof gelijk is, hetzelfde resultaat zullen hebben, was niet bekend en van te voren niet zeker,
daar de bestendigheid van het op de stammen gebrachte bestrijdingsmiddel tegen weersinvloeden voor het resultaat waarschijnlijk van groot belang is en dit van de met het D.D.T. gemengde stoffen kan afhangen. Om dit te onderzoeken werd een
proef opgezet, waarbij een aantal D.D.T.-spuitmiddelen met elkaar werd vergeleken.
Er werd tweemaal bespoten op de aan de practijk geadviseerde tijdstippen, d.w.z. op 14 Mei en 11 Juni. Met ieder middel
werden bespoten twee veldjes ieder bestaande uit 2 rijen van
5 struiken. Als proefveld diende een partij zwaar aangetaste
struiken op het bedrijf van de Heer v. Zijverden aan de Hadleystraat te Aalsmeer. De resultaten werden bepaald door het uit63

tellen van de boorgangen, waaruit vers boormeel werd uitgestoten op 22 October.
Deresultaten, vermeld als aantal boorgangen per veldje, d.w.z.
per 10 struiken zijn:
Aantal boorgangen
g. D.D.T. Veldje Veldje Veldje I
p.liter
I
II
en II
sproeivl.st.
tezamen
—
103
159
262
1.25
60
71
131
2.5
10
45
55
1.25
24
33
57
2.5
2->)
69
71»)
2.5
30
61
91
2.5
55
103
158
2.5
27
26
53
2.5
45
68
113
2.5
19
77
96

Middel

a Onbehandeld
b IM % Gesarol *) à 10 % D.D.T.
c 2% 9r
„
*) „ 10 %
„
d 2% %
„
*) „ 5 %
„
a
e 5%
,.
) „ 5%
„
f lVt V< Dedetane „ 2 0 %
„
g 1 % Arkotine
„ 25 %
„
h 2% % AAvero
„ 10 %
„
j 1 % AAvero
„ 25 %
„
k 1 % Bercospray „ 25 %
„
1
)
Gesarol
nieuw.
2
) Gesarol oud.
"•) Onbetrouwbaar door vele dode struiken.

Het proefveld bleek zeer onregelmatig, zodat conclusies eruit zeer voorzichtig moeten worden getrokken. Als zeker is wel
te beschouwen, dat alle bespuitingen een duidelijke vermindering van aantasting geven. Vergelijken we verder die gevallen,
waarbij overal 2.5 g D.D.T. per liter sproeivloeistof is gebruikt,
dan blijkt, dat in die gevallen (c en h) waarin van een middel
is uitgegaan, dat een laàg percentage D.D.T. bevat, de resultaten beter zijn dan in de gevallen (f, g, i en k) dat een middel
met een hoog gehalte aan D.D.T. is verspoten. Ook die waarbij
slechts 1.25 g D.D.T. per liter is gebruikt, komt zeer gunstig
voor de dag. Het is dus beter uit te gaan van een middel met
een laag gehalte aan D.D.T. Geval b.leert, dat men van een middel dat 10% D.D.T. bevat niet minder dan 2Vs% moet nemen.
Bestrijding van Zwarte luis met
Hexa-Ethyl-Tetra-Phosphaat (H.E.T.P.)
door Ir. G. S. van Marie

Zievoor H.E.T.P. p.85.
Een struik van Prunus serrulata, bezet met de zwarte kersenluis (Myzus Cerasi) werd bespoten met Mortopal 1 : 1280.
De luizen werden alle gedood, behalve een klein aantal, welke
in ingerolde bladeren zaten. Schade trad niet op.
Conclusie: H.E.T.P.-middelen zijn bruikbaar voor bestrijding
van zwarte luis in Prunus, mits tijdig aangewend, zodat de bladeren nog niet sterk omkrullen.

ROSA
Bewaring Zethout in Koelhuis
door Drs. D. Noordam

Afgesneden zethout is soms moeilijk langere tijd te bewaren.
Wanneer in de winter een lange periode van vorst optreedt is
het echter wel een voordeel wanneer men afgesneden-bewaard
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hout voor het zetten kan gebruiken.
Hiertoe werd een eerste oriënterende proef gedaan, waarbij
afgesneden takken in een bundeltje bij elkaar in een doos met
droge turfstrooisel werden gelegd. Gekozen werd hout van Roselandia.omdat dit bij bewaren vrij spoedig onbruikbaar is voor
zetten, en hout van Briarcliff als hout dat lange tijd bewaard
kan worden. Naast hout dat op de Proeftuin vanaf half Januari
vorstvrij en in April en Mei ongeveer bij kamertemperatuur
werd bewaard, werd een zelfde partij hout bewaard in het koelhuis van de Centrale Markthallen te Amsterdam bij Z° C.
Na IV2, 3 en bijna 4 maanden werd dit hout gezet op telkens
100 canina-onderlagen. Het heeft geen zin het resultaat van het
zetten hier in cijfers weer te geven, daar het resultaat van het
zetten zeer slecht en onregelmatig was, wat o.a. aan de zeer
strenge vorst geweten moet worden.
Wel bleek, dat het bewaren van bundeltjes takken in een
grote doos met droge turfstrooisel geen ideale wijze van bewaren is. Vooral het hout van Roselandia vertoonde nl. door
uitdrogen een sterk gerimpelde bast en na 4 maanden was het
voor zetten niet meer te gebruiken, terwijl het na 3 maanden
al slecht was.
Dat met het bewaren van zethout in een koelhuis goede resultaten te bereiken zijn, leek wel waarschijnlijk, maar door de
slechte proefomstandigheden kon dit niet worden aangetoond.

Invloed van de bedbreedte en plantafstand op de opbrengst
door J. Bakker

Voor de opzet van deze proef wordt verwezen naar ons jaarverslag van 1946 blz. 71. De snoei gebeurde 15 April op 15 cm.
hoogte.
Evenals het vorig jaar was het verschil in opbrengst tussen
de smalle en de brede bedden niet groot.
Werden in 1946 bij een gelijk aantal struiken van de smalle
bedden 91 rozen meer gesneden dan van de brede, dit jaar gaven
de smalle bedden 136 rozen meer. Dat het planten op smalle
bedden in dit geval zo weinig resultaat geeft, is hoofdzakelijk
te wijten aan het feit, dat de Spek's Yellow weinig breed uitgroeiende struiken vormt, zodat iedere struik ook op de brede
bedden vrij ruim staat.
Het kwaliteitsverschil was ook niet groot, daar slechts 2 eerste en 81 tweede kwaliteitsrozen meer werden gesneden van de
smalle, dan van de brede bedden.
De kwaliteitsverhouding was als volgt:
Ie
2e
3e
4e
5e kwaliteit
Smalle bedden
1206 1653 1937 1586 564
Brede bedden
1173 1525 1928 1573 611
Het totaal aantal rozen was 13756, hetgeen ca. 71 rozen per
m2 betekent.
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Invloed van groeistof op het zetten van rozen
door Dr. J. Wasscher

Op 5 Februari werd een eerste proefje opgezet, om de invloed
van groeistofoplossingen op het zetten van rozen na te gaan.
Als griffels werd hout van Roselandia gebruikt, terwijl 'als onderlaag Rosa canina werd gekozen. Bij de behandeling werd het
ondersnyvlak van de griffel met behulp van een penseel bevochtigd met een groeistofoplossing (Rhizopon B) van verschillende concentraties. Behalve deze groepen en een normaal behandelde groep, werd tevens een aantal griffels gedurende een
half uur in warm water van 40° C. gelegd. Ten dele door de
strenge vorstperiode en de kolenschaarste was de temperatuur
in het stekbed dikwijls vrij laag en vooral ongelijk, zodat verschillen van 3-4- C. aanwezig waren. Hierdoor bevonden de
groepen 3 en 5 zich in ongunstiger omstandigheden dan de overige groepen. Elke groep bestond uit 20 veredelingen.
Toen de planten op 11 Maart opgerooid werden, werden deze
naar de sterkte van de jonge scheuten als volgt beoordeeld:
zeergoed goed matig slechtdood

1.
2.
3.
4.
5.

Contrôle
5
4
3
6
2
Rhiz. B. 12y2 mg/l.
7
2
1 3
7
Rhiz. B 25 mg/l.
6
5
3
4
2
Rhiz. B. 50 mg/l.
7
4
2
5
2
Warm water 40 ° C. y2 uur
3
4
0
4
9
Hoewel niet zeer duidelijk leek toch een gunstige invloed van
de groeistofbehandeling aanwezig te zijn, terwijl de warmwaterbehandeling daarentegen ongunstige resultaten opleverde.
Een tweede proef werd opgezet met Spek's Yellow. Op 14
Maart werden steeds 50 griffels gezet op R. canina, waarbij
wederom de ondereinden van het zethout met een penseel ingesmeerd werden met een groeistofoplossing. Bij het oprooien was
het resultaat van deze proef, die onder betere omstandigheden
plaats vond:
goed slechttot matig dood
10
9
1. Controle
31
12
10
2. 12y2 mg/l. Rhiz. B
28
14
5
3. 25 mg/l. Rhiz. B.
31
8
2
4. 50 mg/l. Rhiz. B
40
9
4
5. 100 mg/l. Rhiz. B.
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Ook hier was dus een gunstige, hoewel geringe invloed van
de groeistofbehandeling aanwezig. Het moet echter nog betwijfeld worden of dit van practische betekenis zal zijn.
Itassenvergelijking
door J. Bakker

Een nieuwe rassenproef werd opgezet met nieuwigheden van
de fa. H. A. Verschuren & Zn. (7), Jac. Verschuren-Pechtold
(22), en Kwekerij Bentveld (2), benevens 7 contrôle-rassen.
In navolging van de afgelopen drie jaar zal ook deze pproef
drie jaar aangehouden worden.
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Helaas konden er, doordat er van enkele rassen slechts een
beperkt aantal zettingen aanwezig waren, geen 270 stuks van
ieder ras uitgeplant worden. Dit brengt moeilijkheden mee in
verband met de opbrengsttellingen en maakt een beoordeling
naar gelijke groeiomstandigheden onmogelijk. Deze proef moet
dan ook alleen beschouwd worden als een beoordeling naar gewas, bloem en kleur, geen rekening houdende met opbrengstcijfers.
Opzet
Degrond werd vooraf gestoomd metstoombakken over degehele kas. Als bovenlaag werd
ca. 10 cm Wilnissergrond aangebracht enals bemesting 2m3stalmest per 100m2toegediend.
Alle zetlingen waren veredeld op R. canina onderlagen, uitgezonderd no.6,welke reeds in devorige proef opgenomen was
en nu veredeld werd op R. multiflora. Planttijd 9—16Mei. Het
toppen van de eerst geplante zetlingen gebeurde 21Mei.
Degewaskeuringen werden evenalsdevorigejaren uitgevoerd
door de rozencommissie.
De volgende rozen werden uitgeplant:
ood
Parel van Aalsmeer l )
no. 66 H.A.V. x)
„
56
„ x)
„
81
J?
„
97
>J
„ 646 J.V.P.
Henriette Pechtold
Dame Edith Helen *)
Briarcliff *)
no. 18 J.V.P.
4
»
„
23 H.A.V.
l
„
32
„
)
9
»
„ 3546 J.V.P.
„ 2546
ft

Bed No.
1
2
3
4
4
14
16
5
8
6
7
7—10
9
10
10
10

it
no. 146
„ 1246
„ 1646
„ 1846
„ 1946
„ 2146
„ 2646
„ 2746
„ 3446

J.V.P.
9t

t

»»
t
f>

f
J

»

12
12
10
12
12
12
13
13
13
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Oranje en zalmkleurig
Oranje Nassau
no. 1546 J:V.P.
„ 2246
„
„ 3046
„
Bentveld I
Bentveld II
no.
6 J.V.P. op R. multiflora

17
14
14
14
7
7
17

Geel
Roselandia
Geheimrat Duisberg
no. 946 J.V.P.
„ 1146
„
„ 2346
„
„ 2446
„

18
15
17
17
17
17

H.A.V. = Fa. H. A. Verschuren
J.V.P. = Jac. Verschuren-Pechtold
*) Hiervan werd een vol bed met 270 zettingen uitgeplant.
Het gewas groeide goed, hoewel bij vele rassen door de late
planttijd en kleine zettingen nog geen fors gewas verkregen
werd.
Opgemerkt moet nog worden, dat no. 66 op 22 Juli 1946
reeds een getuigschrift Ie klasse van de Vaste Keuringscommissie van de Kon. Ned. Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde ontving.
Het volgend jaar zullen de vars. afzonderlijk besproken worden, daar een beoordeling over het Ie jaar niet als maatstaf aangehouden kan worden voor de bruikbaarheid als roos.

Bestrijding van luis met Hexa-Ethyl-Tetra-Phosphaat (H.E.T.P)
door Ir. G. S. van Marie

Voor H.E.T.P. ziepag.85.
Een paar vakken Spek's Yellow in-de kas, aangetast door
groene luis (soort niet nader bepaald) werd bespoten met Mortopal (1:1280). Alle luizen werden gedood. De meeste luizen hingen bij de controle, 1 uur na de bespuiting, dood aan de planten. Ze worden (evenals door het uit Calcid e.d. ontwikkelde
blauwzuurgas) door H.E.T.P. blijkbaar zo snel gedood, dat ze
geen tijd hebben hun zuigsnuit uit de plant te trekken.
Conclusie: Indien men luis op rozen door een bespuiting bestrijden wil, kan men hiervoor een H.E.T.P.-middel gebruiken.
Het is dan gewenst na enige tijd de planten met een krachtige
straal water af te spuiten om de dode luizen te verwijderen.
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Bozensterfte
door Drs. D. Noordam

Naar aanleiding van de zeer ernstige schade veroorzaakt door
sterfte in struiken en zetlingen, die in voorjaar 1946 in de kassen waren gepoot, werden proeven uitgevoerd om na te gaan
in hoeverre de uitgerijptheid van struiken en onderlagen een
rol gespeeld kan hebben als oorzaak van deze sterfte.
De proeven werden uitgevoerd alleen met R. canina-onderlagen (struiken waren dit jaar niet te krijgen), waarvan er telkens 250 vanaf 1 October tot December om de veertien dagen
werden opgerooid. Het plan was om gelijktijdig op al deze onderlagen Roselandia te enten en na te gaan of het resultaat verschillend was, afhankelijk van de rooidata der onderlagen. Daar
deze proeven mede door de zeer strenge winter totaal mislukt
zijn, kan van een verdere beschrijving van deze proeven worden afgezien.
Spintbestrijding met azobenzeen
door Ir. G. S. van Marie

Laboratoriumproeven met afgesneden bloemen van verschillende rozenrassen, behandeld met azobenzeen op de wijze als onder Amerikaanse Anjers (zie pag, 21) aangegeven, leverden
geen beschadiging op. Toepassingen in de practijk van azobenzeen-rookpoeder bij Polyantharozen gaven een zeer goede spintbestrijding zonder nadeel voor het gewas.
Brj de eerste practijktoepassingen bij grootbloemige rozen
traden echter zo ernstige beschadigingen op •(bladverbranding
bij Roselandia, verkleuring van de bloemen uit de kort na de
behandeling opengaande knoppen bij Better Times, zo erg dat
enkele dagen na de behandeling rose bloemen gesneden werden)
dat de toepassing in de practijk nog niet aangeraden kan worden, zolang door laboratoriumproeven, die voor 1948 voorbereid zijn, niet meer over de factoren waarvan de beschadiging
afhangt, bekend is geworden .

Trekproef met klehibloemige rozen
door J. Bakker

Door de lange vorstperiode in de winter van 1946—1947 konden de struiken pas laat in bloei getrokken worden.
Op 26 Maart werden alle partijtjes in de kas gebracht en ingesnoeid. De potten werden in een grondrabat ingekuild.
Zoals in het vorig verslag van 1946 werd aangegeven, waren
alle rassen in twee groepen gesplitst, waarbij de ene helft gedurende de zomer vrijgehouden werd van bloem, om zodoende beter ontwikkelde struikjes te krijgen (Groep A). De andere groep
(B) bleef onbehandeld.
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Daar er van vele partijen enkele struiken uitgevallen zyn,
geeft een vergelijking van het totaal aantal scheuten per party
geen juist beeld.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het gemiddelde
aantal lange en korte scheuten per pot.
Ras

onderstam

Margo Koster R.rugosa
„
R.rugosa Spek's Impr.
Greet Koster R. rugosa
„
R.multiflora japonica
Dick Koster R. rugosa
Gloria Mundi
Orange Triumph

Groep A
Groep B
gem. a a n t , scheut. gem. aant. scheut.
per plant
per plant
lang kort
lang kort
3.0
2.8
3.5
3.1
3.8
3.0
3.5

2.1
1.6
2.4
1.3
1.6
0.7
0.6

2.3
2.4
2.4
2.2
2.7
2.8
3.5

2.8
2.7
2.7
2.0
2.5
1.0
0.6

Uit bovenstaande tabel blijkt wel, dat degroep waarbij 's-zomers debloem steedsweggehouden werd (A) gemiddeld langere
scheuten gaf dan bij decontrolegroep.By laatstgenoemde groepen gaven de struiken meer kleine scheuten. Wel hadden de
struiken van groep A een betere vorm.
De „Koster Typen" waren ongeveer tegelyk veilingrijp, van
19Meitot eind Mei.Orange Triumph bleek ookhier te langom
als potroos dienst te doen.
Wat debloemkleur betreft kan medegedeeld worden dat deze
door te hoge kastemperatuur achteruit ging.
Opmerkelijk was,dat MargoKoster opR.rugosa nietzosterk
verkleurde als op R. rugosa Spek's Improved.

SAINTPAULIA
Ringvlekken
door Drs. D. Noordam

Saintpaulia ionantha vertoont op z'n bladeren soms gele of
kleurloze vlekken, die vaak ringvormig zijn. Het verschijnsel
is uit de litteratuur bekend en bleek niet aan een virusziekte
geweten te moeten worden, maar aan cultuuromstandigheden.
Omhet bewijs hiervoor te leveren werd in een proef getracht
by' gezonde planten bovengenoemde ziekteverschijnselen op te
wekken.
Hiertoe werden 16 planten S. ionantha „wit" verdeeld in 4
groepen, die elk verschillend werden behandeld.
Groep 1 werd niet geschermd en af en toe overbroesd met
koud leidingwater.
Groep2werdniet geschermd, terwijl gezorgd werd, dat opde
bladeren geen druppel water kwam.
Groep 3 werd met kranten tegen zon en scherp licht geschermd en af en toe overbroesd met koud leidingwater.
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Groep 4werd met kranten geschermd als groep 3,maar kreeg
geen druppel water op z'n bladeren.
Na 14 dagen hadden de bladeren van 2 planten van groep 1
(ongeschermd, overbroesd met water) zeer duidelijk ringvormige vlekken. Ookvan groep 2 (niet geschermd, niet overbroesd
met water) hadden 2 planten een enkel blaadje met ringvormige
vlekken. Na een maand vertoonden ook 3 blaadjes van de planten van groep 3 (geschermd, overbroesd met water) een enkel
geel vlekje. In groep 4 heeft geen enkel blaadje vlekken vertoond.
Uit dit proefje blijkt:
1. dat door te sterke zonbestraling ringvormige vlekken op de
bladeren veroorzaakt kunnen worden;
2. dat door gieten met koud water eveneens bovengenoemde
vlekken op de bladeren ontstaan;
3. dat door zonbestraling en gieten met koud water beide, het
ontstaan van vlekken op de bladeren, het sterkste in de hand
wordt gewerkt.

SERING
(Syringa vulgaris)
Stekproeven
door R. de Haan

In het voorjaar en de zomer van 1947 zijn enkele oriënterende
proeven genomen met het stekken van seringenscheutjes.
In navolging van proeven, genomen door Krijthe en van der
Lek, is het in April geprobeerd met scheuten van trekseringen,
het z.g. pluis.
Hoewel deze scheutjes zeer zacht zijn, blijkt het toch mogelijk onder dubbel glas een aantal aan de wortel te brengen door
toepassing van Rhizopon A.
Van de 150 stekjes werden na 6 weken 100 stuks opgepot,
en hiervan werden later 75 in grote pot buiten gekuild.
Deze plantjes zyn in de open bak overwinterd en in voorjaar
1948 op het veld uitgepoot.
Het beste resultaat werd hier verkregen met Rhizopon A 1%.
In navolging van proeven in Boskoop genomen nïet scheutjes, juist voor het afrijpen van het hout, zijn ook in de zomer
stekproeven genomen met seringenscheutjes van jong gewas.
Begin Juni waren de resultaten slecht.
Beter waren de resultaten met een aantal getopte scheuten
van Syringa Josikaea, eind Juli gestekt. Deze waren na 5 weken
byna alle geworteld, ook de controle zonder groeistof.
Wel gaf Rhiz. A.1% een betere beworteling.
Tegelijkertijd werd ook stek genomen van Stepman, dit was
al sterk verhout en gaf geen resultaat.
Er werd gestekt in potten met een mengsel van turfmolm en
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zand (1 :1) en deze werden ingegraven in een tablet met turfmolm en dan met ramen afgedekt.
Het schermen en water geven vereist de uiterst zorg.

VARENS
Behandeling voorkiemen met bestrijdingsmiddelen
door Ir. G. S. van Marie

Beproefd werd een aantal middelen ter begieting tegen de
larven van Lycoria (vroeger Sciara genoemd). De proef werd
uitgevoerd op een vareii-bédryf. Twee zaaikistjes met voorkiemen werden in twee helften verdeeld. De4aldus verkregen halve
kistjes werden als volgt behandeld:
1. Controle. . . . . . . . . .
2. Mortopal lfc (H.E.T.P.).
3. Hexyclan 1% (H.C.C.H. of 666).
4. F o r b i a t l % . ,
In alle gevallen werd begoten met een hoeveelheid vloeistof,
overeenkomend met 3A 1.per kistje.
Het resultaat, beoordeeld aan de groei één maand na de begieting was:
2 even goed als 1, 3 zeer slecht, 4 iets minder dan 1.
De aantasting had zich niet zo sterk ontwikkeld dat het
effect hiertegen beoordeeld kon worden.
Conclusie: Naast Forbiat, dat wel in de practijk gebruiktwordt, verdienen de H.E.T.P.-middelen verdere beproeving.
Invloed van de gloeirest en zuurgraad in de grond op de
ontwikkeling van de voorkiemen
door J. Bakker

Bij de opkweek van jonge varens werden in de nazomer
moeilijkheden ondervonden bij de ontwikkeling van de voorkiem. Vele bakken waarin sporen „gezaaid" waren, kwamen
niet op of leverden slechts weinig verspeenbare warens.
Als vulling van de bakken werden verschillende grondsoorten
gebruikt bij de kwekers, zoals gezeefde Aalsmeerse molm, verschillende soorten beükenbladgrond of bosgrond.
In enkele gevallen gaven zowel de molm als het beukenblad
slechte resultaten.
.• "*
Bij de molm werd gedacht aan een te hoog zoutgehalte; bij
de beükenbladgrond aan beschadiging door eventueel aanwezig looizuur van eikenbladresten.
a. In het eerste geval bleek het zoutgehalte inderdaad te
hoog te zijn; de volgende getallen werden gevonden:
Gloeirest %
NaCl %
1.53
0.09
1.73
0.11
0.92
0.15
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Stomen van de molm gaf wel een kleine verlaging te zien
van de gloeirest, maar kan toch niet als afdoende beschouwd
worden.
b. De monsters beukenbladgrond bevatten geen van alle
looizuur, zodat dit de slechte groei niet op zijn geweten kon
hebben. Wel was bij deze monsters de pH (zuurgraad) zeer
laag. Daar bij alle varenkwekers de sporen-bakken met deze
zure beukenbladgrond een mislukking werden, lag het voor de
hand nu de fout bij de zuurgraad te zoeken.
De fa. D. J. Tas, Uiterweg 266 te Aalsmeer, was bereid om
een oriënterend proefje met verschillende „zaaigronden" op
te zetten.
Opzet
Gebruikt werden nieuwe bakken, afgezet met reepjes glas
iangs de randen; als onderlaag rivierzand.
Het watergeven kon in de hoeken gebeuren, zodat het water
door het rivierzand in de bovenlaag trok.
Als grondsoorten werden gebruikt: bladgrond ; molm en een
mengsel van bosgrond, oude specie en turfmolm, alle van de fa.
D. J. Tas, terwijl molm en bladgrond van kwekerij „Mettenhoek" werden gebruikt.
Alle grondsoorten werden vooraf gesteriliseerd en daarna bestrooid met sporen van Adiantum tenerum (A. scutum roseum).
Per bak één grondsoort en een contrôlebak met 4 grondsoorten, n.l. oude molm, verse molm, beukenbladgrond en menggrond
gescheiden door glasstroken. Alle bakken stonden bij elkaar
en onder gelijke omstandigheden.
Bij de bladgrond werd de pH verhoogd op 3 wijzen:
1. 10gr. CaCO, op 600 ccgrond;
2. 5 gr. CaO op 600 cc grond;
3. gieten met 78 cc water met een pH van ca. 8 na het
„zaaien".
De bakken werden door een glasstrook in twee gelijke delen
verdeeld.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de grondsoorten
met de cijfers voor gloeirest, keukenzoutgeha'te (NaCl) en de
zuurgraad (pH) vóór de sterilisatie en wijziging van de grond,
in de Ie kolom.
De achterste kolom geeft dezelfde bepalingen, maar nu op
het moment dat devarens voor de eerste keer verspeend werden.
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Het rivierzand, dat als onderlaag gebruikt werd, had als gunstige cijfers:
Gloeirest 0,04;NaCl 0,01;pH 6,6—7;het gietwater, leidingwater, had een pH van 7 tot 7,4.
Beide zijn gunstig voor de opkweek van varens.
De snelste ontwikkeling van de voorkiem gaven de bakken
met molm, ondanks de te hocre gloeirest.
Wat betreft de afzonderlijke grondsoorten valt het volgende
-op,te merken:
1. en 4. De ongewijzigde bladgrond gaf in beide gevallen
geen kieming.
1. Het beste resultaat in verband met wijziging van de grond
gaf bladgrond met toevoeging van 10 gr. chemisch zuivere
koolzure kalk (CaCO,,) per 600 cc grond. Deze grond met een
ph van ca. 5 liep door deze behandeling op tot een-pH van
6,5.
De kieming was uitstekend en de structuur van de grond
bleef gunstig. In dezelfde bak bleef de onbehandelde helft
zonder een enkele voorkiem.
.
2. De ménggrond gaf een normale ontwikkeling.
3. De oude molm gaf de snelste kieming, maar kwam later gelijk aan de ménggrond.
4. Het gieten met water met een pH 8, met het doel om de
bladgrond een hogere pH te geven, had geen enkele invloed
op de kieming. De voorkiemen Weven volkomen weg.
De toevoeging van ongebluste kalk (CaO) in de hoeveelheid
van 5 gr ner 600 cc grond gaf een trunstige pH voor de kiemincr, welke dan ook normaal verliep. De ontwikkeling van
de voorkiem daarentegen was tegen de blaadiesvorming
slecht, er ontstond een gelekleur, wortelvorming bleef uit en
afsterven was het gevolg.
De bovenlaag, onder de voorkiem bleek hard geworden te
zijn en liet de jonge worteltjes niet door.
Gezien het gunstig resultaat, verkregen met 1, werden ook bij
andere kwekers soortgelijke, proefies opsrezet.
Beukenbladgrond bij de fa. N. Tas met een pH van 4,5 gaf
geen kieming. Als varen werd Pteris Wimsettii gebruikt.
Toevoesring van 5 trr CaCO. ner 300 cc grond ^af normale kie
minor bii ?pT1 T)H-verbetering tot 7: 1.25 er. CaCO, per 300 cc
grond gaf kieming, zij het in mindere mate.
On de proeftuin en bij fa. J. C. Maarse werden ook gunstige
resultaten verkregen door toevoecinsrvan CaCO.in dezelfde hoeveelheid bij bladgrond met een pH lager dan 5,5.
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VIOLEN
Zaaiproef met Gemengde Violen .
door Dr. J. Wasscher

Het vorige jaar werd een proef opgezet om na te gaan, of het
verschil in aanvoertyd aan de veiling veroorzaakt wordt door
een verschillende zaaitijd, dan wel of men met verschillende selecties te doen heeft. Hiervoor werden op drie verschillende
data partijtjes zaad, afkomstig van 9 kwekers op de Proeftuin
uitgezaaid. Op5 December 1946werd het aantal aanwezige bloemen geteld; hetgeen wederom op 15 April, vlak voor het veilen,
gebeurde, omdat het door personeelgebrek niet mogelijk bleek
elke keer dat geveild werd, het aantal planten of bakjes per
groep te tellen. Het aantal bloemen, dat per groep van SM> m2 op
de genoemde data aanwezig was, bedroeg bij de 3 zaaityden (2,
-9 en 16 Aug.):
I

II
III
5December 1946
1.
45
14
—
2.
55
16'
—
—
3. vroeg P3 113
laat 50
—
4.
16
15.
30
24
1
6.
30
9
—
7.
15
2
—'
8.
75
21
—
9.
88
6
—

I"

I
159
169
89
. 58
51
133
185
217
250
175

II
III
15April 1947
155
80
214
93
64
133
147 120 2 5 3
77 141
117
48
220
87
189
88
186
54
134
19
151
59

In de eerste plaats valt bij deze cijfers op, dat er geen overeenstemming bestaat tussen die van 5 December en die van 15
April. Zo was de groep van de eerste zaaitijd, die op 5 Dec. het
grootste aantal bloemen bezat (groep 3), op 15 April één der
groepen met het minste aantal bloemen. Dit verschiinsel zal geweten moeten worden aan de strenge winter, waarbij deze vroege groepen het meeste geleden zullen hebben. Om dezelfde reden
is het ook verklaarbaar, dat bij verschillende groepen op 15
A.Dril bil de tweede zaaitiid meer bloemen aanwezig waren dan,
bii de vroegste zaaitijd, zodat dit jaar vroege uitzaai ten dele
minder »runstig is geweest dan een latere zaaitijd. De derde
zaaitiid kwam "echter steeds achteraan. Duideliik komt bij beschouwing van de tweede zaaitijd naar voren, dat ook onder gelijke omstandigheden grote verschillen tussen de groepen afkomstier van verschillende kwekers aanwezig waren. Hieruit kan
men afleiden, dat men inderdaad door selectie op vroege bloei
eerder bloeiende planten kan krijgen. Nodig is dan ook. dat voor
dit doel steeds devroeest bloeiende planten voor de zaadwinning
uit de partij worden gehaald, ook al om te voorkomen dat de
bloemen van deze planten bestoven worden met stuifmeel van
later in bloei komende planten.
7&

Ook in bloemgrootte.en bloemkleur waren duidelijk verschillen aanwezig. Terwijl alle groepen betrekkelijk arm waren aan
de donkerblauwe tinten en het mengsel meest bestond uit gele
tussentinten, waren bij groep 5 veel meer bruinachtige tinten
aanwezig, terwijl de bloemen bovendien.veel kleiner waren.
Zoalsuit decijfers voorgroep 3blijkt,'was er tussen deplanten afkomstig van vroeg en laat geoogst zaad van dezelfde
zaadwinners betrekkelijk weinig verschil aanwezig. Van groep
9 werden tijdens het uitdunnen tevens op een drietal data een
aantal planten verspeend. Het aantal bloemen op15Meibedroeg
reap. 47, 24 en 0. Hieruit blijkt dus, dat de planten later in
bloei kwamen, terwijl de meeste slechts weinig uitgestoeid waren. Mogelijk kan beter resultaat verwacht worden bij vroegere
uitzaai.

VIOLIEREN
(Matthiola annua)
Omvalziekte

door Drs. D. Noordam

In het jaarverslag van 1946, blz. 89—91, zijn 2 proeven beschreven, waarbij violieren werden gezaaid en verspeend in
grond, waarin kiemplantjes omvalziekte hadden vertoond en die
daarna met bestrijdingsmiddelen waren behandeld, omte trachten deze omvalziekte te voorkomen. Deze proeven werden in
1947voortgezette met dezelfde besmette grond van 1946,diebovendien-noggemengd werd met grond'uit bakjes met violieren,
die omvalziekte vertoonden. Door isolatie uit omgevallen violieren bleek de veroorzaker van deze omvalziekte te zijn Rhizoctonia sp. (Determinatie C. B. S. Baarn). Om over een grotere
hoeveelheid grond te kunnen beschikken werd bovengenoemde
besmette grond gemengd met gestoomde grond.
Zaaiproefl-k-'Jfl
Potten werden onderin gevuld met 600 cc grond en bovenop
met 300 cc van bovengenoemde grond besmet met Rhizoctonia.
De proef werd in drievoud uitgevoerd door iedere behandeling
op3potten toete passen (Cuprooxyde en Zerlate werden echter
in resp. tweevoud en enkelvoud toegepast. Aardisan, Aagrano,
Brassicol, Folosan, Formaline, Cuprooxyde en Zerlate werden
als ontsmettingsmiddelen in verschillende sterkte gebruikt.
Aardisan en Aagrano werden als oplossingen op de pot gegoten, terwijl de andere middelen als poeder met de bovenste
100 ccvan de pot gemengd werden. Formaline werd als poeder
gebruikt door 1deelformaline 40 %te mengen met 2gewichtsdelen infusoriënaarde. Cuprooxyde werd gemengd met 5cctalk
omhet gelijkmatiger door degrond te kunnen mengen.
Om de grond in alle potten in gelijie mate vochtig te maken, werden depotten, diemet ontsmettingsmiddelen in poedervorm waren behandeld en de contrôle overgoten met 100ccwa77
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ter per pot, een hoeveelheid gelijk aan de.hoeveelheid oplossing
vaii de natte ontsmettingsmiddelen. Daarna werden alle potten
nog gelykmatigbegoten.
Iedere pot werd bezaaid met 377mg zaad (ongeveer 200 zaden) van Matthiola annua „Excelsior". Daarna werden de pottenonder dubbelglas gezet.7,9en 15dagenna het zaaien werd
deproef gecontroleerd opuitval enkieming. Deuitval werd geschat in procenten. Uitval beneden 5 % werd in 1% nauwkeurig geschat, beneden 10% énboven 90% tot in 5%, verder in
10%"nauwkeurig.
1. Uit deze proef blijkt, dat zonder ontsmetten van de grond
liractisch op deze grond geen violieren gezaaid kunnen worden; slechts in één pot werd 50 % van de gekiemde zaden
niet aangetast, in de andere potten bezweken 90 tot 100 %
van de kiemplantjes.2. Aardisan V2% 100 cc p. 1. grond ontsmet de grond wel,
maar beschadigt de zaden en kiemplanties ook. Bij V« %
Aardisan 100 cc p. 1. grond waren de kiemplanties naderhand achter in groei.Lagere concentraties Aardisan werken
niet afdoende bestrijdend.
'
3. Aagrano V? %100ccp.1. remt.dekieming,V*%echter niet,
maar met Aagrano werd geen afdoende bestrijding van de
omvalziekte bereikt.
4. Brassicol en Folosan blijken beide de omvalziekte door Rhizoctonia afdoende te bestrijden. Bij dé kleinste hoeveelheid
Brassicol diegebruikt werd (2y? g.t>. 1.) trad practisch geen
omvalziekte op. De werking van Folosan is blijkbaar iets
zwakker; Folosan 2V„ g. p. 1.grond gaf tenminste geen afdoende bestrijding. Brassicol en Folosan werkten remmend
op dekieming bij 10g.p. 1.of meer.
5. Formaline als poeder
met de grond gemengd bliikt in een
hoeveelheid van lUccformaline 40 %p.1.grond dekleming
niet te remmen, in hoeveelheden van V». cc en meer p. !..
grond treedt echter remming enbeschadiging op.In dehoeveelheid van Vt cc per 1. grond werd de omvalziekte wel
tegengegaan maar niet afdoende bestreden.
6. Cuprooxydegaf in alle gebruikte hoeveelheden (5 g. p.1. en
meer) -remming van de kieming, terwijl de omvalziekte niet
geheel afdoende werd'_bestreden.
7. Zerlate gaf in een hoeveelheid van 10 g. per 1.beschadiging
van de kiemplantjes en geen afdoende bestrijding van de
omvalziekte.
Samenvattend kan gezegd worden, dat van de in deze proef
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gebruikte middelen alleen Brassicol en Folosan omvalziekte door
Rhizoctonia afdoende bestreden, Brassicol nog in de laagste gebruikte concentratie van 2y 2 g. per 1.grond en Folosan bij 5 g.
per 1.grond.
~.

Verspeenproef 19-4-'47
De potten werden onderin gevuld met 700 cc grond en bovenop met 300 cc grond, die besmet was met Rhizoctonia.. De oppervlakte van de grond in de potten bedroeg 1/90 m2. Voor
iedere behandeling werden 3 potten gebruikt. Aardisan en
Aagrano werden als vloeistof boven op deklaargemaakte potten
gegoten. Brassicol, Folosan en formaline werden door de grond
gemengd, afzonderlijk door de 700.cc ondergrond en de 300 cc
besmette bovengrond. Het gebruikte formalinepoeder bestond
uit een mengsel van 1 cc formaline 40 % per 2 g. infusoriënaarde.
. - • ' • ' • ••:,-•
Daarnaast werd Brassicol en Folosan ook toegepast door ze
oppervlakkig te mengen met de bovenste 100 cc»besmette grond
en door verstuiven boven over de potten waarin reeds verspeende plantjes stonden. Bij een serie van 3potten werd na het verspenen kolenas over de grond gestrooid, een methode die door
de kwekers dikwijls word toegepast om de omvalziekte tegen
te gaan.
Gezorgd werd dat de grond in alle potten even vochtig was. In
iedere pot werden 10 violiereriplantjes (Matthiola annua Excelsior) verspeend, waarvan de eerste blaadjes begonnen te groeien
en bif welke het tweede paar blaadjes soms al zichtbaar was.
De bestrijdingsmiddelen werden 21-4-'47 toegepast, terwijl
2.3en 24-4 de plantjes verspeend werden. Dé formalinebehandeling werd 24-4 met telkens 2 potten nog eens herhaald.
5, 9, 13 en 21 dagen na het vérspenen werd de proef op uitval door Rhizoctonia aantasting gecontroleerd en werd de groei
beoordeeld.
Uit deze proef blijkt:
1. Door Aardisan en Aagrano XU—V,« %, 100 cc per pot, wordt
omvalziekte, veroorzaakt door Rhizoctonia, vrijwel niet bestreden.
2. Brassicol gemengd door de grond bestrijdt de omvalziekte
voor 100 % ook in de laagste concentratie (IV4 g p e r l . ) , die
.gebruikt werd.
Mengen van Brassicol door het bovenste laagje van 100 cc
grond was iets minder afdoende, bij 10, 2\ó en IV4 g. per 1.
viel een enkel plantje weg. Stuiven van Brassicol over de
potten met verspeende plantjes gaf nog iets meer uitval door
omvalziekte, terwijl 100 en 50 g Brassicol per m2 verstoven
de groei van de plantjes benadeelde.
-
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3. Folosan voldeed evenals Brassicol, maar werkte zwakker, 5
en 2V2 g Folosan per 1.gaven een resultaat dat met Brassicol IV4g reeds bereiktwas.
4. Formaline direct voor het verspenen als poeder door de
grond gemengd beschadigt dekiemplantjes of geeft geen afdoende bestrijding van de omvalziekte.
5. Kolenas op de pot gestrooid gaf geen beter resultaat dan de
onbehandelde grond.
6. In de onbehandelde grond bezweken meer dan de helft van
de plantjes aan de omvalziekte.
Samenvattend kan gezegd worden dat van de gebruikte middelen alleen Brassicol en Folosan omvalziekte (veroorzaakt door
Rhizoctonia) afdoende bestreden. Brassicol gaf met IV4 g per
1.grond en Folosan met 5g per 1.grond geheel geen uitval.
Voortzetting der proeven is gewenst, daar omvalziekte ook
door andere schimmels veroorzaakt kan worden, waartegen,zoals reeds bleek,in proeven die in een volgend jaarverslag beschreven zullen worden, Brassicol niet bruikbaar is.

GRONDONDERZOEK
door J. H. Croockewit

Volledig onderzoek
Voor volledig onderzoek werden na droging en verpakking
naar het Laboratorium te Naaldwijk in totaal 628 grondmonsters verzonden, waarvan 614 ten behoeve van kwekers en 14
voor de Proeftuin te Aalsmeer. De monsters omvatten zowel
monsters van grond van kassen, open grond, bakken, als potgrond, Wilnissergrond, turfmolm, bagger en molm. Het onderzoek geschiedde voor een groot aantal gewassen, zoals rozen,
anjers, snijgroen, Cyclamen, Begonia, Primula, Azalea, Helleborus, enz.
Gloeirest en keukenzoutgehalte
Het onderzoek op gloeirest en keukenzout-(NaCl-)gehalte gebeurde als gewoonlijk op de Proeftuin zelf. In totaal werden
onderzocht 341monsters, waarvan 75ten behoeve van de Proeftuin en 266voor dekwekers. Dit hoge aantal voor de Proeftuin
kan ten dele op rekening worden geschreven van het speciale
onderzoek van demolm uit deWesteinderpias (ziepag.83).
Demonsters werden naar hunherkomst in verschillende groepen ingedeeld. Ten einde een inzicht te krijgen in de hoedanigheid van de monsters werden ze geclassificeerd naar de percentages van de gloeirest en het keukenzoutgehalte.
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iCasgronden (207 monsters)
Gloeirest % Aantal Percentage NaCl % Aantal
Percentage
./ v.h. totale 'aantal
v.h. totale aantal
0.03 t/m 0.15
4
1.9 %
0.00 t/m 0.04
57
27.5 fo
0.16 ;, 0.30
31 15.0 %
0.05 „ 0.08
72
34.8 %
0.31 „ 0.45
39
18.8 %
0.09 „ 0.12
29
14.0%
0.46 „ 0.60
31 15.0 %
0.13 „ 0.20
31
15.0 %
0.61 „ 1.00
40
19.3 %
0.21 „ 0.59
18
8.7 °/c
*s
1.01 „ 2.00
51 24.6 %
2.01 „'. 3.39
11
5.4 %
Hierbij bleken dus in totaal 74 monsters of 35.7 fc beneden
de schadelijke grens bij de gloeirest en 57 monsters of 27.5 fc
bij het keukenzoutgehalte.
Potgronden (50 monsters)
Gloeirest %
Aantal
NaCl %
Aantal
0.15 t/m 0.50
11
0.00 t i n 0.04
9
0.51 „ 0.80
13
0.05 „ 0.08
4
0.80 „ 1.60
18
0.09 „ 0.16
23
1.60 „ 2.60
8
0.17 „ 0.56
14
Slechts 11monsters of 22 %.bleek hier een gunstige gloeirest
te bezitten, terwijl naar verhouding hét keukenzoutgehalte nog
hoger was.
Turfmolm
Van de 12 onderzochte monsters bleken slechts 3 een gloeirest
te bezitten, die beneden de schadelijke grens lag (0.31—1.24),
terwy'l het keukenzoutgehalte van alle monsters te hoog was
(variërend van 0.06—0.33). Hierbij moet echter rekening worden gehouden met het feit, dat slechts monsters onderzocht werden, die verdacht waren.
Bladaarde
Bij 7 onderzochte monsters varieerde de gloeirest van 0.10
tot 0.43 en het keukenzoutgehalte van 0.00 tot 0.07. Slechts in 1
gevalwas het keukenzoutgehalte iets te hoog.
Kuilgrond
Van de 8 onderzochte monsters bleken slechts 3 monsters een
gunstige gloeirest te bezitten. De overige hadden zelfs een zeer
hoge gloeirest n.l. variërend van 1.60—2.89, terwijl ook het keukenzoutgehalte meest te hoog was (0.04—0.32).
Zand
Van een tweetal monsters waren zowel de gloeirest als het
gehalte aan'keukenzout zeer laag (0.04 resp. 0.01).
Verse Stalmest
Twee monsters hadden beide een zeer hoge gloeirest (2.39 en
3.69) en een zeer hoog keukenzoutgehalte (0.50 en 1.00).
Hieruit kan afgeleid worden, dat het beter is geen verse stalmest te gebruiken.
;.?;•* •-••*•: :
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Zuurgraadonderzoek
Met behulp vaii daarvoor vervaardigde indicator-kleurstofoplossingen werden tevens bij een aantal grondmonsters pH bepalingen verricht. Deze methode geeft slechts een ruwe schatting en dient slechts voor een snelle oriëntatie.
IJzeronderzoek -.'
Voor Hortensiakwekers werden enige grondmonsters tevens
nog cflialitatief onderzocht op ijzerhoudendheid, speciaal naar
die van de oplosbare vorm.
*¥.f><

MESTSTOFFENONDERZOEK
Enkele meststoffen werden qu'alitatief onderzocht. Een monster patentkali werd qualitatief en quantitatief onderzocht. Dit
geschiedde ten behoeve van Aalsmeerse kwekers.

WATERONDERZOEK
Keukenzoutgehalte
Regelmatig werden op een zestal plaatsen te Aalsmeer en
Aalsmeer-Oost watermonsters genomen van het kanaal- en boezemwater eri onderzocht op het keukenzoutgehalte (mg Chloor
per liter).
In de eerste helft van Maart 1947 werd in een enkel geval een
gehalte van 300 mg chloor/liter gevonden, hetgeen de schadelijke grens is by het gebruik als giet- en sproeiwater, zodat het
gebruik hiervan aan de desbetreffende kweker werd ontraden.
Door verminderde ysyorming was de doorspoeling van dit water
weer verbeterd en het chloorgehalte gedaald tot 175—200 mg
Chloor per liter. In de overige maanden bleek het keukenzoutgehalte te variëren van 160—200 mg Chloor/liter en werd dit
water goedgekeurd als giet-en sproeiwater.
Ten behoeve van kwekers, die geen kanaal- en boezemwater
uit Aalsmeer en Aalsmeer-Oost gebruiken, werden nog watermonsters van de desbetreffende kwekerijen onderzocht.
Een monster Nortonwater uit de Haarlemmermeer bevatte
1130 mg Chloor per.liter en werd natuurlijk afgekeurd als gieten sproeiwater....:
Een watermonster afkomstig uit de Kalslagerpolder werd'
op verzoek onderzocht en bleek 880 mg Chloor/l. te bevatten. Dit
werd eveneens afgekeurd als giet- en sproeiwater.
In December bleek het Drechtwater en slootwater duidelijk te
verschillen. Het slootwater bevatte 500 mg Chloor *per liter en
'het Drechtwater slechts 255 mg Chloor per liter.
Hardheid .•---...
Van een monster slootwater afkomstig van een kwekerij werd
dehardheid bepaald en daarbij ter oriëntering ook van het slootwater op de Proeftuin.
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, Gevonden wei'd voor het Proeftuinslootwater:
Totale hardheid 20,16°.D ü= 202 mg GaO/liter.
Carbonaathardheid 13.16 D= 132mgCaO/liter.
Blijvende hardheid 7° D = 70mg CaO/liter.
Van het kwekerijslootwater werd gevonden:
Totale,hardheid 20.7u D= 207mg CaO/liter.
Carbonaathardheid 10.9° D?=1ÖÖ mg CaO/liter.
Blijvende hardheid 9.8° D = 98mg CaO/liter:
Molmonderzoek van de Westeinderpias
door J. H. Croockewit en P. v. d. Zwaard

In verband met develeklachten, en schade-gevallen diewein
het afgelopen seizoen hebben ondervonden, wat betreft gloeirest (zoutrestgehalte) en NaCl (keukenzout) gehalte in o^potgrond en andere gronden, is begin October een onderzoek ingesteld naar de molm van de Westeinderpias.
Doordat weverschillendemolmmonsters van dekwekershebben onderzocht, welke soms een zeer hoog zoutgehalte bleken
tebezitten, leekhet onsraadzaam eens een onderzoek in te stellen, of er soms verscnil bestaat in molm uit de verschillende
molmgaten. Omhier eenbeter inzicht te verkrijgen, zijn uit een
27-talmolmgaten, over degeheleWesteinderpias verdeeld, monsters getrokken, welke door de analyst Croockewit op gloeirest
én keukenzoutgehalte werden onderzocht. Uit dit onderzoek is
gebleken, dat er inderdaad verschil bestaat in molm uit het
eneof uit het andere gat, doch vrijwel allemonsters bleken een
te hoge gloeirest te hebben, en vooral het keukènzoutgehalte
bleek veelal zeer hoog te zijn. In het algemeen wordt aangenomendat degloeirestvooreennormalegroeiniethoger moetzijn
dan 0.5 %,tetrwijl het.keukènzoutgehalte niet hoger moet zijn
dan 1/10 van degloeirest, dus eigenlijk niet boven 0.05 %.
Van de27monsters diewerden onderzocht waren er 22 stuks
met een gloeirest boven de 1fo. Dehoogste bedroeg 1.90 fo, de
laagste 0.54 %.De keukenzoutgehalten gaven nog grotere verschillen,"nl.20
boven de 0.15 %, 5 boven de 0.20 % en zelfs 2 van 0.40%.Opvallend is dat het keukenzoutgehalte in het algemeen veelhoger
was dan 1/10 van de gloeirest. Enkele monsters gaven de volgende cijfers:
Monsters
4
5
14
17
24 •

Gloeirest
1.53
1.90
0.54
1.29
1.49

NaCl
0.23
0.18
0.16
0.18
0.40

Wanneer wemet een dergelijke grond gaan werken, zoalsTir.
24, waar de gloeirest 3 maal en het keukenzoutgehalte zelfs 8
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maal te hoog is, dan is het begrijpelijk dat de gewassen zich
daarin niet kunnen ontwikkelen. Het resultaat is dan ook vooral, dat wanneer het jong zaad of stekgoed betreft, dit geheel
afsterft. Het eigenaardige is, dat het water in de Westeinderpoel, dat ook regelmatig wordt onderzocht, altyd belangrijk onder de schadelijke grens blijft, wat het zoutgehalte aangaat.
Ook is nog een speciaal onderzoek ingesteld naar het water
op 4 meter diepte; door een monsterflesje op de bodem van een
molmgat te laten zakken, waarna de kurk werd afgehaald, verkregen we water uit de diepste onderlaag. Dit water bleek na
onderzoek geen hogere zoutconcentratie te hebben dan hét bovenwater, en het bleef dus ook beneden de schadelijke grens.
Het ziet er dus niet naar uit dat het water de oorzaak kan
zijn van de hoge zoutconcentratie in de molm.
Na deze eerste proefserie, welke genomen is in October, dus
na een lange periode van warm, droog en stil weer, is nu een
tweede serie getrokken uit dezelfde gaten, mar nu na een lange
periode van veel regenval en juist na een storm. Er zal nu worden nagegaan of er verschillen met de eerste serie zijn. Hiervan
is de uitslag nog niet bekend, doch daar komen we t.z.t. op terug.
Men zal zich nu afvragen hoe het komt, dat die molm zo zout
is. Op zichzelf een zeer logische vraag, maar waar het juiste
antwoord zo maar niet op te geven is. Voor dit moment is de
belangrijkste vraag: wat moeten we nu met zo'n vrachtje van
de zoute molm doen, is die nog bruikbaar of niet? Ook wij hebben ons dit afgevraagd en daardoor zijn ook enkele laboratoriumproeven gedaan om te trachten het zoutgehalte terug te brengenWe hebben 500 cm', verse molm genomen en deze doorgespoeld met 500 cm1, leidingwater. Een gedeelte van hetzelfde
monster werd niet uitgespoeld en daarna beide onderzocht. Het
resultaat was als volgt:
gloeirest
NaCL
Niet uitgespoeld :
1.49
0.16
Uitgespoeld:
1.02
0.11
We zien hieruit dat het zoutgehalte, hetwelk eerst 3 maal te
hoog was, na het uitspoelen met een V2 L. water, is teruggelopen tot 2 maal te hoog. Hieruit blijkt dus, dat we onze grond
belangrijk kunnen verbeteren.
Uit de hierboven geschreven ervaringen, kunnen we twee zeer
belangrijke conclusies trekken:
I. Dat -het zeer belangrijk is de grond te laten onderzoeken;
II. Dat men molm niet vers moet gebruiken.
Wat dit laatste punt betreft verdient het aanbeveling, zoveel
potgrond in voorraad te hebben, dat men elke vracht molm die
men krijgt, eerst een winter op de kant laat liggen, waardoor
die goed kan uitspoelen.
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Ook uit dit mblmonderzoek blijkt weer eens duidelijk, dat het
van zeer groot belang is de potgrond vroegtijdig te laten onderzoeken.
Laat eerst de molm onderzoeken op Gloeirest en NaCL, en
wanneer de grondhoop is gemengd, laat dan ee«,volledige analyse maken. Deze extra onkosten van ƒ5.— kunnen véél leed
voorkomen.
De grondanalyse is het fundament van Uw cultuur.

BESTRIJDINGSMIDDELEN
Hexa-Ethyl-Tetra-Phosphaat (H.E.T.P.), een nieuw
insectenbestrjjdingsmiddel
door Ir. G. S. van Marie

Hexa-ethyl-tetra-phosphaat, naar de beginletters der samenstellende delen van de scheikundige naam aangeduidalsH.E.T.P.
is een stof waarvan de insectendodende werking gedurende de
Tweede Wereldoorlog in Duitsland is ontdekt.
Na afloop van de oorlog is deze vinding door Amerikanen en
Engelsen geëxploiteerd, terwijl in de loop van 1947 ook een Nederlandse firma met een H.E.T.P.-middel aan de markt kwam.
Vooral tegen bladluizen is de werking van H.E.T.P. zeer goed,
maar ook tegen andere insecten, b.v. thrips zitten er in dit middelwel perspectieven. Het middel werkt ookin grote verdunning
wel dodelijk en volgens opgave van de P.D. te Wageningen, ook
bij lage temperatuur. H.E.T.P. ontleedt in water snel in weinig
giftige, tegen insecten niet meer werkzame bestanddelen, zodat
men nooit meer sproeivloeistof tegelijk moet gereed maken dan
in de eerstvolgende 2 à 3 uur verspoten wordt. Voor de bloementeelt is dit een nadelige eigenschap, anders dan voor de groenten- en fruitteelt, waar deze eigenschap het gevaar van vergiftiging van de consument vermindert.
Zelfs kleine hoeveelheden water kunnen deze ontleding bewerkstelligen, zodat de voorraad van de onverdunde vloeistof
in zeer goed gesloten verpakking bewaard moet worden. De stof
is ook voor de mens en de warmbloedige dieren zeer giftig, zodat men hiermede bij het 'gebruik rekening dient te houden.
Evenals nicotine dringt H.E.T.P. ook door de huid het lichaam
binnen, zodat bezoedeling van huid en kleren met het onverdunde handelsproduct vermeden moet worden. Met de sterk verdunde sproeivloeistof zij men ook enigszins voorzichtig daar elders
is geconstateerd, dat na langdurig achtereenvolgend gebruik tijdelijke blindheid kan optreden.
Proeven zijn genomen met een tweetal producten, Mortopal
en Lirohex, welke beide behalve H.E.T.P. een passende uitvloeier bevatten. In beide gevallen wordt de sproeivloeistof bereid door verdunnen met water.'
Daar uit door anderen, o.a. de P.D. te Wageningen, genomen
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proeven reeds bekend was, dat de werking tegen bladluizen uitstekend was, werd het onderzoek voornamelijk erop gericht,
gegevens te verkrijgen over een eventuele schadelijke werking
op een groot aantal uiteenlopende bloemisterijgewassen, terwijl
de bestrijdingßproeven zich tot een klein aantal, eenvoudig opgezette proefjes beperkten en wel de volgende:
1. Zwarte-luis (Myzus cerasi) op Prunus serrulata.
2. Diverse luizen op chrysant, evenals 1. buiten.
3. Groene luis (soort niet nader bepaald) op kasrozen.
De werking bleek in alle gevallen afdoende, voorzover de
luizen geraakt waren.
4. Thrips op chrysantenbladeren (lab. proef).
Zie voor de resultaten van 1., 2., 3. en 4. onder de betrokken
gewassen.
, '
5. Witte Vlieg op Pelargonium. In deze practijkproef was het
resultaat onbevredigend, daar wel de volwassen „vliegjes" gedood werden, maar niet de „poppen". In de tegen luizen gebruikelijke sterkte, (voor „Mortopal" 1 : 1280), is het middel hiertegen niet bruikbaar.
6. Dopluis op Aspleniüm (Practijkproef). Resultaat goed.
De volgende proeven werden genomen om de invloed op de
planten na te gaan.
A. Bespuiting met „Mortopal" in een verdunning van 1 : 320,
d.i. VIER maal de voorgeschreven concentratie in een kas opde Proeftuin.
Bespoten werden de volgende planten (in aantallen van 1 tot
5 exemplaren per soort).
\
Adiantum (3 stadia)
Amerikaanse Anjers (jonge planten) : Elisabeth
Maytime
Peter Fisher
Amerikaanse Anjers (afgesneden bloemen) : Eleanor
White Maytime
White Peter Fisher
Ardisia (niet bloeiend)
Begonia hybr. (Grootbloemige) : Elatior
Exquisite
Irene
Optima
President
"Begonia hybr. (Kleinbloemige) : Ege'sJFavorite
Konkurrent compacta
Begonia rex
Begonia semperflorens
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Campanula isophylla (Ster v. Bethlehem)
Cineraria
Codiaeum (Croton)
Coleus
Cyclamen (niet bloeiend)
Euphorbia pulcherrima (Poinsettia), niet bloeiend
Nephrolepis
Pelargonium zonale (Rubin)
Primula obconica
Pteris cretica albolineata
Pteris cretica
Rozen (afgesneden bloemen) :Henriette Pechtold
Orange Triumph
Parel van Aalsmeer
Roselandia
Spek's Yellow

• -, ~~

Het resultaat werd beoordeeld na 5 uur, na 1 dag, na 3 dagen
en na een week.
Bladbeschadiging trad op bij :
Adiantum, na 5 uur reeds aan jong blad zichtbaar, later ook aan
ouder blad. Ernstig.
Begonia hybr. Elatior ; enigszins storend.
Begonia rex;liet zich aanvankelijk vrij ernstig aanzien, viel later mee.
Pteris cretica; onbetekenend, na 1 week reeds geheel hersteld.
•

Bloembeschüdiging trad op bij:
Amerikaanse Anjer Maytime; iets „gekrompen" randen; reeds
na 5 uur zichtbaar.
Begonia hybriden; uitgebleekte plekjes op de bloemen by alle
rassen. Vrij ernstig bij Elatior en Optima, onbetekenend bij
Ege's Favorite, Irene en Konkurrent compacta, matig bij
President. Pas na 1 dag zichtbaar.
Begonia semperflorens; als Beg. hybr.
Pelorgoïiiumzonale;vrij sterk gekrompen;reeds na 5 dur zichtbaar, na 1 dag iets verergerd; later ontplooide bloemen
geheel goed. ,
.Primula obconica; gekrompen en uitgebleekte randen; reeds na
5 uur zichtbaar, na 1 dag erger.
De overige planten en bloemen waren geheel onbeschadigd.
B. Bespuiting van diverse planten met „Mortopal" in de voorgeschreven concentratie 1:1280. Deze proef werd genomen met
wat grótere aantallen planten dan A., gedeeltelijk op de Proeftuin zelf, gedeeltelijk bij kwekers. De bespuiting werd uitgevoerd bij zeer heet weer. Op geen der behandelde planten trad
beschadiging op.
-

.

-

.

-
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Behandeld werden:
Begonia hybr. (Grootbloemige) : Irene
Kerstgedachte
Mensing (niet bloeiend)
Optima
President
(Kleinbloemige) : Ege's Favorite
Konkurrent compacta
Begonia rex
Chrysant (jonge planten)
Coleus
Cyclamen (jonge planten in bak)
Cyrtomium
Dahlia (in stekkistjes)
Euphorbia pulcherrima (Poinsettia)
Gesneria
Hortensia: Carmen (buiten)
Münster (twee bloeiende ex. in kas)
Impatiens
Prunus serrulata
Prunus triloba
Pteris cretica e.a. Pteris-soorten
Saintpaulia.
C. Een uitbreiding van de vorige proef bij matig warm weer
en bedekte lucht, na de bespuiting sterk opklarend.
Bespoten werd met „M'ortopal" 1 :320
Chrysanten (kleinbloemige, jonge planten)
Dahlia (enige planten)
Prunus triloba (enige vierkante meters)
Bespoten met „Mortopal" 1:1280:
Amerikaanse Anjers, opgepot stek in bak, enkele m2.
Asparagus plumosus, potplanten
Aspidium
'
4
Bouvardia, beworteld stek op stektablet
Gerbera, enkele m2 jonge planten
Nephrolepis
.
Pteris Wimsettii
Rozen „Spek's Yellow", drie vakken in kas, waarvan één met
bloemen en rijpe knoppen.
Beschadiging trad nergens op.
D. Bespuitingen met Lirohex by kwekers, bij temp. van 85c
tot 95° F.
Bespoten met Lirohex in een sterkte van 1:1300:
Adiantum
Asplenium (bakje jonge planten; grote planten)
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Begonia hybr. Ege's Favorite
id. . President
Begonia rex
Cyrtomium
'
Chrysanten; September White
Shirley Surprise
Gesneria cardinalis
Nephrolepis cordifolia (2 gevallen)
N. exaltata
Pelargonium : Black Vesuvius
Pteris Wimsettii (jonge en oude planten)
Saintpaulia (bloeiend en jong zaaisel)
Geen enkele beschadiging trad op.

'.

Samenvattend kan men zeggen, dat aan het gebruik van de
H.E.T.P.-middelen Lirohex en Mortopal in de voor bladluizen
voorgeschreven concentraties weinig of geen risico verbonden
is, zelfs by bloeiende, zeer jonge of zeer tere gewassen. Voor
andere H.E.T.P.-middelen zal dit ook wel gelden, tenzij ze een
uitvloeier bevatten, die in bepaalde gevallen schadelijk werkt.
Bij het gebruik van hogere concentraties zij men met open
bloemen van sommige gewassen en met tere varens, zoals Adiantum, voorzichtig.
Het „Aerocide-systeem" ter verspreiding van bestrijdingsmiddelen in kassen '
door Ir. G. S. van Marie

In het vorig jaarverslag (pag. 98) werd melding gemaakt van
de z.g. aërosol-bom. In 1947 werd door bemiddeling van de P.D.
te Wagèningen kennis gemaakt met een hiermede verwant apparaat, het „Aerocide-System" van Pan Britannica, Ltd., Walt-,
ham Abbey, Essex (Eng.). Terwijl bij de Amerikaanse „bommen" drukgas en het opgeloste insecticide gemengd zijn en lege
bommen op de fabriek gevuld moeten worden, heeft men by
het Aerocide-systeem drukgas en het (opgeloste) insecticide afzonderlijk. Als drukgas doet n.l. dienst samengeperst koolzuurgas, dat in z.g. patronen in de handel is. Een klein cylindertje
wordt met ong. 40 cm1opgelost bestrijdingsmiddel gevuld, daarna wordt door.het aansluiten van een koolzuurpatroon de vloeistof onder druk gezet. Door het neerdrukken van een handel
wordt devloeistof nu in een zeer fijne verdeling verspoten. Door
het verdampen van het oplosmiddel ontstaat aldus een zeer fijne
nevel van het bestrijdingsmiddel. Er worden oplossingen van
nicotinej van D.D.T. en van azobenzeen (A.B.30) bij geleverd.
In het verslagjaar werd de werking van nicotine-oplossing,
verneveld in de voorgeschreven dosis beproefd tegen bladluizen, welke er goed door gedood werden. Verder werd met alle
drie oplossingen een oriënterende proef genomen met een groot
aantal gewassen om een eventueel schadelijke werking te kun89

nen constateren. Beproefd werden alle drie vullingen, aangewend volgens de gebruiksaanwijzing, op de volgende gewassen:
Adiantum scutum
Amerikaanse Anjer; potplanten
-id. Bloemen: White Peter.Fisher
: Ardisia
.
.
'
Asparagus plumosus
Aspidium
Begonia hybr.:Optjma (niet bloeiend)
President (bloeiend)
Baardse's Glorie (bloeiend)
Begonia (zaai-) Rose (bloeiend)
Beloperone (bloeiend)
Bouvardia hybr. President Cleveland (bloeiend)
... . Rosalinde (bloeiend)
Campanula isophylla (blauwe) (bloeiend)
Cpdiaeum (Croton, 2 rassen)
..
'Coleus
Cyclamen (Perle v. Zehlendorf) (bloeiend)
(Wit) (bloeiend)
Euphorbia fulgens
„
pülcherrima (Poinsettia)
Gesneria cardinalis (bloeiend)
Primula sinensis
Punica Granatum
Roos Orange Triumph (bloeiend)
„ Rose Polyantha (bloeiend)
,
Saintpaulia (wit) (bloeiend)
Met D.D.T. en met A.B.30 werden bovendien Gerbera-bloemen behandeld. Met nicotine waren dé jonge scheuten van de
Adiantum verbrand, verder geen schade.
Met D.D.T. kregen Adiantum en Aspidium verbrande bladvanden, en ontstonden op de Punica bruine vlekjes, vooral op de
bovenste bladeren.
Met A.B.30, dat azobenzeen bevat, trad aan de volgende gewassen schade op:
Adiantum; ernstig, jonge scheuten geheel verbrand, op oudere
bladeren talrijke grijsbruine brandvlekjes..
Campanula ; de aanwezige bloemen niet beschadigd ; uit de aanwezige knoppen komen de eerste dagen echter geen blauwe,
maar zuiver witte bloemen.
Coleus; op sommige bladeren brandplekken aan de basis van
het blad langs de hoofdnerf; een deel van deze bladeren
valt af.
Euphorbia fulgens; de bovenzijde van het blad zeer ernstig beschadigd, vrijwel geheel geelgroen gekleurd, behalve een
smalle strook langs de nerven, vooral de hoofdnerf. Daarentegen was Euphorbia pülcherrima geheel gaaf.
Saintpaulia ; bruine brandvlekken op de bloemen.
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'Conclusie:
Uiteraard moet nog meer ervaring onder uiteenlopende omstandigheden worden opgedaan. Duidelijk is echter, dat de bijzondere gevoeligheid van Adiantum voor nicotine en van varens
-voor D.D.T. ook in deze vorm geldt, terwijl overigens het risico
bij toepassen van deze beide middelen niet groot lijkt. Met azobenzeen dient ieder-gewas afzonderlijk beproefd te worden, gezien de verrassende verschillen zelfs bij nauwverwante soorten.

J

ONKRUIDBESTRIJDING
door Dr. J. Wasscher

In de loop van dè zeer warme zomer werden enige oriënterende proefjes genomen met het nieuwe bestrijdingsmiddel
Agronome. De werking van dit middel berust op een geheel
nieuw principe. Dewerkzame stof is2methyl-4 chloor-phenoxyazjjnzure natrium, hetgeen werkt als groeistof, doch zodanig,
dat een zeer onevenwichtige groei optreedt, waardoor sterke
krommingen van de bladeren en stengels optreden, de stengels
dikwijls gaan barsten en vaak sterk callus gaan vormen, terwijl
ook de wortels aangetast worden. De planten groeien zich als
het ware doojd.
«
Een belangrijke erçrenschap van dit soort bestrijdingsmiddelen is,dat demeeste tweezaadlobbige planten er wel door worden
aangetast, doch dat eenzaadlobbigen, zoals alle grassen, er. ongevoelig voor zouden zijn. Daarom wordt het middel dan ook
speciaal aanbevolen voor onkruidbestrjjding tussen granen en
op gazons. ;
De nroefies werden genomen op enige braakliggende akkertjes. De pnkruidplanten stonden meest tegen de bloei. Gespoten werd met een opl. van 11 cm3 per liter water. Bü de meeste
gewassen ontstonden dergelijke groeikrommingen e.d. als boven
beschreven, doch de planten stierven meest niet af. zoals b.v.
paardebloem, breedbladige weegbree, zwarte nachtschade, melkdistels, kruiskruid. Enige andere soorten, zoals ereprijs, muur
e.a. ondervonden weinig last, tefwiil bij de grassen inderdaad
geen schade werd geconstateerd. Het levermos Marchantia (kikkerogen), dat zeer lastig kan zijn. werd wel beschadiard, doch
stierf niet af. Alleen moeraskers (Nasturtium palustre) stierf
na verloop van enige weken geheel af.
Daar operegeven wordt, dat de beste resultaten geboekt worden wanneer de groei der planten het sterkst is en hier de planten reeds vriiwel volwassen waren, is het mogeliik, dat bij vroegere bespuiting de resultaten gunstiger zijn. Of toemssing tus*
-sen houtgewas, zoals op seringenakkers, ook mogelijk is, is niet
bekend.
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