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JAARVERSLAG
VAN DE

VERENIGING - D E PROEFTUIN« TEBOSKOOP
OVER 1 9 4 6
De tuin, door bovengenoemde vereniging geëxploiteerd, doet tevens dienst als
demonstratie- en oefeningsterrein voor de leerlingen van de Rijkstuinbouwschool

DE VERENIGING IN 1946
In het j a a r 1946 werd de terugkeer n a a r normale verhoudingen
voltooid en konden de werkzaamheden weer op de gewone wijze
plaats vinden. Vele wensen blijven nog over, maar deze zullen in
de komende jaren slechts geleidelijk kunnen worden vervuld. Het
meest dringend is de behoefte aan voldoende, goed ingerichte
werkruimte.
Bestuur
Verschillende veranderingen hadden' plaats. De voorzitter, de
Heer A. P. van Nes (Ver. v. Bosk. Cult.), bedankte als bestuurslid,
daar hij t e weinig tgd voor het werk beschikbaar kon stellen. Hij
werd opgevolgd door den Heer C. Verboom. Tot voorzitter werd
den Heer J. P. Werkman gekozen. De Heer B. B. C. Felix trok
zich, in verband met zijn leeftijd, terug uit de Commissie van Toezicht op de R.T.S. en dus ook uit het Proeftuinbestuur. Als waardering voor het vele werk, dat hvj voor de Proeftuin gedurende
jaren heeft gedaan, werd hij benoemd tot eere-bestuurslid.Hfl werd
opgevolgd door den Heer G. Slootjes. Verder werd de Heer J. Edelman Kzn., als vertegenwoordiger van de Ver. Boom en Plantenbeurs en de Heer M.Splinter als vertegenwoordiger van de Gemeente
aangewezen. De samenstelling was eind 1946 dus : J. P. Werkman,
voorzitter, J. Edelman Kzn., S. G. A. Doorenbos, B. B. C. Felix
(eere-lid), Herrn. J. Grootendorst, M. Splinter, Dr E. F . Jacobi,
G. J. van Noordt, G. Slootjes, C. Verboom, A. Vuyk, J. Zwartendijk en G. Boer, secretaris.
Personeel
De enige verandering was de benoeming van J, van Meurs tot
laborant voor het grondonderzoek. De bezetting was dus Mej. Dra
S. de Boer, plantkundige, J. van Weizen, analyst, J. van Meurs,
laborant, M. J. van den Broek, Chef en M. J. Klejjn en A. Pellekooren, knechts. Drs P. J. S. van Dijk verrichtte in 1946 nog alle
kruisingen, m a a r moest in militaire dienst, zodat in 1947 iemand
anders dit werk zal moeten overnemen. De Heren A. J. van der
Graaf en I r E. E. Harmsen zetten hun werkzaamheden voort
(resp. onderzoek plantenziekten en leiding van de schooltuin).
De assistenten H. Bosch, K. Ravensberg en P. de Vogel hielpen
weer by de proeven terwijl de dagelykse leiding ambtshalve brj
Dr E. F. Jacobi berustte.
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Leden en Donateurs
In 1946 gaven zich 51 personen als lid op en bedankten er 17,
zodat de Ver. op 31 December 456 leden telde en 20 vaste donateurs. Tevens gaven vele ouders van leerlingen een donatie.
Vergaderingen, Proeftuindag
Op 1 Februari 1946 werd in het Verenigingsgebouw de algemene
vergadering gehouden, waarop door de Heren A. J. van der Graaf,
Dr. E. F. Jacobi en W. Kruyt mededelingen over de behaalde resultaten werd gedaan, terwijl de Heer Zwartendijk iets over de
positie van de bestrijdingsmiddelen meedeelde. Onder de bezoekers
waren veel leerlingen van de Rijkstuinbouwschool en de Algemene
Tuinbouwcursus en een onvoldoende belangstelling van de zijde
der leden. Op 7 September werd, na de Proeftuinmiddag, die door
ongeveer 120 leden werd bezocht, een algemene huishoudelijke
vergadering gehouden. Het gehele bestuur vergaderde 6 maal, het
Dagelijks bestuur 11 maal. Op de Proeftuinmiddag bezochten de
leden in 5 groepen de tuin. In de kassen waren foto's ter demonstratie uitgestald, terwijl in de school het enten van schimmels en
materiaal van Rosa B.I. (edelcanina) getoond werd.
Financiën
De financiële toestand was moeilijk. Dank zij de steun van
alle aangesloten verenigingen en van het Bedrijfsschap voor Sierteeltproducten, dat een subsidie van f 6000 verleende, zijn deze
overwonnen. Ook in het komende j a a r zullen de financiën de voortdurende aandacht vragen.
Bibliotheek
Door aankoop van belangrijke werken uit binnenr en buitenland
groeit deze regelmatig aan.
Publicatie'8
Mej. Dra S. de Boer :
Ilex soorten (13—2—'46)
Bosk. N. en Adv.blad
Penicilline (7—3—'46),
Het stekken van Spiraea arguta en
Rhododendron praecox (26—6—'46)
„
Het stekken van Franse sering en
Viburnum (29—6—'46)
Stekken met behulp van Indolylboterzuur (Rhizopon AA) (26-10-'46)
Het stekken van Pernettya
mucronata (2—11—'46)
„
Appel- en pruimenonderstammen
(11—12—'46)
Dr E. F. Jacobi:
Het gebruik van Kalizout (11—1—'46)
De Boomkwekerij
Grondonderzoek voor de
Boomkwekerij (1—'46 tot 6—'46)
„
„
Stalmest uit Zeeland (2—3—'46)
Bosk. N. en Adv.blad
Het gebruik van Superfosfaat
(16—3—'46)
.
Plannen voor een trekproef met
Rhododendrons (12—10—'46)

Excursie'» en bezoek
18 Excursie's bezochten de Proeftuin met in totaal 680 deelnemers. Het aantal individuele bezoeken bedroeg 92 uit het centrum Boskoop, 18 elders uit Nederland en 17 uit het buitenland,
(Engeland 7, Frankrijk 3, Zwitserland 3, Denemarken 2, Amerika 1
en Indonesië 1). Op de Proeftuindag kwamen + 120 kwekers de
tuin bezichtigen. Vele adviezen werden weer verstrekt door de
medewerkenden.
Algemene mededelingen
In 1946 is het besluit genomen het jaarverslag voortaan in eenvoudiger vorm uit te geven. De tabellen zullen eenvoudiger worden
en proeven, die geen resultaat opgeleverd hebben, alleen even
worden vermeld. Hierdoor wordt alles overzichtelijker en de kosten
lager. •
De jaarvergadering zal voortaan op de Proeftuinavond gehouden
worden in Februari.
Materiaal voor stek. en veredelingsproeven werd geschonken doorf
Jan Boer Gzn
Jan Boer Wzn en Zoon
Begraafplaats, Hazerswoude
Fa G. W. van Gelderen
F a Van Gelderen en de Wilde
Gemeente Boskoop (Guldemond Plantsoen en Viforpark)
Fa F. J. Grootendorst en Zn
Gebr. van Heiningen
C. den Hooglander
J. P. van Klaveren
M. G. van Klaveren
.
S. van Klaveren
G. van Kleef Mzn
Fa P. van Nes Az.
A. A. Nijveldt
A. Oudijk
Pinetum Blijdestein
W. v. d. Poel en Zn, Hazerswoude
Fa K. Ravensberg en Zn, Hazerswoude
Stadskwekerij, Den H a a g
Fa G. van der Stam Az.
C. J. Vermeulen Pz.
Alb. Verweij, Hazerswoude
G. Visser, Hazerswoude
J. P. Werkman
W. Windhorst
F a K. Wezelenburg en Zn, Hazerswoude
J. Zekveld, Waddinxveen
Gaarne betuigen wij hen op deze plaats nogmaals onze zeer
hartelijke dank voor de zo verleende medewerking.
De

Secretaris,
G. BOER Pzn

I SCHOOLTUIN
E. E. H a r m s e n
Coniferen
Verschillende te groot geworden exemplaren hebben we moeten
verwijderen.
In het centrum Boskoop en in Oudenbosch en Zundert is nieuw
materiaal besteld, dat na levering in het najaar pas na de winter,
dus begin 1947, in de Coniferenhoek zal worden uitgeplant.
In het voorjaar van 1946 had wederom de bespuiting met 7 o/0
vruchtboom carbolineum plaats.
Vaste planten — rotsplanten
De collectie ia aangevuld met nieuw materiaal en weer op de
vaste plaats uitgeplant. Door uitbleven van een bestelling kon de
voor de vaste planten beschikbare grond niet geheel worden beplant, zodat deze werd gebruikt voor een collectie Dahlia-variëteiten.
Zaaibloemen
Deze collectie is practisch elk j a a r dezelfde. De zaaibloemen
worden elk j a a r op dezelfde wgze in de kas gezaaid en na in
potjes in de bak verspeend te zijn, buiten uitgeplant. Er waren
nogal veel mislukkingen, vermoedelijk doordat het zaad niet zo
goed was als we anders gewend zijn.
Bolgewassen
De in het najaar van 1945 aangeschafte collectie bolgewassen
heeft goed gebloeid. Helaas viel de bloei van de tulpen hoofdzakelijk gedurende de Paasvacantie, zodat de collectie voor het onderwijs in 1946 niet voldoende tot zijn recht is gekomen.
Loofhout gewassen
Door bestelling van siergewassen o.a. in Boskoop en laanbomen
en bosplantsoen in Oudenbosch en Zundert zullen we trachten de
collectie weer te brengen in de voor het onderwas gewenste toestand. Helaas konden we verschillende exemplaren niet bemachtigen. De bedoeling is in het begin van 1947 de gewassen op de
definitieve plaats uit te planten. Om gevolg te geven aan de wens
om de heesters op een apart perceel te kunnen uitplanten is een
perceel grond hiervoor beschikbaar gesteld.
Ook bij de loofhoutgewassen had de gebruikelijke bespuiting
met 7u/o vruchtboom-carbolineum plaats.
Door de grote moeilijkheden om aan hout voor naamhouten
te komen en de grote hoeveelheid naamhouten die voor de schoolcollectie noodig is, laat de etikettering nogal wat te wensen over.
E r zijn n.1. nogal wat planten waar geen naamhout voor staat.
Dit is natuurlijk voor een schoolcollectie hoogst ongewenst.

II PROEFTUIN
A. BOOMKWEKERIJ
/
H. B o s c h
Zaaien
Er werden 6 ramen Rhododendron ponticum gezaaid. Het zaaisel
heeft zich goed ontwikkeld.
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Pootgoed van onderstammen
Khododendron pontlcuin stammen zijn op de aandam uitgeplant.
De groei was slecht, zeer waarschijnlijk doordat ze te diep geplant
waren.
Veredeling
Khododendron. 1400 veredelingen van veredelingsproeven met
groeistoffen en warm water behandelingen zijn, na in de bak te
zijn afgehard, opgegrond. De groei was goed. Ze werden bij inschrijving verkocht.
Azalea. Op Azalea pontica werden veredeld : Azalea mollis X sinensis
„Frans van der Bom", „Hortulanus H. Witte", „T. J. Seidel", de
uitgezochte kruisingen (zie jaarverslag 1945 blz. 10) P 16, P 12,
P 7, P 9, P 17, P 10, en Azalea mollis geel (geurend). Het zetsel
werd gekweekt in de bak. De vergroeiing was ondanks het slechte
weer goed en er was weinig uitval. Ze zijn in een bak ingegraven
om te overwinteren.
'
Kosa. Van de zaailingen van de kruisingen 1944 en 1945 werden
griffeltjes gezet op Rosa canina. Na vergroeiing werden ze in
Clematis-potten overgepot en in een rabat geplant. De groei was
in het algemeen goed.
Opkweek
Khododendron. De in 1945 op de aandam uitgeplante Rhododendrons
groeiden maar zeer matig. Ze werden bij inschrijving verkocht. De
op de knop uitgeplante Rhod. catawb. grandi florurn en Rhod.
„Cunningham's White" groeiden goed. Bij de inschrijving kwam
er geen bod op. Ze werden opgerooid en later in de kas gebracht
om ze als bloeiende plant te verkopen.
De van de stekproeven 1945 afkomstige Rhod. Catawbiense yrandiflorum, Rhod. catawbiense Boursault enRhod. „Cunningham's White"
werden opgegrond. Zegroeiden uitstekend en werden bij inschrijving
verkocht.
Rhododendron praecox, afkomstig van de stekproeven 1944, groeiden goed en werden b\j inschrijving verkocht.
Erica carnea „King George" en Erica darleyensis. Deze Erica's
afkomstig van de stekproeven in 1944 ontwikkelden zich zeer
goed. Bij de inschrijving kwam er geen bod op.
Japanse Azalea. De planten afkomstig van stekproeven in 1943—
1944 groeiden goed. In het najaar werden ze opgerooid en gekuild
om ze later in de kas in bloei te trekken.
Prunus. De op Prunus incisa, incisa XLannesiana, Lannesiana, Limburgse kriek en zure kriek, veredelde vormen die in 1945werden uitgeplant groeiden goed. De planten zullen opgerooid en gepot
worden om de bloeibaarheid op de bovengenoemde onderstammen
n a te gaan.
Abies numidica. De in 1945 rondgestoken planten werden uitgeplant. Hoewel de kluitvorming slecht was, doordat ze 3 j a a r
hadden vastgestaan, was de hergroei goed.
Taxus. De opgegronde Taxus cuspidata nana, T.baccata fastigiata
en T.baccata semperaurea, afkomstig van de proeven. van het
j a a r 1944 bleven vaststaan.
Zeer duideUjk bleek het verschil in groei tussen de in het voorjaar
en de in het najaar gestekte planten. De in het voorjaar gestekte

planten groeiden zeer matig, de in September gestekte groeiden
uitstekend. Bij inschrijving werden ze verkocht.
De in 1945 gestekte werden in een rabat geplant. De groei was
goed. De als griffelmodel gestekte (zie jaarverslag 1946) groeiden
zeer goed.
Juniperus. In 1945 uitgeplante, van stekken afkomstige Jun.
chinensis Pfitzeriana, Jun. communis depressa, Jun. chin, ylumosa
aurea en Jun. squamata Meyeri groeiden uitstekend. Ze werden
bij inschrijving verkocht.
Magnolia Soulangeana, M. Soulangeana nigra. De in de zomer
1944 in een rabat opgegronde steklingen werden uitgeplant. De
beworteling was zeer goed. Ondanks het zeer slechte weer bij en
na het planten was de eerste groei mooi en er was bjjna geen
uitval. Na de eerste groet werden ze ingeknipt waarschijnlijk
echter niet diep genoeg, daar ze sterk op de bovenogen door gingen
groeien. Het volgende j a a r zullen er met het inknippen op verschillende hoogten proeven genomen worden, met de in een rabat
opgegronde steklingen van 1945. Bij inschrijving werd een groot
gedeelte verkocht.
De in 1945 in een rabat geplante gewortelde stekken kwamen
goed door de winter. Evenals het vorige jaar werden ze enige tijd
onder glas aangetrokken en daarna met horren geschermd gedurende enige tijd om ze af te harden en tegen bladverbranding.
Ze groeiden weer schitterend. Duidelijk bleek wederom dat de
vroeg gestekte het beste overwinterden en groeiden.
Van een gedeelte werd weer stek geknipt om na te gaan of
stek van steklingen nog gemakkelijker bewortelt. Na het afknippen
herstelden de steklingen zich goed. Het zal echter de vraag zijn
of de laat gegroeide takken voldoende afharden vóór de winter.
Syringa. Op het middenvak achter de heestercollectie werden
in 1945 de opgegronde steklingen van S. vulgaris „Andenken an
L. Späth" en S. vuig. „Hugo de Vries" uitgeplant. De ontwikkeling
was dit j a a r goed. Ze moeten echter nog een j a a r blijven staan
om leverbaar te groeien.
Daphne Mezereum. Het selecteren van rode pepers om op deze
wijze een goed groeiend ras met mooie bloemkleur te vinden, is
ook in 1946 door den heer A. J. van der Graaf voortgezet. Van
enkele mooie planten werd zaad gewonnen en uitgezaaid.
Daarnaast is een proef opgezet om- te trachten door het steeds
verwijderen van zieke planten, de rest gezond te houden. In de
loop van 1946 zijn reeds een vrij groot aantal planten verwijderd,
zodat het zich laat aanzien dat deze methode vrij kostbaar zal
zijn. Bij telling bleek + '/ 3 deel verwijderd te zijn.
Een bespuitingsproefje met het middel „Viruol" dat de uitwendige verschijnselen van virusziekten zou doen verdwijnen, heeft
geen enkel resultaat opgeleverd.
Zaailingen van kruisingen
De Azalea mollis en viscosa-kruisingen (aan de proeftuin geschonken door den heer Felix) werden in de kas in bloei getrokken.
Door de keuringscommissie werden 15 exemplaren uitgezocht welke
voor nadere beoordeling aangehouden dienen te worden. Het
Rhododentlron-gezaai van 1944 werd gerepikeerd in een rabat. Ze
groeiden over het algemeen goed.
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De Azalea mollis x sinensis kruisingen, die in het najaar van
1945 werden opgerooid en gekuild, werden weer op de aandam
uitgeplant. Het aantal planten bleef ongewijzigd (zie jaarverslag
1945).
Japanse Azalea. De kruisingen van 1941 groeiden matig. In
het najaar zijn ze in een rabat gekuild om te overwinteren. Het
aantal planten bleef ongewijzigd (zie jaarverslag 1945).
Rhododendron. De Rhododendron kruisingen van 1941 en 1942
die in 1945 op de aandam werden uitgeplant, groeiden zeer matig.
Ze werden in de herfst opgerooid en gekuild.
Lonicera. De op de aandam in 1945 uitgeplante zaailingen van
1943 groeiden goed. De bloemen waren echter niet opvallend mooi.
Ze zullen gebruikt worden om nogmaals te kruisen.
Moerplanten en stekplanten
Azalea mollis. Achter op de Sortimentstuin werden in 1945 de
uitgezochte kruisingen P 16, P 12, P 7, P 9, P 17,P. 15en P 10 uitgeplant en ingelegd. De ontwikkeling was dit j a a r matig. In het
voorjaar van 1947 zullen de zinkelingen afgehaald worden.
Magnolia en Vaccinium corymbosum werden niet verplant. De
groei van Vaccinium corymbosum was zeer matig. De Magnolia's
hadden veel van het slechte weer geleden, zodat er slechts kleine
hoeveelheden stekken werden geknipt.
Diversen
In het perzikkasje werd Clematis geplant. Een gedeelte werd
in pot gehouden, de anderen in de volle grond geplant. Bij beide
partijen waren slechts enkele uitvallers. De ontwikkeling was
goed. E r werd veel stek uitgeknipt voor de proeven. De rozen
voor kruisingen ontwikkelden zich goed ; ondanks veel spuiten met
water kwam er toch spintaantasting in. Direct zijn ze toen bespoten met Californische pap. In de winter zijn ze met 5o/0 vruchtboomcarbolineum bespoten.

B. ONDERZOEKINGEN
ZIEKTE IN DE BOSKOOPSE ROSA RUGOSA
S. de B oe r
Inleiding
De laatste jaren is de rozencultuur in Boskoop en Hazerswoude
sterk achteruitgegaan door ziekte in de onderstam, de Boskoopse
Rosa rugosa. Deze „rugosa onderlaag", waarvan de herkomst niet
met zekerheid bekend is, is een voor dit gebied zeer geschikte
onderstam. De stekken slaan gemakkelijk aan, de oculaties vatten
goed en de geoculeerde rozen vertonen flinke groei en ontwikkeling ; deze zijn geschikt zowel voor trekken in pot als voor kasrozen.
Door „ziekte" in de onderstam slaan de stekken moeilijk aan
en vatten de oculaties minder goed. Veel uitval is het gevolg en
van de wel gevatte rozen laat de groei te wensen over.
Gegevens over de oorzaak en de symptonen van de ziekte waren
vaag. Men dacht aan „degeneratie", uitputting van het gewas door
overmatig stek knippen. Ook zouden de strenge winters van '40-'41
en '41-'42 een nadelige invloed op de stekken gehad hebben.
9

Verder hadden de planten te lijden van de rozenroest, hier „Ro"
genoemd. In de zomer waren de rugosaplanten door de sporen van
deze schimmel oranje gekleurd, de bladeren vielen vroegtijdig af,
zodat de planten aan het eind van de zomer al kaal stonden.
Ten slotte werd ook gedacht aan de invloed van de slechte
toestand van de grond o.a. door onvoldoende bemesting in de oorlogsjaren.
Onderzoek
Hoewel er al enige jaren aandacht aan de slechte resultaten
met het rozenstek was geschonken (zie jaarverslag 1943, pag. 35,
1944 pag. 56 en 68 en 1945 pag. 16) meende men toch, dat het
hier een verschijnsel van tijdelijke aard betrof, zodat deze proeven
min of meer als bijzaak werden gezien. Inplaats van te verdwijnen
werd de ziekte echter steeds erger om in 1945 een hoogtepunt te
bereiken.
•
Toen ik In November 1945 na mvjn indiensttreding met het
onderzoek begon, was het te laat in het seizoen om nog typische
ziekteverschijnselen waar te nemen. Wel bleek bij zieke planten
de buitenlaag van het hout een bruine verkleuring te vertonen,
wat zou kunnen wijzen op een aantasting door schimmels. Uit dit
verkleurde weefsel konden echter geen schimmels geïsoleerd worden.
Wel was dit het geval uit andere delen van zieke rugosa-stammen,
waaruit veelvuldig schimmels van het geslacht Coniothyrium gekweekt konden worden. De verschijnselen die deze schimmels veroorzaken (entkanker of „Brandfleckenkrankheit") werden echter
bij deze rugosa's niet waargenomen.
Daar er in voorgaande jaren veel rozenroest geweest was, werd
aandacht aan deze ziekte besteed. De verschillende sporenvormen
van deze schimmel (Phrar/midium subcorticum) werden nagegaan.
Op de afgevallen bladeren en op de stammen komen de winter- of
teleutosporen voor, waaruit in het voorjaar de basidiosporen kiemen.
Deze verspreiden zich en geven later de oranje aecidiosporen. Op
de bladeren zijn in de zomer de echte roestsporen, oranje uredosporen
aanwezig. Deze roestsporen zorgen in de zomer voor de verbreiding
van de schimmel. Later komen dan weer de wintersporen. Echter
heb ik in begin Juli deze teleutosporen al waargenomen tussen de
roestsporen. Dit zijn donkerbruine of zwarte sporen, die men in de
sporenhoopjes, donkere stippen op de bladeren, vindt. Deze zijn een
bron van infectie.
Een ontsmettingsproef tegen de rozenroest was in de winter
al uitgevoerd door A. J. van der Graaf : hierbij waren 2 soorten
stekken gedoopt in vruchtboomcarbolineum 7J4o/0 en 15o/0, kopersept, Aretan '/4o/0 en formaline 4ci/n. Na het steken was er al
spoedig verschil in ontwikkeling te zien en in de zomer bleek, dat
by de ene soort stekken, behandeld met Aretan '/4o/o de groei
veel forser was dan bij de andere behandelingen en de onbehandelde. E r is echter bij deze proef geen roest opgetreden.
In het algemeen is er dit j a a r veel minder roest geweest dan
in vorige jaren. Op een kwekerij waar in de zomer wel een hevige
roestuitbarsting plaats vond, is getracht of deze te bestrijden of
te bedwingen was met o.a. een aantal nieuwe schimmelbestrijdingsmiddelen zoals Cupro Maag, Versol en Pirox. Verder werden Californische pap, kopersept, zwavel en Aretan gebruikt. Verschillende
malen zijn deze middelen toegepast. Een bestrijding of vermindering van de roest kon er echter niet mee verkregen worden. De
koper-houdende middelen gaven bovendien een rode bladverkleuring
10

en -beschadiging'. Blijkbaar moet de roest, voordat deze zichtbaar
optreedt, al bestreden worden. In de strijd tegen de roest is voorlopig dan ook het opruimen en verbranden van de afgevallen en
overwinterde bladeren niet de wintersporen het belangrijkste middel.
Van de typische ziekte, zoals die zich in voorgaande jaren had
voorgedaan, was deze zomer aanvankelijk niets te zien. Pas aan
het eind van de zomer kon men mij enige planten aanwh'zen, die
het ziektebeeld van vorige jaren te zien gaven. De bladeren waren
hierbij eerst geel verkleurd en vielen spoedig af, behalve enkele
topbladeren. E r werd weer getracht uit deze planten schimmels, te
isoleren. (In voorjaar en zomer is dit van alle verdacht uitziende
rugosa's geprobeerd ; hoewel hieruit verschillende soorten schimmels
werden gekweekt, waren er geen typische parasieten bij). Nu
kwam echter uit deze zieke planten steeds eenzelfde zwarte •
schimmel te voorschijn. Ter determinatie werd deze opgestuurd
naar het Centraal Bureau voor Schimmelcultures t e Baarn. Deze
zwarte schimmel bleek nu Verticillium Dahliae Klebahn te zijn.
Deze schimmelsoort kan bij vele gewassen een verwelkingsziekte
veroorzaken b.v. by aardappel, tomaat, Acer, Dahlia en ook bij
onkruiden als brandnetel en nachtschade. Vanuit de grond komen
de schimmeldraden in de wortels van. de planten en gaan dan
naar de houtvaten, de banen waardoor het water naar boven getransporteerd wordt. Het watertransport in de plant wordt dan
belemmerd, hetzij doordat die houtvaten door de schimmeldraden
verstopt raken, hetzjj door de giftige stoffen (toxinen), die de
schimmels afscheiden. Deze toxinen kunnen het weefsel ook een
bruine verkleuring geven. Daar de bladeren niet meer voldoende
water krijgen, verwelken ze en vallen ten slotte af. De door deze
parasiet veroorzaakte verschijnselen lijken dus op die welke bij
de zieke rugosa werden waargenomen.
In het voorjaar 1946 was al" een proef opgezet om na te gaan
of besmetting een rol speelt, wat waarschijnlijk leek in verband
met de snelle uitbreiding van de ziekte in vorige jaren. De opzet
(b\j het steken van de stekken) was de volgende:
„gezond" stek gestoken in „gezonde" omgeving
..
..
..
„ „zieke"
,,
„ziek"
„
„
„ „gezonde"
„
Het „gezonde" stek werd verkregen van 2 plaatsen buiten
Boskoop, waar zich geen ziekte in Rosa rugosa had voorgedaan.
Het „zieke" stek was afkomstig van rugosa uit Boskoop, die het
vorig j a a r ziekte had vertoond.
De „gezonde" omgeving was Aarlanderveen, een groente centrum, waar geen rozen gekweekt worden en een groentekwekerij
aan de W.z\jde van Hazerswoude, waar ook geen rozen voorkwamen.
In „zieke" omgeving werd stek gestoken op grond, waarop
vorig j a a r ziekte in de rugosa voorkwam en verder tussen „zieke"
stekken van planten, die vorig j a a r ziek waren. Bij het optreden
van ziekte zou dan uitgemaakt kunnen worden of een eventuele
besmetting via stek of via de bodem plaats vindt. Geregeld werd
de groei en ontwikkeling van al deze stekken nagegaan. Al
spoedig bleek dat door droogte op de hooggelegen groentekwekerij
aan de Westzijde van Hazerswoude de „zieke" stekken slecht
aangeslagen waren en er hier ook in de gezonde veel uitval was.
Deze groepen zijn daarom verder uitgeschakeld.
Elders groeide het „gezonde" stek, zowel in „gezonde" als
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„zieke" omgeving aanvankelijk zeer goed. In de zomer zijn al deze
stekken geoculeerd met „Sweetheart" en „Orange Triumph".
Aan het eind van de zomer werden echter bij de „gezonde"
stekken, die tussen „zieke" stekken gestoken waren, de bovengenoemde verwelkingsverschijnselen waargenomen. Dit wijst dus
op een besmetting vanuit de zieke stekken. Bij de andere „gezonde"
stekken elders werden geen ziekteverschijnselen geconstateerd. Deze
stekken waren in de „gezonde'* omgeving juist zeer goed gegroeid.
Daar bij zieke rugosa planten de bladeren verwelken en afvallen
en er een bruine verkleuring van het houtweefsel optreedt, ziet
het er n a a r uit, dat Verticillium de veroorzaker van de verwelking
in de Boskoopse Rosa rugosa is. Een bewijs hiervoor is nog niet
geleverd. Dat moet gebeuren door infectieproeven, waarbij gezonde
planten met deze schimmel in aanraking gebracht worden. Treden
dan de typische ziekteverschijnselen op en is de schimmel uit
zulke planten weer te isoleren, dan kan deze pas als de veroorzaker van de ziekte aangewezen worden. Proeven in de zomer
van 1947 zullen dit moeten uitmaken.
Verder dient nagegaan te worden of verwelking de enige oor.
zaak van „de ziekte" is of dat nog andere factoren bv. roest
daarbij een rol spelen. Mogelijk is ook dat het een complexe
ziekte is, door meerdere oorzaken te voorschijn geroepen.
Pas als de oorzaak bekend is, kan aan een doelmatige bestrijding gewerkt worden. Een directe bestrijding van de schimmel
Verticillium zal moeilijk zijn, daar deze vrnl. in het weefsel van
de plant voorkomt. Daar de schimmel op aangetaste plantendelen kan overwinteren is het opruimen en verbranden van alle
afgevallen bladerenen afgeknipte t a k k e n e e n eerste vereiste (ook
tegen de „Ro"). Verder moet er met nadruk op gewezen worden,
dat alleen goed gezond stek gebruikt m a g worden. Ziek stek kan
als infectiebron verdere uitbreiding van ziekte geven.
Ook wisselbouw is noodzakelijk, daar parasitaire schimmels in
de grond kunnen overwinteren. Een proef over het ontsmetten van
grond zal genomen worden, in verband met het feit dat er besmetting via de grond mogelijk is. Ook selectie van gezonde typen
zal toegepast worden.
Daar verder gebleken is, dat de toestand van de grond van
grote invloed is op de groei en ontwikkeling van de rugosa en in
verband hiermee op het verloop van de ziekte s t a a t een uitgebreide
bemestingsproef op het programma.
Op deze plaats wil ik mijn hartelijke dank betuigen aan
P. de Vogel, Assistent bij de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst, die
me, na op de ziekte gewezen te hebben, bij het bezoek aan
kwekerijen vergezelde en hielp, ook bij de proeven met bestrijdingsmiddelen.
De Assistent K. Ravensberg dank ik voor zijn hulp bij het
steken van de stekken en oculeren van de rozen.
DE INVLOED VAN DE ZUURGRAAD VAN DE GROND OP DE
ONTWIKKELING VAN VERSCHILLENDE GEWASSEN
E. F. J a c ob i
Het onderzoek naar de beste pH van de grond voor verschillende gewassen is in 1945 en '46 voortgezet op de proefveldjes
achter op de sortimentstuin, aangelegd in 1943.
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Verloop van de pH
Er zijn 36 veldjes, met 6 verschillende pH's in 6 voud, zo regelmatig mogelijk over de hoek verdeeld (zie jaarverslag 1943). Voorjaar 1945 zijn deze veldjes gespit en is de pH weer op de goede
hoogte gebracht door toevoeging van kalk, resp.zwavel. De samenstelling van de grond is 43o/n zand, 25o/0 klei (afslibbaar) en
32o/0 humus. Het verloop van de pH is in onderstaande tabel aangegeven.
tabel 1
1 gemiddelde pH
gemiddelde pH
gem.
!
Nr beh. op 2 4 - 3 - , 4 3 . Q . , , beh. op 19-4-'4S
(
'gem.
gem.
1945/
2
1
29/6
16/5
29/8
25/10
1946
21/816/11,1945
beh.
per RR
per R R '
I ?«'
'46
'45 '45 '45 J
'46 '46 '46 J
1
2
3
4
5
6

4 k g zwavel
2 „
onbehandeld
5 k g ldb.kalk
8 „
15 „

4.1
4.5
4.8
5.1
5.3
5.75

2 k g zwavel
1.5 „
onbehandeld
4 kg ldb.kalk

1„
10 „

3.85
4.0
4.85
5.25
5.55
6.0

3.85
4.15
4.85
5.4
5.8
6.35

4.1
4.45
5.0
5.4
5.7
6.05

3.95
4.2
4.9
5.35
5.65
6.15

4.25
4.45
4.8
5.2
5.55
5.95

4.2
4.5
4.8
5.2
5.55
5.85

4.3
4.55
4.95
5.2
5.4
5.85

4.25
4.5
4.85
5.2
5.5
5.9

Behandeling en gemiddelde pH van de proefveldjes. Elk cijfer is
het gemiddelde van 6 bepalingen ; de jaarcijfers van 18 bepalingen
Cijfers afgerond op 5 honderdste
De veranderingen van de pH zijn weer hetzelfde als vroeger is
waargenomen. De met zwavel behandelde veldjes vertonen enige
weken na de behandeling het laagste punt, waarna een geleidelijke
stijging van de pH volgt. De bekalkte veldjes vertonen het hoogste
punt pas enige maanden na de bekalking, waarna een geleidelijke
daling volgt.
Gewassen
Op 24 en 25 Mei 1945 zijn de volgende gewassen per veldje geplant: 6 Rhododendron catawbiense Boursault, 5 Rhododendron
praecox, 6 Juniperus chinensis Pfitzeriana, 4 Erica carnea „Winter
Beauty" en 4 Erica vagans „Mrs. D. F. Maxwell". De laatste twee
zijn op 9 Maart '46 beoordeeld en opgerooid en op 8 April '46 vervangen door 8 winterstekken van Forsythia intermedia spectabilis
en 8 van Diervilla „Eva Rathke". Het kluitgoed is voor het poten
flink uitgeklopt.
.
s
Bemesting
Voorjaar 1945 is geen bemesting gegeven. Enige weken na het
poten is per RR2 3/4kg kalkammonsalpeter, 1 kg superfosfaat en
1 kg patentkali gegeven. Op 19 en 20 Maart '46 is bemest met
y^ kg superfosfaat en yt kg patentkali, behalve de winterstekken,
die dezelfde bemesting na het aanwortelen kregen. Na afloop van
de proef is in het monster van 15-10-'46 het gehalte aan voedingsstoffen bepaald. De cijfers w a r e n : No/ 0 0.002, P-getal 3, P-citr. 91,
kali o/00.023.
RESULTATEN
Erica
Ter beoordeling van de Erica's is behalve de sterfte, de groei
opgenomen, wat de volgende resultaten gaf.
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4.1
4.35
4.85
5.25
5.6
6.0

Erica vagans „Mrs

Nr pH 1945

1
2
3
4
5
6

D. F. Maxwell"

gem. lengte in cm
op 9 - 3 — ' 4 6

3.95
4.2
4.9
5.35
5.65
6.15

Erica carnea „Wi ntcr Beauty"
gem. lengte in cm
op 9 - 3 - ' 4 6

sterfte

18
21
23
22
24
23

20
20
21
20
18
18

Groei en sterfte

van Erica. Elk cijfer is het gemiddelde van
Zlf gemeten planten.
Uit de cijfers zien we, dat de planten over het algemeen niet
sterk reageren op de verschillende pH. By E. vagans, Mrs D. F.
Maxwell" is een wat geringere groei bij de zuurste veldjes (1 en
2) ; bij E.carnea „Winter Beauty" is de groei bij de kalkrgkste
veldjes (5 en 6) wat minder, maar in beide gevallen zijn de verschillen maar gering.
De sterfte bij de laatste is verder zodanig verdeeld, dat we niet
de indruk krygen, dat deze een gevolg is van de pH-invloed.
Als conclusie kunnen wij besluiten, dat beide Erica's zich by
zeer verschillende pH van de grond goed ontwikkelen. Erica vagans,
Mrs D. F. Maxwell vertoont voorkeur voor kalkrjjke grond, Erica
carnea „Winter Beauty" voor zure, kalkarme grond.
Hhododendron catawbiense Boursault
Bladkleur en sterfte
Van 1—4 November 1946 is de bladkleur van alle planten beoordeeld met een cyfer van 1 (zeer slecht) tot 5 (zeer goed),
terwnl ook de sterfte is opgenomen.
Nr

pH 1945/'46

gem. cijfer
bladkleur

sterfte

1
2
3
4
5
6

4.1
4.35
4.85
5.25
5.6
6.0

4.5
4.1
3.6
2.9
2.4
2.5

—
—
—
—

1
Beoordeling
bladkleur
en sterfte van Rhododendron
catawb.
Boursault op l—k November 19^6. Elk cijfer is het gemiddelde
van 36 beoordelingen ; cijfers van 1 tot 5.
Het blijkt duidelyk, dat de bladkleur het beste is op de zuurste
grond en slechter wordt, naarmate de pH hoger, de grond dus
minder zuur wordt. Het grootste verschil vinden wij tussen pH
4.85 en 5.25. De sterfte is van geen betekenis.
Groei en kluitvorming
De groei van het tweede proefjaar is gemeten. Hiertoe zijn van
elke plant de langste 5 scheuten (gegroeid in 1946) zo regelmatig
mogelijk verdeeld over de hele plant, gemeten. Van elk veldje dus
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sterfte

1
2
3

5 X 6 = 30, van elke behandeling 6 X 30 = 180 scheuten. Van deze
180 maten is het gemiddelde bepaald, waardoor de groei per behandeling werd verkregen. Helaas waren door het slechte weer in
het voorjaar 1946 veel scheuten uitgewaaid, wat vooral invloed zal
hebben gehad op de sterkst gegroeide planten.
Ook is bij het oprooien van elke plant de doorsnede van de
kluit gemeten.
Nr

pH 1945/'46

1
2
3
4
5
6

4.1
4.35
4.85
5.25
5,6
6.0

groei in cm
(opgem. 1—4 Nov.

•46)

doorsnede kluit in crn
(opgen. 3—4 Dec. '46)

11
11
10
8.5
7.5
6.5

27
25
23
21
18
17

Groei van Rh. cat. Boursault. De cijfers voor de groei, zijn het
gemiddelde van 180 gemeten scheuten ; die van de kluitdoorsnede
van 36 metingen.
De groei van pH 4.1 tot 4.8 vertoont bjjna geen verschil. Wordt
de grond kalkrijker, dan neemt de groei sterk af. De doorsnede
van de kluit neemt regelmatig af met het minder zuur worden
van de grond. Tenslotte moet nog vermeld worden, dat de bloei
in het voorjaar en het uitlopen van de planten op de kalkrnke
veldjes (Nr. 5 en 6) duidelijk later was, dan op de andere.
, Uit de gegevens kunnen wrj besluiten, dat de beste pH voor
Rhododendron catawbiense Boursault 4.1 (of lager) is. De grens
tot welke een goede ontwikkeling nog mogelijk is, is niet zeer
duidelijk, maar vermoedelijk ligt deze tussen 4.85 en 5.25.
Rhododendron praecox
Deze plant vertoonde b\j een eerste beoordeling geen verschillen
in groei en bloei op de verschillende veldjes. Van elke plant is
toen de kwaliteit beoordeeld en het voorkomen van zwarte vlekken
op het blad, waarby de cijfers 1 (zeer slecht) tot 5 (zeer goed)
werden gegeven. Tenslotte werd bfl het rooien de doorsnede van
de kluit gemeten.
Nr

p H 1945/M6

Kwaliteit
beoord. 1-4 Nov.'46

1
2
3
4
5
6

4.1
4.35
4.85
5.25
5.6
6.0

3.8
3.7
3.0
2.7
2.7
2.4

Rhododendron

bladvlekken
1-4 Nov. '46
4-1 ,
4.0
3.1
2.5
2.9
2.7

praecox. Beoordeling van kwaliteit en
met cijfers van 1—5.
Alle cijfers zijn het gemiddelde van 30 bepalingen.

doorsnede kluit
in cm 4 Dec. '46
27
27
26
26
27
27

bladvlekken
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Op deze wijze komen er nog wel enkele verschillen te zien, waaruit blijkt dat een zure grond ook voor deze Rhodo beter is, dan een
kalkrijke, daar we dan wat mooiere planten krijgen. Groei noch
kluitvorming worden echter beïnvloed zodat we kunnen besluiten
tlat Rhododendron praecox by practisch elke in Boskoop voorkomende pH '/.ich behoorlijk zal kunnen ontwikkelen en ook bij de
tuinaanleg vermoedelijk minder hoge eisen zal stellen dan Rh. cat.
grandiflorum en Boursault.
Juniperus chinensis Pfitzeriana
De beoordeling is hier wat moeilijker, daar de groei moeilijk is
te meten en ook een kluitdoorsnede niet te bepalen Is. Daarom
zijn groei en kleur weer met cijfers beoordeeld en de schoon geklopte planten gewogen.
Groei en bladkleur
Groei zowel als kleur zijn gewaardeerd in November 1946 met
de cijfers 1 (zeer slecht) tot 5 (zeer goed), wat de volgende gegevens opleverde.
Nr

pH 1945/-46

beoordeling groei
p. plant

beoordeling
kleur

1
2
3
4
5
6

4.1
4.35
4.85
5.25
5.6
6.0

2.3
3.4
4.0
4.0
4.1
4.5

2.3
3.2
3.8
4.1
3.4
3.8

Juniperus ch. Pfitzeriana. Beoordeling groei en kleur November 19J/6.
Cijfers van 1—5.
Elk cijfer is het gemiddelde van 86 beoordelingen.
Het blijkt, dat zowel groei als bladkleur slecht zijn bij nr. 1en
2. Van pH 4.85 af zijn er geen duidelijke verschillen in de kleur,
terwijl de groei nog wel iets beter wordt bij hogere pH.
Gewicht
Na goed uitkloppen is van alle planten het gewicht bepaald,
waarmee we dus een cijfer hebben dat verband houdt met de
groei van takken en wortels.
Nr
1
2
3
4
5
6

Jun. ch. Pfitzeriana.

gewicht per plant
in kg
1.3
1.8
2.1
2.2
2.0
2.2

Gemiddeld gewicht van de
planten Dec. 19^6.
Elk cijfer is het gemiddelde van SG metingen.
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uitgeklopte

Ook uit deze gewichten blijkt een slechte groei bij een pH van
4.1 en 4.35 (1 en 2) en geen noemenswaardige verschillen van
pH 4.85—6.0.
Het blijkt dus dat deze Juniperus op zeer zure grond geen
behoorlijke ontwikkeling vertoont en vanaf plï 4.85goed te kweken Is.
Diervilla „Eva Kathke"
Op 8 Maart 1946 zijn op elk veldje 8 stekken gestoken, zodat
per behandeling 48 stekken aanwezig waren. De ontwikkeling was
zéér matig en er trad veel sterfte op. 1—4 November 1946 werden
de volgende resultaten opgenomen.

Nr

aantal scheuten per beworteld
stek

sterfte

pH
1946

gem. scheutlengte
van de groeischeuten
in cm

' bloemscheuten | groeischeuten
1
2
3
4
5
6

75
67
60
33
56
46

4.25
4.5
4.85
5.2
5.5
5.9

1

1

3.4

1

3.8

i
i

3.6
3.8
3.9
2.9

14 c m
20 „
18 „

1.3
1
1.5
1.2
1
1.3

i

17 „

I

15 „
14 „

Beoordeling van ifS stekken per groep.
November 191/6
Het blijkt, dat de minste sterfte optreedt bij groep 4 (pH5.2)
en dat vooral beneden een pH 5.0 een zeer groot deel van de
stekken dood gaat. Het aantal scheuten staat blykbaar niet onder
invloed van de pH, terwijl de groei bij groep 1 gering is, bij 2 het
sterkste en dan afneemt bij het kalkrijker worden van de grond.
De verschillen zijn echter niet zeer groot.
Naar mijn mening kunnen we uit het slagingspercentage wel
besluiten, dat een flink zure grond hier niet gewenst is en ook
een te hoog kalkgehalte (te hoge pH) vermeden moet worden.
De beste pH voor dit gewas blijkt ongeveer 5 tot 5.2 te zijn.
Diervilla

„Eva

Rathke".

Forsythia Intermedia «pectabilis
Dit stek ontwikkelde zich veel beter op alle veldjes en vertoonde over het algemeen een goede stand.
Begin November is alles beoordeeld en gerooid en nadat het
blad er af was, zijn de verschillende groepen gewogen.
Nr

pH
1946

sterfte
°/0

. 1
2
3
4
5
6

4.25
4.5
4.85
5.2
5.5
5.9

10
4
17
13
6
21

aantal scheuten
per plant
3.3
3.3
3.5
3.8
3.6
3.5

gem. scheutlengte in cm
37
43
39
36
38
39

gewicht per
bew. stek
49
76
94
89
89
105

Forsythia intermedia spectabilis. Beoordeling van 48 stekken
groep, Nov. 19Jt6 (Gewicht is zonder blad en aarde)

g.
„
„
„
„
„

per
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In dit geval vertonen de meeste cijfers weinig regelmaat, behalve de gewichten.
Blijkbaar zijn de planten veel lichter (dunner) als de grond
zuur is (groep 1 en 2) dan wanneer deze meer kalk bevat. Vanaf
pH 4.85 (groep 3) zijn de verschillen maar gering. We zien dun
dat ook hier zéér zure grond slecht is, maar dat de ontwikkeling
goed is, als de pil maar 4.85 of hoger is.
Samenvatting
Op proefveldjes met een pH van 4.1 tot 6.0 zijn gedurende
twee j a a r verschillende gewassen beproefd.
Erica vagans „Mrs. 1). F. Maxwell" geeft een goede ontwikkeling van p i l 4.9 tot 6.15 en ontwikkelt zich dus ook goed op
kalkrijke grond.
Erica carnea „Winter Beauty" geeft de sterkste groei van pH
3.95 tot 5.35. Bij hogere pH is de groei wat minder maar de ontwikkeling toch nog goed.
Rhododendron catawbiense Boursault geeft by een p i l van 4.1
de beste groei, kluitvorming en bladkleur, terwijl boven een pil
van 4.8 de planten sterk achteruitgaan.
Rhododendron praecox ontwikkelt zich goed tussen pil 4.1 en
6.0, maar de planten zijn wat mooier op zure grond.
Juniperus chinensis Pntzeriana kan zich op zeer zure grond niet
goed ontwikkelen maar blijkt toch niet speciaal kalkrijke grond
te vragen, daar van pH 4.85tot 6.0 goede kwaliteit verkregen wordt.
Winterstek van Diervilla „Eva Itathke" wil noch een zeer zure,
noch een zeer kalkrijke grond en geeft het beste resultaat bij een
pH van ongeveer 5,terwijl Forsythia intermedia spectabilis daarentegen alleen op zeer zure grond minder is en het beste resultaat
geeft van pH 4.85 tot 5.9.
DE BESTE ZUURGRAAD VAN DE GROND VOOR
ONZE GEWASSEN
Bij de samenstelling van een lijst met de beste pH van de grond
voor verschillende gewassen, moeten wij allereerst in aanmerking
nemen, dat deze voorlopig alleen geldt voor onze Boskoopse grond
en in de tweede plaats, dat het hier slechts één groeifactor betreft.
Vandaar, dat het mogelijk is, dat in de practijk nog een goede
ontwikkeling wordt verkregen bij een iets andere pH dan hier is
aangegeven, als de andere groeifactoren zeer gunstig zijn.
Naam
Azalea mollis zaailing
Buxus sempervirens
. . . .
Calluna vuig. Alportii
Diervilla „Eva Rathke" .
Erica carnea „Winter Beauty" .
„ vagans „Mrs D.F. Maxwell"
Forsythia intermedia spectabilis
Juniperus chinensis Pntzeriana
Rhododendron catawb. Boursault
„ grandiflorum
„
praecox
Rosa rugosa
.
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meest gewenste
pH
4.1

5.75
4.15 — 4.8
±5.0
+ 4.9
+ 5.6
± 5.0
5.2
4.1
4.1
4.1

±4.9

goede ontwikkeling
mogelijk bij pH
4.1 — 4.8
5.1 — 5.75
4.15 — 4.8
5.0 — 5.3
3.95 — 5.35
4.9 — 6.15
4.85 — 5.9
4.85 — 6.0.
4.1 — 5.0
4.1 — 5.1
4.1 — 6.0
4.8 — 5.5

DE INVLOED VAN DE BEMESTING OP HET BIJ HET
GKONDONDEKZOEK BEPAALDE CIJFER
E. F. J a c o b i
Door gegevens van proefvelden van het Landbouwproefstation
te Groningen (aangelegd ten behoeve van de landbouw) en vele
gegevens uit de boomkwekerij-practijk, weten wij ongeveer hoe
hoog de cijfers voor stikstof, fosfaat en kali in goede grond moeten
z\jn. Het is dus mogelijk na de bepaling van deze cijfers een bemestingsadvies op te stellen, zoals ook steeds gedaan wordt, waarbij de hoeveelheden mest (stalmest of kunstmest) gebaseerd zijn
op deze cijfers en de in de practyk gebruikelijke giften.
Tot nu toe wisten wij echter niet hoe deze cyfers beïnvloed
worden door de bemesting, dus hoeveel ze na de bemesting stijgen
en hoe lang deze stijging aanhoudt. Toch is dit van groot belang,
vooral als een gebrek aan één of meer voedingsstoffen blijkt uit
een veel te laag cijfer. Hoe zwaar moeten we dan bemesten om
.dit cijfer weer op de gewenste hoogte te brengen ?
Om dit na te gaan zijn in 1943proefveldjes aangelegd in 3 voud,
waarop de volgende bemestingen werden toegepast op 26 Maart ;
alles per RR 2 :
1. onbemest
4. 2 kg 1 5 X 1 8 X 2 4
2. y2 kg 1 5 X 1 8 X 2 4
5. 4 wagens stalmest
3. 1 kg 1 5 X 1 8 X 2 4
6. 4 wagens mestaarde
In 1943 zijn de veldjes na de bemesting 3 maal en in 1944 2
maal bemonsterd. Op deze veldjes werd op 14 April, dus 2y% week
na de bemesting, stek gestoken van de Boskoopse Rosa rugosa,
Forsythia intermedia spectabilis en Ligustrum vulgare, van elk 13
per veldje, dus 39 per behandeling. De gemiddelde cijfers voor de
samenstelling van de grond en pH waren: zand 46%, klei 24%,
humus 30%, pH 4.9.
In het volgende verslag zijn alleen de gegevens vermeld, die de
leden kunnen interesseren ; een volledig verslag wordt elders gepubliceerd.
Resultaten van het stekken
Daar de planten by deze proef bn'zaak waren, is alleen het
aantal dode en levende stekken enige malen in de loop van het
eerste jaar opgenomen. De laatste telling op 23 Juli 1943 gaf het
volgende resultaat :
.
Bemesting per RR 2

onbemest
.
Y% k g 1 5 x 1 8 x 2 4 .
1
2 „
4 wagens stalmest
4
„
mestaarde

'

groei
33
30
25
26
26
26

Fors . int. speet.

R. rugosa

Lig. vulgare

geen
groei

dood

groei

geen
groei

dood

groei

—

6
9
14
13
13
13

33
32
30
27
27
31

3
6
8
7
7
5

3
1
1
5
5
3

32
35
35
33
35
36

geen
groei
2

dood
5
4
2
4
4
3

2
2

Controle van het stek op 23 Juli 191^3, llf weken na het steken;
39 stekken per behandeling.
Bij Rosa rugosa zien we, dat alle stekken die leven ook groei
vertonen. Dit aantal is het grootste, bh' de minst bemeste veldjes
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(1 en 2) ; de overige bemestingen geven een iets groter sterfte
maar vertonen onderling geen verschillen.
Bij Forsythia zijn de twee zwaarst bemeste veldjes wat minder
dan de andere nl. minder planten die groei vertonen en meer
sterfte. Liyustrum tenslotte vertoont geen verschillen.
Voor zover we uit deze paar gegevens een conclusie mogen
trekken, wordt wel de practijkmening bevestigd, dat steken van
winterstek op zwaar bemest land slecht is (verbranden van de
wortels). Voor Ligustrum geldt dit volgens de hier verkregen gegevens niet.
Verandering van de analyse cyfers
Stikstof
Bij het verloop van de cijfers gedurende twee j a a r vallen de
volgende punten op.
De cijfers van de onbemeste veldjes blijven gedurende twee
j a a r op dezelfde hoogte. We zouden dit niet verwachten en het is
ook moeilijk te verklaren.
De bemesting met kunstmest geeft een flinke stijging van het
cijfer nl. ongeveer 10 eenheden per kg kunstmest met 15<y0 stikstof. In de loop van de zomer zakt dit cnfer wat af en in de volgende winter daalt het tot dezelfde hoogte als de onbemeste
percelen.
Dit komt dus overeen met het in de pract\jk bekende feit, dat
een stikstofbemesling maar één seizoen invloed heeft, daar het
overschot in de winter met het regenwater uitspoelt.
Opvallender is echter, dat dit ook bij de stalmest het geval is
en hier het tweede j a a r het cijfer zelfs lager is dan bij het onbemeste land. Dit is dus niet in overeenstemming met de zogenaamde nawerking van de stalmest. Het is natuurlijk mogelijk, dat hier
een tijdelijke vastlegging van de stikstof in het spel is en deze
later nog ter beschikking van de planten komt.
De mestaarde geeft ongeveer dezelfde staging als y2 kg kunstmest 15(y0 en ook geen nawerking in het tweede jaar.
Fosfaat
Het P-getal, dat een maat is voor het in water oplosbare fosfaat, wordt door de bemesting bij deze proef niet beïnvloed.
Het P-citroenzuur-cijfer, dat een maat is voor de voorraad aan
fosfaat, verloopt nogal onregelmatig. Een daling bij de onbemeste
veldjes treedt niet op.
p e bemesting met kunstmest en stalmest geeft een behoorlijke
stijging te zien, die in beide gevallen het tweede j a a r blijft bestaan. Ook de kunstmest vertoont hier dus een uitstekende nawerking, wat we ook wel konden verwachten, daar fosfaat in de
grond wordt vastgelegd en niet uitspoelt. De stijging door 1 kg
kunstmest met 18o/0 fosforzuur is 13 eenheden. De stalmest geeft
een hiermee overeenkomende stijging. We moeten echter wel in
aanmerking nemen dat het cijfer van de onbemeste grond hier
hoog ligt nl. een P-citr-cijfer van 77, wat als ruim voldoende
wordt beschouwd. Bij een bemesting op armer land, zal de stijging
vermoedelijk groter zijn.
Kali
Bij de onbemeste veldjes treedt in de loop van twee j a a r een
flinke daling van het analyse cijfer op, die vooral in de eerste
zomer sterk is.
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Bij bemesting met 1 kg kunstmest met 24o/0 kali, blijft het
cijfer de eerste zomer op peil ; de tweede zomer daalt het maar
blijft nog wat boven het cijfer van de onbemeste veldjes. Een bemesting met 2 kg geeft het eerste jaar een duidelijke stijging
(6 eenheden) terwijl het tweede jaar het cijfer nog op het oorspronkelijk peil biyft. (Dit betekent dat het 8 eenheden hoger ligt
dan bij de onbemeste veldjes).
Stalmest geeft het eerste j a a r een sterke, het tweede jaar een
geringe stijging van het oorspronkelijke cijfer, terw\jl mestaarde
het kaligehalte alleen het eerste j a a r op peil houdt.
Uit de snelle daling van het cijfer by alle bemestingen, zien
we, dat kali op onze grond aan een vrij sterke uitspoeling bloot
staat.
Zowel een stalmestbemesting als een zware kunstmestbemesting,
geven het tweede j a a r een duidelijke nawerking.
Samenvatting
Het opvallendste wat uit de verkregen cijfers blijkt is wel,
dat de nawerking van stalmest, zoals deze uit de analyse cijfers
van het grondonderzoek is te zien, maar zeer gering is.De mening
dat één-jarig land ryker zou zgn dan opgemaakt land lijkt hier
alleen te gelden voor het fosfaat. De cijfers voor stikstof en kali
zijn bij het opgemaakte land het hoogste en dalen in de loop van
twee j a a r sterk.
Een normale kunstmestbemesting en.mestaarde hebben, behalve
voor fosfaat maar. één j a a r invloed, terwijl een zware kunstmestbemesting ook bij het kaligehalte enige nawerking laat zien.
PROEVEN MET ONDERSTAMMEN
E. F. J a c ob i
Prunus
Dit jaar zijn niet opnieuw Prunus-vormen veredeld, daar de
voorraad stammen op was en voldoende materiaal aanwezig is,
om de waarde van de onderstammen te beoordelen.
Daar van het geringe aantal planten van de eerste proeven
(1942 en '43) veel is doodgegaan, zal de beoordeling van de geschiktheid van de verschillende onderstammen (P. Lannesiana,
P.incisa en P. Lannesiana X incisa) voor potcultuur in vergelijking
met de Boskriek plaats vinden met het materiaal van 1944,dat in
1947 in pot zal worden gekweekt.
Kozen
1. Beproeven van Kosa nitida als onderstam voor 'potrozen
Zoals in het vorige verslag is vermeld is najaar 1945 een party
rozen gepot om in bloei te worden getrokken. Het waren Orange
Triumph, Dick Koster en Margo Koster op Ii. rugosa Spek's
improved, R. rugosa uit Boskoop en Opheusden en R. nitida. Helaas
zijn door een vergissing bij het rooien de groepen van Orange
Triumph door elkaar geraakt, zodat over de trekresultaten alleen
kan worden meegedeeld, dat hierbij geen enkele goede potroos was.
Om de groei goed te kunnen beoordelen is er niet getopt. De ontwikkeling verliep goed en op 15 April zijn de planten beoordeeld
door de scheuten te meten en het aantal bloemen te tellen. Het
aantal scheuten gaf geen duidelijke verschillen. Misschien werden
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er op Spek's improved iets meer gevormd. De overige gegevens
zijn in onderstaande tabel opgenomen. De scheuten werden gemeten van de basis tot het laatste blad onder de bloemtros.
„Soort" en onderstam
Dick Koster op
Spek's improved .
rugosa (Boskoop)
rugosa (Opheusden)
nitida
Margo Koster op
Spek's improved .
rugosa (Boskoop)
rugosa (Opheusden)
nitida

aantal bloemen
per scheut

6
8
5

7

3H

gem. scheutlengte
van bloeiende sch.
21
23
22
18

cm
„
„
„

20
19
20
15

cm
„
„
„

Beoordeling van de trekresultaten in pot op 15 April 19^6. Per
groep waren ongeveer ,10 planten aanwezig (totaal 76 planten)
We zien dat R. rugosa Spek's improved niet zulke grote verschillen met de gewone rugosa vertoont. Bij Margo Koster is het
aantal bloemen op Spek's groter, m a a r verder vertonen aantal
bloemen en scheutlengte geen afwijkingen. Het is bij deze proef
gebleken dat deze onderstam, indien hij maar niet te diep wordt
gestoken, zodat hg later goed gepot kan worden, ook voor pot.
rozen uitstekend te gebruiken is.
Kosa nitida geeft esn duidelijk geringere groei (dwerggroei),
maar hiermee g a a t samen een afname van het aantal bloemen
per tros, zoals bij deze „soorten" ook te verwachten is. Hierdoor
is R. nitida voor dit type roos onbruikbaar als onderstam voor
potcultuur.
Daar uit deze trekproef gebleken is, dat R. nitida voor de echte
potsoorten niet geschikt is, zullen anderen op deze onderstam geprobeerd worden o.a. een aantal Orleans-typen om na te gaan of
deze daarna als potplant gebruikt kunnen worden. Hiertoe is voorj a a r 1946 weer stek gestoken, dat prachtig is aangeslagen en geoculeerd met Paul Crampel, Dorus Rijkers, Juweeltje, Orleans rose,
Ruby superior en Etoile d'Hollande.
2. Het winnen van een nieuwe rugosa onderstam
De selectie van de in 1944 gezaaide planten is voortgezet. Van
sommige nummers wortelden de stekken zeer slecht of was de
groei onvoldoende. Deze zullen worden opgeruimd. De gezondheidstoestand van de selecties was goed.
Het nieuw gewonnen zaad van de scherpe rugosa kwam uitstekend op. Aan het eind van de zomer zijn alle door roest aangetaste en alle kwijnende planten verwijderd evenals uit de zaailingen
van de sport van rugosa waarvan er m a a r weinig waren opgekomen.
Nieuwe onderstam voor stamrozen
In 1946 isis goed materiaal van U.canina „Kiessen" en „Long
John Silver", afkomstig van de Gemeente Plantsoenen te 's-Gra22

venhage, gestekt. Het resultaat was weer bedroevend, zodat we
moeten besluiten, dat deze vormen op onze grond, niet door winterstek vermeerderd kunnen worden. In 1947 zal een Brabantse
onderlaag, een edelcanina (B.I.) worden beproefd. We zullen hiervoor stek uit Brabant ontvangen.
RHODODENDRON ZETPROEF
S. de B o e r
Bij proeven van vorige jaren is er bij het copuleren van Rhododendrons soms een gunstige invloed merkbaar geweest van groeistoffen, aethyleenehloorhydrine en warm water (zie Jaarboek
1944 blz. 69—77).
Ook dit j a a r zijn hierover op uitgebreide schaal proeven genomen, vrnl. met harde griffels met bloemknoppen van „Madame
de Bruin", „Caractacus", „Doncaster" en „Edward S. Rand", dus
moeilijk vergroeiende vormen. Door ziekte moest de proef helaas
uitgesteld worden tot half Januari, wat tamelijk laat was. De invloed van warm water, waarin de griffels verschillende tijden
werden ondergedompeld, werd nagegaan. Ook werden griffels onder-r
gedompeld in koud en warm water, waarin de groeistoffen i.a.z.
en n.a.z. of aethyleenehloorhydrine waren opgelost. Op verschillende stadia werd de vergroeiing en het schuiven van de knoppen
nagegaan en genoteerd.
Over het algemeen hebben we echter bij deze proeven geen
enkele gunstige werking van warm water, groeistoffen of aethyleenehloorhydrine kunnen bemerken : alle groepen gaven ongeveer
hetzelfde resultaat als de onbehandelde, die echter ook matig ontwikkeld waren. Misschien is dit ook een gevolg van het feit dat
de onderstammen te diep gepoot waren.
Bij bovengenoemde vier vormen werd ook nagegaan of er verschil is wanneer de veredelingsplaats bij weggraven onder of boven
de turfstrooisel komt. Hierbij kwam n a a r voren dat de veredelingsplaats boven de turfstrooisel beter is;bij ondergraven treedt veelal
rotting op.
Ondanks deze weinig hoopgevende resultaten zal volgend j a a r
toch weer de invloed van groeistoffen, aethyleenehloorhydrine en
warm water bij het zetten van Rhododendrons nagegaan worden.
PROEVEN MET GROEISTOFFEN, GRONDMENGSELS ENZ.
BIJ HET STEKKEN
S. d e B o e r
Voortbouwend op de resultaten van vorige jaren zijn ook dit
j a a r weer een aantal gewassen gestekt met behulp van groeistoffen; daarnaast werd voor enige soorten nagegaan wat het
juiste medium is door deze te stekken in turfstrooisel, zand of
verschillende combinaties hiervan. Van sommige moeilijk te stekken gewassen, die echter met groeistoffen goed bleken te wortelen,
zoals de resultaten van vorige jaren aantoonden, werden ter
demonstratie weer proeven ingezet. Voor uitgebreide gegevens bij
de stekproeven mag verwezen worden naar de „Handleiding voor
het stekken" van W. Kruyt in het Jaarboek 1944 blz. 15-43. Hieronder worden enkele aanwijzingen nog even kort vermeld. Een
belangrijk punt is, dat men op het juiste ogenblik stekt. Dit is
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een kwestie van ervaring, maar in het algemeen geldt, dat in een
periode van groeistilstand, dus voor of na een groeiperiode het
materiaal zich het beste leent tot. stekken (behalve Spiraea arguta).
In geen geval mogen stekken van natte planten geknipt worden.
Zijn de stekken gemaakt dan kunnen ze met groeistoffen behandeld worden. Dit kan gebeuren volgens de poedermethode, waarbjj
de ondereinden der stekken na bevochtiging even gedoopt worden
in een groeistof-talkpoedermengsel, of volgens de opzuigmethode,
waarbij de ondereinden (meestal 24 uur) in groeistofoplossingen
gezet worden. Het is van te voren niet te zeggen of de poederof opzuigmethode toegepast moet worden. Men zie hiervoor de
tabel op pag. 42 en volgende. De groeistofpoeders zijn in verschillende sterkten in de handel ; de concentratie wordt in procenten
(0/(,) aangegeven. Bij de groeistofoplossingen worden de verschillende sterkten aangeduid door het aantal milligrammen (mg) per
liter (1). Deze oplossingen moet men zelf maken door het vereiste
aantal tabletten in water op te lossen ;op debuizen met tabletten
staat hoeveel mg werkzame stof ieder tabletje bevat. Na de groeistofbehandeling worden de stekken gestoken in potten met het
meest geschikte medium ; voor een aantal gewassen is dit al
uitgezocht.
Bij een proef is het gebruik van potten noodzakelijk voor de
juiste verdeling en controle van de groepen, maar ook voor de
practijk is het aan te raden in potten te stekken, daar het result a a t meestal beter Is. In tekst en tabel staat aangegeven of het
gewas in kas (K) of bak (B) gestekt moet worden.
Bij de proeven hebben we zoveel mogeiyk vastgehouden aan
het aantal van 30 per groep (behandeling). Alleen als er niet
voldoende stekken te krijgen waren, moest met een kleiner aantal
worden volstaan.
Controle vindt meestal plaats op het tijdstip dat de verschillen
tussen de behandelingen het duidelijkst zijn. Daaruit kan dan de
beste (optimale) behandeling gekozen worden.
Dit jaar hebben we zoveel mogelijk ook /?-indolylboterzuur
(i.b.z.) bij de proeven gebruikt en hiervan veelal een gunstige
werking op de beworteling ondervonden. Daar deze groeistof nu
in poeder- en tabletvorm in de handel is, kan er ook in de practyk gebruik van gemaakt worden. Wil men in de practyk de
groeistoffen toepassen dan verdient het aanbeveling om ter vergelijking een klein partijtje onbehandeld te laten. Men is soms
geneigd om bij minder gunstige resultaten deze aan de groeistoffen
toe te schrijven, terwijl b.v. de oorzaak bij minder goed materiaal
of bij de verzorging is te zoeken. Laat men naast groeistofbehandeling een groep onbehandeld dan kan men de invloed van
de groeistoffen direct vergelijken.
Tenslotte wil ik hier mijn hartelijke dank betuigen aan de
Heren H. Bosch, K. Ravensberg en P. de Vogel, Assistenten bij
de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst, die me met raad en daad ter
zijde stonden. De verzorging van de proeven was in hun handen
en zij konden me menige nuttige wenk voor de practijk geven.
Voor de nomenclatuur werd overleg gepleegd met de Heer
Herrn. J. Grootendorst.
De kasverwarming was in functie van 29-8-'46 t/m 30-8-'46 en
van l-9-'46 t/m 31-12-'46.
Tenslotte rest een woord van dank aan het Gemeentebestuur
van Boskoop en Hazerswoude • en de kwekers, die materiaal af24

stonden en aan de N.V. Amsterdamse Chininefabriek voor het
geven van chemicaliën.
Verklaring van afkortingen in de tabellen
+ = de beste van de geprobeerde behandelingen
— = minder goede of niet geprobeerde behandelingen
aant. = aantal
bew. = beworteld (e)
cm = centimeter (s)
ex. = exemplaar
gem. aantal w. p. stek = gemiddeld aantal wortels per stek
i.a.z. = /i-indolyl-azijnzuur
i.b.z. = ^-indolyl-boterzuur
mg/l = milligrammen per liter
mm = millimeter (s)
n.a.z. = a-naphtyl-azijnzuur
opl. = oplossing
p.
= poeder
T
= turfstrooisel
t/m = tot en met
u
= uur
v
= van
var. = variëteit
w.
= wortel (s)
Z
= zand
o/0
= percentage, procent, 1 op 100
De volgende door ons gebruikte groeistof-preparaten zijn in de
handel: Van de N.V. Amsterdamse Chininefabriek:
Rhizopon A = i.a.z. = /S-indolylazijnzuur
Rhizopon B = n.a.z. = a-naphtylazijnzuur
Rhizopon AA = I.b.z. = /Mndolylboterzuur;
Van de K.I. Mij. v/h Noury en Van de Lande:
Kresiviet A = Kaliumzout van /Mndolyl-azijnzuur
Kresiviet B = Kaliumzout van a-naphtyl-azijnzuur
1. Acer palmatum Thunb.
Nu er geen onderstammen van deze soort uit Japan komen, is
stekken hiervoor de aangewezen methode, wat in de practgk ook
al wordt toegepast. We konden echter niet veel stek krijgen, zodat geen uitgebreide proef genomen kon worden en slechts
1 groeistofpoederbehandeling werd toegepast. Het stek, afkomstig
van oude vaststaande planten, werd onder een knoop afgesneden
en verwond. Het had 2 à 3 bladparen en was 12—14 cm lang.
Naast 15 onbehandelde werden 45 met n.a.z. 0.1%behandeld. Deze
groeistofbehandeling had echter geen gunstige uitwerking op de
beworteling : onbehandeld was 80% beworteld, met n.a.z. 0.1% 53%.
Misschien dat andere groeistoffen een verbetering kunnen geven.
2. Acer palmatum Thunb. var. atropurpureum Schwer.
Met het stekken van deze Acer zijn al goede resultaten bereikt;
het overwinteren levert echter nog moeilijkheden op. Daarom
werd geprobeerd of overwinteren mogelijk is met aarde onderin
de stekpotjes, terwn'1 zich bovenin een zanrig medium bevindt :
de beworteling kan plaats vinden in een geschikt milieu en zijn
de wortels eenmaal gegroeid dan vinden ze onderin de pot aarde
om verder door te wortelen. Het is dan het beste de stekken na
beworteling niet uit de potjes te nemen voor controle: daarom
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werd ter vergelijking een deel gestekt in potjes, die geen aarde
onderin hadden en die na verloop van tijd wel gecontroleerd
werden.
Hierbij werd de groeistofpoederbehandeling toegepast nl. n.a.z.
0.1%, die vroeger de beste was gebleken. De stekken waren begin
Juni geknipt van oude vaststaande planten. Ze zijn waarschijnlijk
te hard geweest, want een deel vormde alleen callus en de rest
ging dood. Misschien is het grondmengsel T :Z = 1:4 ook voor
deze Acer niet zo geschikt.
3. Acer palmatum dissectum - variëteiten
Van de variëteiten „dissectum atropurpureivm" ; „dissectum
rubrifolium"
en „dissectum
viride" werd, zoals hierboven
voor A. p. atropurpureum is opgegeven, een deel (± 100) van de
stekken na behandeling op 29.5 en 6.6 gestoken in potjes met
aarde onderin.
De stekken waren alle afkomstig van oude vaststaande planten,
werden onder een knoop afgesneden, verwond en na behandeling
met n.a.z. 0.1%op talk gestoken in T :Z = 1: 4. De potten kwamen
in de kas.
Bij controle op 7-8-'46 bleek groeistof wel een gunstig effect
op de beworteling te hebben, maar het percentage is nog te gering.
bew. percentage van Acer palmatum dissectum
atropurpureum
rubrifolium viride
0
13
onbehandeld
3
27
talk
40
n.a.z. 0.1ü/0
53
43
E r zijn nog te veel stekken doodgegaan. Misschien is een
grondmengsel met meer turfstrooisel gunstiger. Na de controle
werden de gewortelde exemplaren in de bak uitgeplant, tegelijk
met de stekken in de potjes met aarde onderin.
Aan het eind van het j a a r bleken er echter van de laatste
groep veel dood te zijn.
4. Appelonderstammen
Door de grote vraag naar appelonderstammen is een vermeerderingsmethode, die in het groot toegepast, een bevredigend
resultaat geeft, van veel belang. Wij hebben getracht dit door
stekken met behulp van groeistoffen i.p.v. door aanaarden, te bereiken.
De proef werd begin Februari uitgevoerd met winterstek van de E a s t Malling-typen I, II, IV, IX, XI, XIII, XVI. De
takken waren afkomstig van geoculeerde stammen, van een
kwekerij uit N.-Brabant.
Omdat bij toepassing in het groot de opzuigmethode geschikter
is dan de poedermethode, hebben we ons gericht n a a r de practijk
en de groeistoffen alleen als oplossingen gebruikt. Een klein deel
van de ± 350 stekken van ieder type had een hiel : hierbij werd
i.a.z. en n.a.z. naast water toegepast. Bij de meerderheid der
stekken zonder hiel, die verwond werden, konden i.a.z., n.a.z. en
i.b.z. in enkele concentraties gebruikt worden. Ongeveer 3 cm van
de ondereinden stonden in de oplossingen. Na 24 uur werden de
toppen met entwas „gepopt" ; de stekken werden na drogen gekuild tot eind Maart, toen ze op het veld werden gestoken. E r is
niet geschermd.
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In de zomer waren er al duidelijke verschillen in aanslaan en
groei te zien tussen de diverse typen en behandelingen. Sommige
groepen vielen uit doordat de stekken niet wortelden en later
doodgingen. Bij een gunstige behandeling daarentegen was er eeO
goede beworteling en flinke groei ; dan kwamen twijgen van 6n
tot 80 cm voor.
Bij het oprooien en controleren begin Dec. waren deze verschillen nog duidelijker te zien. Hierbij bleek dat n.a.z. steeds een
ongunstige werking heeft t.o.v. de onbehandelde. I.b.z. geeft een
zware beworteling maar tamelijk veel rotte punten. Wellicht heeft een
geringere dan de door ons gebruikte concentratie een beter resultaat., Duidelijk kwam n a a r voren dat de stekken met een hiel veel
beter bewortelen dan die zonder hiel. Een behandeling met i.a.z
100 mg 1 gaf in bijna alle gevallen het hoogste bewortelingspercentage en de zwaarste groei.
De verschillen tussen de diverse behandelingen zijn voor type I
in onderstaande tabel weergegeven. In de laatste kolom s t a a t het
aantal goed -j- zwaar -f zeer zwaar bewortelde d.i. het aantal dat
leverbaar is.
A P P E L E.M. TYPE I
6-2-'46 — 3-12-'46
Stekproef op het veld
30 stekken per groep
Behandeling

hiel

verwond

dood

leverbaar

bewort.
u
/o

onbehandeld
0
70
57
+
6
57
43
water
—
+
16
43
40
i.a.z. 50 mg/l
—
+
8
53
57
i.a.z. 100 mg/l
—
+
18
33
7
n.a.z. 25 mg/l
—
+
23
23
0
n.a.z. 50 mg/l
—
+
5
50
77
i.b.z. 100 mg/l
—
+
17
43
10
i.b.z. 150 mg/l
—
+
2
90
80
water
+
—
2
i.a.z. 100 mg,!
93
87
+
—
10
n.a.z. 50 mg/l
60
+
— 12
Bij de andere typen komen soortgelijke verschillen naar voren.
Het bewortelingspercentage van de onbehandelde zonder hiel en
daarnaast van de met i.a.z. 100 mg 1behandelde stekken met hiel
is hieronder vermeld.
E.M. type
I . . .
II .
IV .
IX .
XI .
XIII
XVI

beworteling spercentage
zonder hiel
met hiel
onbehandeld
1
i.a.z. 100 mg/l
70
43
40
7
20
17
3

93
30
77
59
29
37
57

Deze resultaten van één proef geven aan in welke richting er
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met de appeltypen verder gewerkt moet worden. Waarschijnlijk is
door andere concentraties van de groeistoffen het bewortelingspercentage nog op te voeren.
Een proef met zomerstek van de typen I, II, IX en XIII leverde
een slecht resultaat op. De stekken van type II en IX zijn bijna
alle dood gegaan ; van type I is het hoogste bewortelingspercentage 37 bij i.a.z. 100 mg/l en i.b.z. 100 mg/l, b\j type XIII 43o/0 bij
i.a.z. 100 mg 1. Zomerstek is dus in het algemeen niet aan te raden
voor de appeltypen.
5. Azalea mollis Xsinensis (XRhododendron Kosterianum Schneid.)
Eind Mei en begin Juni konden we van „Hugo Koster", „Hortulanus Witte", „Von Gneist", „Dr. M.Oosthoek" en „Samuel Taylor
Coleridge" stek van zetlingen uit de bak, van „gedreven en daarna
afgehard hout" krijgen. Hiermee konden verschillende proeven in
de kas uitgevoerd worden, helaas niet met een groot aantal. Daar
het te veel plaats zou kosten om iedere variëteit apart te bespreken
wordt in onderstaand lijstje het hoogste bewortelingspercentage,
dus de beste behandeling weergegeven, naast het percentage beworteld b\J de onbehandelde (groepen van meest 15 stekken).
bewortelingspercentage
onbehandeld ,behandeling
• , ,. .

hoogste bewortelingspercentage verkregen met:

i.a.z. '/4% en n.a.z. 0.05%
Hugo Koster
93
87
onbehandeld, n.a.z. 0.05%
Hort. Witte
93
93
talk, i.a.z. '/4%. i-a.z. y2\
Von Gneist
80
70
i.a.z. i/4% en n.a.z. 0.05%
Dr.M.Oosthoek
80
67
onbehandeld
S. T. Coleridge
60
60
Men ziet dat de groeistofbehandeling geen bijzonder voordeel
oplevert ; ook zonder behandeling is een goed resultaat te bereiken, mits de stekken de juiste hardheid hebben.
6. Azalea pontica hybriden
Hiervan werden „Nancy Waterer" en Cocclnea speciosa gestekt
met groeistoffen. By de proef met „Nancy Waterer" hadden de
onbehandelde alleen callus gevormd, maar waren niet beworteld.
Talk en i.b.z. y% o/0 gaven de beste bewortelihg nl. 80o/0.
Met Coccinea speciosa werd op 4 Juni een vrg uitgebreide proef
gedaan met stek van „gedreven en afgehard hout", met de groeistoffen in poedervorm en als oplossing, waarbij de stekken alle
verwond werden.
De beworteling was op 6—8—'46 echter over het algemeen
zwak. Het hoogste bewortelingspercentage (930/0) werd bereikt
met n.a.z. 25 mg/l gedurende 5 uur. Groeistofoplossingen waren
beter dan de groeistofpoeders, maar water alleen gaf ook een
goede beworteling (87o/ 0 ).
Een proef met stek van planten uit het Guldemondplantsoen op
7 Juni had een slecht resultaat. De uitvoerige proef met 24 groepen
liet zien dat al of niet verwonden geen principiële verschillen geeft :
nu eens was verwonden beter, dan weer niet verwonden. Ook
hierbij waren groeistofoplossingen beter dan groeistofpoeders. De
beste beworteling (slechts 47o/0) werd verkregen met i.a.z. 100 mg/l.
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Het stek was misschien iets te hard ; stek van „gedreven hout" is
echter steeds beter.
7. Azalea rustica plena
Stek van .^gedreven en afgehard" hout van „Norma" werd met
groeistofpoeders behandeld. Enkele hiervan vertoonden geen beworteling ; ook de onbehandelde wortelden niet. Het beste was
i.b.z. 0.5iy0 met 67o/0 beworteling. Deze proef is met een te klein
aantal stekken uitgevoerd (omdat we niet meer konden krijgen),
zodat betrouwbare adviezen voor de practhk hierover nog niet
mogelijk zijn.
8. Berberis linearifolia
Een proef met deze moeilijke soort (ook de vorm „Orange
King" werd geprobeerd), eind Nov. '45 genomen, is waarschijnlijk
mislukt doordat de potten in de bedding van de kas waren weggegraven : door de bodemwarmte trad zeer veel rotting op. De
proef zal nog eens zonder bodemwarmte herhaald worden.
9. Chamaecyparis Lavvsoniuna Pari.
„Triomf van Boskoop" Beiss
Om na • te gaan wat het beste medium is voor deze variëteit
werd l-4-'46 een proef genomen, waarby zonder groeistof gestekt werd in turfstrooisel, zand. en verschillende mengsels hiervan. (Daar de combinaties 3 : 1 en 1:3, zowel wat pH (zie J a a r verslag '43 blz. 87) als wat volume verhouding betreft weinig
verschillen van 4 : 1 en 1:4, zn'n deze vervallen).
De stekken afkomstig van oude vaststaande planten, waren
± 16 cm lang en werden voor /de helft verwond. De 30 stekken
van iedere groep werden over 5 potten verdeeld, die door elkaar
in de bak werden gezet.
CHAMAECYPARIS LAWSONIANA „TRIOMF VAN BOSKOOP"
Beiss
2-4-'46 — 9-8-'46
Stekproef in de bak ; stekken niet verwond, 30 per groep.

Medium

dood

beworteld

bewortelingspercent.

T
T:Z = 4:1
T :Z = 2 : 1
T : Z = 1:1
T : Z = 1:2
T :Z = 1 : 4
Z

1
0
0
0
0
0
0

22
21
5
4
0
3
0

73
70
17
13
0
10
0

gemiddeld
aantal wortels
per bew. stek
4
2
2
1

—
2

—

,

gemiddelde
wortellengte
in mm
85
90
91
121

—
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9—8—'46 werd gecontroleerd. Duidelh'k blijkt de invloed van
turfstrooisel in het medium : in turfstrooisel alleen is de beworteling verreweg het beste en in de media waarin het overheerst is
meestal ook vrij veel beworteld. In de mengsels met overwegend
zand en in zand alleen trad bijna geen beworteling op.
De verwonde stekken vertoonden in principe hetzelfde beeld
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maar waren bij overmaat turfstrooisel minder goed, bij meer zand
soms iets beter. Voor tie practijk kan het beste T :Z= 4:1 aangeraden worden.
De plaats waar de potten in de bak stonden bleek van grote
invloed te zijn, Door bij het controleren van iedere pot afzonderlijk
plaats en resultaat op te tekenen, (van iedere groep met een
bepaald medium stonden de potten over de hele breedte van de
bak over 1 raam verspreid) kon nagegaan worden wat de standplaatsinvloed was. Zo kwam duidelijk naar voren dat aan de zijkant,
langs het pad, de stekken van alle groepen veel slechter waren
dan een half raam verder. De (hoge) noordkant van de bak was
beter dan de (lage) zuidkant.
Op grotere schaal zal verder de standplaatsinvloed in kas en
bak eens nagegaan worden.
10. Chamaecypari» obtusa Sieb. & Zucc, Crippsi Beissn.
Een proef met stekken van oude vaststaande planten werd op
2 April ingezet. De 14 cm lange stekken werden verwond en gedurende 24 uur in groeistofoplossingen (3 verdunningen van de
3 groeistoffen i.a.z., n.a.z. en i.b.z.) gezet. Daarna werden ze gestoken in potten met T : Z = 2 : 1, die in de bak kwamen te staan.
De beworteling bleek bij de met groeistof behandelde stekken
goed te zijn; bij i.a.z. en i.b.z. 50 mg per 1. waren alle 30 stekken van iedere groep meest zwaar beworteld. Van de onbehandelde
was 73% (22 van de 30) beworteld. Hoewel i.b.z. een zeer goede,
zware beworteling gaf, treedt er bij een ongeschikte concentratie
rotting o p ; daarom kan beter i.a.z. 50 mg/l aangeraden worden.
11. Chamaecyparis obtusa Sieb. & Zucc, var. nana gracilis Beissn.
In '44 was een proef met deze var. in de kas genomen. Dit
j a a r begin April wilden we zien of deze moeilijke var. ook in de bak
te stekken is en pasten we hierbij yt uur onderdompeling in warm
en koud water met de 3 groeistoffen toe. Het medium was T :Z =
2 : 1 . Bij de controle op 23-9 bleek maar weinig beworteld te zijn,
het hoogste percentage was 37%, bij warm water van 40° C met
i.a.z. 100 mg/l. E r waren meest grote, rode callusknobbels gevormd.
In de bak is het stekken van deze var. in een koude zomer dus
nog niet met succes uit te voeren.
12. Clematis hybr. „Lazurstern"
Hiermee werd nagegaan of alle soorten stek n.1. top-, middenen basisstek, die uit een rank te maken zijn, geschikt zijn om te
stekken. Bij dit proefje met slechts weinig stekken werd n.a.z.
0.1% als groeistof gebruikt en werden T : Z = 2 : 1 en T :Z = 1:2
als medium gebruikt. De stekken kwamen in de kas. Bij controle
na een maand bleken de uitkomsten nogal wisselend (van 40% tot
90% beworteld) : er was niet veel lijn in te zien. Wel bleek dat
de 3 steksoorten te gebruiken zijn.
Een proefje in de bak uitgevoerd met (harder) basis- en
(zachter) topstek met n.a.z. 0.1% behandeld, gaf een beworteling
van 74% en 70%, terwijl de onbehandelde (basisstekken) voor 77%
beworteld waren. Deze vorm kan dus met tamelijk goed resultaat
in de bak gestekt worden.
13. Clematis hybr. „Madame Ie Coultre"
Een demonstratieproef in de bak onder dubbel glas gaf het
volgende te zien :
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Clematis hybr. „Madame Le Coultre"
17-5-'46—4-7-'46
Stekproef in de bak
soort
stek
30
100
100
136

1
behandeling

basis onbehandeld
top
n.a.z. 0.1
midden
basis

dood
1
3
1

beworteld

1

1 z. zwak

; ?
!

Medium
T :Z = 2 : 1

21
9

zwak 1goed
8 1 10
2
11
17
21
16 J 30

zwaar z.zwaar
11
14
23

70
16
44

to- bew.
taal u/o
21
95
89
122

Het stekken van deze hybride in de bak is dus zeer wel mogelijk en geeft met groeistof een goed- resultaat. Wel moet deze
vorm dan zo vroeg mogelijk, bij het toppen, gestekt worden.-zodat
hij voor de winter nog een scheutje vormt.
14. Clematis hybr. „Prins Hendrik"
Een proefje met basisstek en topstek in de kas genomen in
2 verschillende grondmengsels gaf als hoogste beworteling 90% bij
topstek, behandeld met n.a.z. 0.1% en T : Z = 1 : 2. In T :Z = 2 : 1
was de beworteling minder. Ook bij deze vorm is topstek dus
goed te gebruiken.
Het overwinteren moet geschieden in een warme bak en zo
ingegraven dat de ogen boven de grond blijven.
15. Clematis Jackmani Moore
Begin Mei werd een proef in de kas uitgevoerd met topsel,
waaruit gemaakt werd:
1. basisstek (zgn. „eerste lengte" stek).
2. middenstek ( „ „tweede „ " „ ).
3. topstek
( „ „derde
„ " „ ).
4. stek met twee knopen, dus 2 bladparen.
5
„
„ , waarvan het onderste bladpaar verwijderd was ; de onderste ogen kwamen onder de grond.
6. als 1, maar in de bak gestekt.
De stekken werden behandeld met n.a.z. 0.1% en i.b-z: 0.5, 1
en 2%.
Helaas is er in de kas veel schimmel opgetreden, zodat veel
stekken verrotten en dood gingen, maar toch kunnen enige conclusies getrokken worden:
a. Doordat in de bak minder ziekte optrad, is hierin veel meer
geworteld.
b. Van de stekken met 1 knoop zijn er meer dood gegaan dan
van die met 2 knopen.
c. In de bak treedt met i.b.z. 1% en 2%de beste beworteling op.
d. In de kas is de beworteling met n.a.z. 0.1% het beste.
Bij het kuilen in het najaar bleek dat de onderogen van de
stekken met 2 knopen sterker waren dan de ogen van de stekken
met 1 knoop. Misschien is deze manier van stekken beter, wat
nog verder nagegaan zal moeten worden.
De vergelijkende proef in kas en bak werd op 21-6-'46 herhaald
met stek van planten uit het kruisingskasje van de Proeftuin.
Hierbij werd top-, midden- en basisstek genomen (in dit geval
geen stek met 2 knopen), dat behandeld werd met n.a.z. 0.1% en
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70
95
89
90

i.b.z. 1 en 2%. Controle had plaats op 17-7.Met n.a.z. 0.1%was zowel
in de kas als in de bak vrijwel alles beworteldj ook met i.b.z. 1%en
2%. Wel was in de kas de beworteling verder dan in de bak.
Conclusie: Clematis Jackmani kan in kas en bak gestekt worden, waarbij zowel top-, midden- als basisstek gebruikt kan
worden. Daar i.b.z. geen verbetering geeft t.o.v. n.a.z., kan deze
laatste groeistof in een concentratie van 0.1%aangeraden worden.
Een eerste vereiste is dat de stekken gezond en gaaf z\jn!
16. Cornus florida L var. rubra, west
Van zQscheutjes van ingelegde zinkelingen werden op 4-9-'46
stekken van 12—15 cm gemaakt, door deze boven een knoop af te
snijden en de slappe top eraf te nemen. Ze werden verwond en
met de 3 groeistofpoeders behandeld. Het resultaat- op 18-10-'46 is
in onderstaande tabel weergegeven.
CORNUS FLORIDA RUBRA
4-9-'46—18-10-'46
Stekproef in de kas
31 stekken per groep
Behandeling
onbehandeld
talk
i.a.z. 0.25o/ü
„
0.5
..
1
n.a.z. 0.05
„
0.1
,. 0.2
i.b.z. 0.5
„
1
„
2

dood

2

—
9

—
1

—
2
1
1
1

niet
beworteld
29
27
31
22
11
. 12
9
3
2
2
3

' Medium
T :Z = 1 : 1

beworteld

bew. %

2
2
0
0
20
18
22
26
28
28
27

7
7
0
0
65
58
71
84
90
90
87

.

Met i.b.z. krijgen we dus een hoog slagingspercentage en worden zeer veel"wortels gevormd. Ook met n.a.z. is nog een behoorlijk resultaat verkregen, maar i.a.z. moet in dit geval afgeraden
worden.
17. Cytisus hybr. „Butterfly"
Het stekken van deze hybride zou voor de practijk van belang
kunnen zijn, daar zetten bewerkelijker en oneconomischer is. Een
proef om dit te proberen werd opgezet op 18-9-'46. Van een oude
plant uit de Sortimentstuin werden zijscheutjes geknipt, die tot
stekken van 10—12 cm werden gemaakt. Deze stonden 18 uur in
verschillende groeistofoplossingen. Dit bleek een goede invloed op
de beworteling te hebben, hoewel water alleen ook al een gunstig
effect had, maar minder wortels gaf.
Van de door ons gebruikte groeistoffen kan voorlopig n.a.z.
25 mg per 1 aangeraden worden, dat 90% bewortelde stekken
opleverde.
18. CytiHiiH
l yliHUH praecox
praecox Bean
Bean
Door sommige kwekers wordt deze soort al gestekt, hetgeen
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soms nog moeilijkheden oplevert. Daarom werd nagegaan wat er
hierbij met groeistoffen te bereiken is.
Een eerste proef, die we hierover op l-8-'46 namen, is mislukt,
waarschijnlijk omdat het stek niet geschikt was.
Op 18-9-'46 werd een tweede proef genomen met zijscheutjes
van oude planten van de Sortimentstuin. Deze werden met groeistofoplossingen en groeistofpoeders behandeld met onderstaand
resultaat.
CYTISUS PRAECOX
18-9-'46—10-12-'46
Stekproef in de kas zonder bodemwarmte
30 per groep
Medium

Behandeling
onbehandeld
talk
water
i.a.z. 0.50/0
„
1
n.a.z. 0.05o/0
„ O.lO/o
i.a.z. 50 m g / l
„ 100 „
„ 200 „
n.a.z. 25 „
„ 50 „
» 0.050/n
i.a.z. 100 m g / l
n.a.z. 25 m g / l

T :Z = 2 : 1

Z
Z
Z

,,
„
„
,,
„
,»
,,
»,
,,
»,
„

dood

beworteld

bew. °/o

4
4
2
7
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
3

16
22
16
18
21
23
22
21
24
19
20
25
17
12
2

53
73
53
60
70
77
73
70
80
63
67
83
57
40
7

In het algemeen kan gezegd worden, dat het medium met turfstrooisel veel gunstiger is. N.a.z. is meestal beter dan i.a.z. en
oplossingen geschikter dan poeders.
Voorlopig lijkt 50 mg/l n.a.z. het beste. Aangeraden moet worden om de stekken tot het volgend voorjaar in de potten te
laten staan.
19. Elaeagnus Ebbingei Boom
Van enige takken uit de Haagse plantsoenen werden op 2 dagen
eind Januari stekken gemaakt, die met groeistofopl. en -poeders
behandeld werden, terwijl enkele onbehandeld werden gelaten. Het
resultaat van dit kleine proefje was, dat i.b.z. 1% en 2%een evengroot bewortelingspercentage (88%) gaven als de onbehandelde,
m a a r een groter aantal wortels, n.1. gemiddeld 10 à 11 per stek,
tegenover 2 bij de onbehandelde.
Helaas was het aantal stekken te gering óm algemene conclusies te trekken.
20. Euonymus radicans Sieb. „Silver Gem"
Doordat we niet meer stekken konden kragen, kon dit j a a r
geen proef op grote schaal opgezet worden. De stekken van een
plant van de Sortimentstuin waren gedeeltelijk van jonge scheuten,
gedeeltelijk van iets oudere scheuten met oud ondereindje. Deze
laatste bleken minder goed te zijn, want ze wortelden niet alle.
De jonge scheuten met i.a.z. y% en 1% waren wel voor 100% be-,
worteld.
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21. Hamamelis mollis Oliv.
Ondanks de slechte resultaten van het vorige j a a r werd dit j a a r
weer getracht deze vorm te stekken. Een moeilijkheid is echter
om voldoende stekken te krijgen, daar hiervoor zijscheuten van
twijgen gebruikt moeten worden. Plet gelukte om van vaststaande
planten' uit de Sortimentstuin en uit het Viforpark een 25-tal
stekken te maken, die apart behandeld werden. Dit gebeurde op
27 Juni met 3 concentraties i.b.z.-poeder en talk. De stekken
werden, tegelijk met de onbehandelde, gestoken in gelijke delen
turfstrooisel en zand in potten, die in de kas werden geplaatst.
Bij de controle op 25 Sept. waren de stekken uit het Viforpark
behandeld met I.b.z. geworteld, die van 1% i.b.z. zelfs alle 6 (100%)
zwaar !
Van de met i.b.z. behandelde stekken uit de Sortimentstuin,
die slecht blad hadden, is slechts een enkele licht geworteld. Voor
beide partyen geldt dat groeistof noodig is, want onbehandeld en
met talk zijn geen wortels gevormd. I.b.z. 1% lykt voorlopig de
aangewezen groeistof voor deze soort. Duidelijk is weer naar voren
gekomen hoe belangrijk de herkomst van het stek is.
22. Hydrangea kruisingen
Om van de kruisingen 44107 I en 44107 II van Hydrangea paniculata X Hydrangea opuloides (in 1944 op de Proeftuin uitgevoerd)
meer materiaal te hebben, werden van deze planten zijscheutjes
geknipt, die op 5 verschillende manieren met groeistoffen behandeld werden. Het bleek dat ze alle zwaar wortelden. Er werden
veel luchtworteltjes gevormd. Deze kruisingen zijn dus gemakkelijk door stekken te vermeerderen.
23. Ilex Aquifolium L.
Door de sneeuw- en vorstperiode was het niet mogelijk in
Februari, de geschiktste tijd, te stekken, maar moest tot half Maart
gewacht worden. De bonte variëteiten „Silver Queen", „Golden
King" alsmede var. polycarpa („J. C. van Tol") werden met de voor
„Silver Queen" beste groeistofpoeder i.a.z. in 2sterkten behandeld.
Bij de groeistofpoedermethode worden er altijd met een spijker
gaatjes gemaakt in het medium, waarin dan de behandelde stekken
worden gestoken. Wanneer we dit niet doen, kan de groeistof gemakkelijk van de stekken worden geschoven. Dit steken van
gaatjes is echter voor de practijk vrij bewerkelijk. Bij een aantal
gewassen is daarom nagegaan of dit nu inderdaad noodzakelijk is,
door beide methoden (met en zonder gaatjes steken) naast elkaar
te proberen bij eenzelfde groeistofbehandeling.
Bij „Silver Queen", „Golden King" en „J. C. van Tol" bleek,
dat er zonder gaatjes steken een groter aantal geworteld waren;
wel was de beworteling dan meest iets minder zwaar, m a a r voor
de practijk weegt dit niet op tegen het voordeel van minder arbeid,
wanneer geen gaatjes gestoken worden (zie ook Magnolia Soulangeana en Rhododendron).
Bij een uitvoerige proef van 13 Maart met Hex Aquifolium
var. pyramidalis, waarbij i.a.z. en n.a.z. poeders in 3 verdunningen
gebruikt werden, is de invloed van het verwonden van de stekken
nog eens nagegaan, door de helft wel, de andere helft niet te
verwonden.
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ILEX AQUIFOLIUM PYRAMIDALIS
13-3-'46—13-6-'46
Stekproef in de kas
30 stekken per behandeling

niet verwond

verwond
Behandeling

onbehandeld
talk
i.a.z. 1/4%

»
..

K%
*Vo

n.a.z. 0.05o/0
„ 0.10/0
„ 0.2u/0

dood ,
, , beworteld
beworteldi
4
3
2
4
5
6
6
8

23
6
9
3

—
6
3

—

Medium
T:Z = 3:1

3
21
19
23
25
18
21
22

bew.

°/o
10
70
63
77
83
60
70
73

dood
3
3
4
8
13
2
3
3

niet
bew.
beworteld
beworteld
%
23
10
11
11
2
11
9
4

4
17
15
11
15
17
18
23

13
57
50
37
50
57
60
77

Heel duidelijk blijkt, dat verwonden hier een aanzienlijke verbetering geeft ; bij bijna alle behandelingen waren de verwonde
stekken beter beworteld !Bij de onbewortelde isveel callus gevormd.
De twee gebruikte groeistoffen laten verder nog de volgende verschillen zien : bjj i.a.z. is de beworteling zwaarder en bij n.a.z. is het
verschil tussen verwonden en niet verwonden kleiner.
De beste beworteling werd geconstateerd met i.a.z. 1o/0 bij verwonde stekken.
Zoals echter al opgemerkt is, moet Ilex in het algemeen vroeger,
d.w.z. in Febr. gestekt worden.
24. Juniperus squamata Ham-Buch. var. Meyeri Rhed.
Dit j a a r is een stekproef in de bak uitgevoerd. Op 3 April
werden takjes geknipt, waarvan de onderste naalden werden verwijderd. De stekken werden alle verwond en 24uur in de groeistofoplossingen gezet en daarna gestoken in het daarvoor meest geschikte grondmengsel. Al vrg spoedig waren er nieuwe naalden
te zien en vormden zich wortels. Het resultaat, zoals dat op 26
Juni werd genoteerd, staat in onderstaande tabel.
JUNIPERUS SQUAMATA MEYERI
3-4-'46—26-6-'46
Stekproef in de bak
30 stekken per groep
Behandeling
onbehandeld
water
i.a.z. 100 mg/l
„
200 „
n.a.z. 25 „
50 „
i.b.z. 25 „
50 „
„
100 „

beworteld

bew. %

24
20
27
27
23
12
25
28
27

80
67
90
90
77
40
83
93
90

Medium
T :Z= 2 : 1

gem. aant. wortels
p. bew. stek
2
2*
2
4
5
6
3
4
11
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Water heeft dus een ongunstige invloed op de wortelvorming.
Bij n.a.z. trad zeer veel puntrot op. I.a.z. gaf een goede beworteling, evenals i.b.z., waarbij de wortels wel dun zijn als er veel zijn
gevormd. I.a.z. 100 mg/l of i.b.z. 50 mg/l zijn de beate behandelingen voor deze variëteit. Bij een proef is vroeg controleren noodzakelijk om de verschillen goed te zien ; in dé practijk is het
beter om de stekken pas in September in een rabat uit te planten.
25. X Laburnum VossH Hendr.
Voor een herhaling van de proef van vorig jaar werden takken
van Laburnum Vossii half Februari geknipt, bewaard tot eind
Maart en toen tot stekken gemaakt, die na verwonding met groeistofoplossingen werden behandeld. Na een dag werden ze op het
veld gestoken. Deze proef is echter volkomen mislukt, want alle
stekken zijn doodgegaan, waarschijnlijk o.i.v. het weer (droge
voorjaar?).
Op vele kwekerijen kwam dit j a a r hetzelfde verschijnsel, het
doodgaan van de Gouden Regen stekken, voor.
26. Llgustrum ovalifolium Hassk.
Daar de bonte Liguster variëteiten bij stekken op het veld over
het algemeen geen zwaar gewas leveren, werd nagegaan of groeistoffen een verbetering kunnen geven. Bij deze proef werd Rhizopon
(van de N.V. Amsterdamse Chinine-fabriek) vergeleken met
Kresiviet, (van de K.I.Mij. v.h. Noury en van der Lande), dat als
K-zout van i.a.z. en n.a.z. in den handel is.
18-2-'46 werden van Lig. ovalif. argenteo-marginatum Bean en
aureo-marginatum stekken geknipt, die na verwonding, gedurende
24 uur in de volgende oplossingen werden gezet, 30 per groep :
Rhizopon A 50, 100, 150 mg/l
Kresiviet A 100 mg/l
Rhizopon B 25, 37.5, 50 mg/l
Kresiviet B 25 mg/l
Als controle een groep in water en één onbehandeld.
Na drogen werden de stekken gekuild en 29 Maart op het veld
gestoken.
In de zomer werd verschil in de groei geconstateerd, dat bij
de controle op 4-12-'46 bleek overeen te komen met het verschil
in beworteling.
Enkele gegevens vindt men in onderstaand lijstje :
LIGUSTRUM OVALIFOLIUM var.
bewortelingspercentage
onbehandeld
argenteo-marginatum

beste behandeling

70 met Kres. A 100 mg/l en
met Rhiz. B. 37.5mg/l
67
80 met water en
aureo-marginatum
met Kres.B 25 mg/l
Door groeistofbehandeling kan het percentage gewortelde hoger
worden, maar de onbehandelde waren over het algemeen zwaarder
beworteld.
27. Magnolia denudata Desr. (Magnolia Yulan Desf.)
Stekproeven met deze soort waren vorige jaren steeds met een
klein aantal uitgevoerd, maar dit j a a r was het mogelijk meer
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stekken te krijgen. Deze waren echter niet gelijk want ze waren
afkomstig van twee verschillende kwekerijen. Daarom zijn ze dan
ook afzonderlijk behandeld.
De ene partij, uit de polder Laag-Boskoop, was van zeer oude
moerplanten, die niet snel groeiden ; de bladeren waren enigszins
beschadigd.
De andere stekken waren van hoge moerplanten van zwaardere
grond (Achterofse polder) en hadden gave bladen.
Beide soorten werden behandeld met de groeistofpoeders y2 o/0,
1 o/0 en 2o/0 i.b.z. en talk, naast een groep onbehandelde. E r waren
± 24 stekken per groep, die in turfstrooisel-zand 1:1 in „sparrenpotten" werden gestoken. In elke pot kwamen twee stekken, waarna
de potten in de kas werden weggegraven.
Gecontroleerd werd op 10 October. De onbehandelde en die met
talk waren niet beworteld, maar hadden gedeeltelijk wel callus
gevormd. Met i.b.z. was bij alle groepen beworteling te constateren. Het beste. (73o/ 0 !) beworteld was de groep gave stekken, behandeld met i.b.z. lo/ 0 .
Met y2 o/o en 2o/0 i.b.z. waren 54o/0 en 71o/0 beworteld.
De stekken met iets beschadigde bladeren waren met y^, 1 en
2o/n i.b.z. voor resp. 54, 41 en 46o/0 geworteld ; hierbij kwamen vrij
veel dode exemplaren voor. Toch was het aantal wortels en de
lengte ervan groter dan bij de gavere stekken.
I.b.z. lo/ 0 lijkt voor deze vorm de beste groelstof. Ook hier
geldt weer dat de stekken van goede kwaliteit moeten zijn.
28. X Magnolia Soulangeana Soul.
Het stekken met groeistoffen van deze vorm is op de Proeftuin
al enige jaren met volledig succes toegepast. Dit j a a r zijn weer
een aantal proeven genomen vrnl. ter demonstratie waarbij tevens
nagegaan werd of:
1. stek van gestekte planten van het vorige j a a r geschikt is;
2. bladbeschadiging (zwarte vlekken) nadelig is;
3. verwonden van de stekken van invloed is;
4. het noodzakelijk is van te voren gaatjes te steken (zie bij Ilex);
5. stekken in de volle grond van de bak even goed gelukt als
in potten.
De resultaten van de verschillende proeven laten zien:
1. stekken van gestekte planten') kunnen voor 100% wortelen.
2. stekken met beschadigde bladen moeten niet gebruikt worden:
er gaan veel dood en het bewortelingspercentage is lager
(47 t.o. 93 bij onbeschadigde bladeren).
3. verwonden is aan te bevelen.
4. het steken van gaatjes lijkt niet noodzakelijk.
5. het stekken in potten is beter dan in de volle grond.
Hiermee rekening houdend is het mogeiyk deze Magnolia met
behulp van n.a.z. 0.2% in k a s en bak voor 100% beworteld t e
krügen.
Als de stekken na 8 weken geworteld zijn, moeten ze een j a a r
vast blijven staan in een rabat en dan in het voorjaar onder glas
aangetrokken worden; na afhalen van het glas worden ze door
middel van horren tegen nachtvorst beschermd. Veel nachtvorst
in het voorjaar is een bezwaar voor stekken maar verder is stekken te prefereren boven afleggen („moeren"). Daar iedere nieuw
1)Dezegestekteplantenzijnweeruitgelopenenontwikkeldenzichverderooknormaal
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gegroeide scheut bruikbaar is als stek, kan er een grote hoeveelheid van één plant geknipt worden; bij „moeren" kan maar een
gedeelte gebruikt worden.
Bovendien vormt- een plant van stek gekweekt een betere kluit
dan een „zinkeling". Stekken is dus economischer.
29. P e r n e t t y a mucronata Gaud.
Een proef met en zonder groeistoffen uitgevoerd, met witte
roze en rode vormen leverde een slecht resultaat op, waarschijnlijk omdat de stekken, wegens plaatsgebrek in de kleine kas geplaatst, hier bodemwarmte hadden gehad.
30. Picea Abies dwergvormen
Enige moeilijk t e stekken „dwergsparren" n.1. var. Gregoryana
var. pygmaea en var. repen» werden in de kas met groeistofoplossingen gestekt in 3 delen turfstrooisel op 1 deel zand (dit
bleek voor var. nidiformis en var. Ohlendorffii het beste
medium te zijn: zie Jaarboek 1944 blz. 122). De z.g.n. „concentrated
solution dip method" was toegepast, waarbij de ondereindjes der
stekken even gedoopt worden in sterk geconcentreerde groeistofoplossingen. 6 Concentraties van i.a.z. en n.a.z. waren hiervoor
gebruikt. Dit heeft echter weinig invloed op de bewurteling gehad
want bij de var. Gregoryana waren de onbehandelde nog het beste
geworteld (37%), bij de var. repens is met i.a.z. 200 mg/l 33%
beworteld t.o. 23% onbehandeld.
De var. pygmaea was in het geheel niet beworteld. Het stekken
van deze „dwergsparren" levert dus nog moeilijkheden op.
31 Picea pungens Eng. var. glauca Kosterl
Stekken van „Blauwe Sparren" met groeistofoplossingen
behandeld, vormden geen wortels, maar waren na 2 maanden
grotendeels doodgegaan.
32. Potentilla fruticosa L.
Een stekproef in de kas met var. Vilmoriniana Komar. is
mislukt: de stekken zijn alle verrot.
Met var. Farreri p r o s t r a t a hort. werd op 3 Sept. een proef
genomen, waarvoor zjjscheutjes van 3-jarige vaststaande planten
werden gebruikt, die onder een knoop waren afgesneden. Na groeistofpoederbehandeling met i.a.z., n.a.z. en i.b.z., in 3 sterkten
toegepast, werden ze in potten met 2 delen turfstrooisel op 1 deel
zand gestoken.
Op 10 Oct. werd gecontroleerd: er waren•tamelijk veel stekken
dood gegaan, vooral bij de onbehandelde. De groeistofbehandeling
gaf een hoger percentage gewortelde, het hoogste bij i.a.z, >/,%
n.1. 70% grotendeels zeer zwaar bewortelde stekken; n.a.z. is minder goed; i.b.z. gaf alleen in de laagste concentratie van i^% een
bewortelingspercentage van 67%, maar by sterker concentratie
treedt er veel rotting op.
33. Pruimonderstammen
Tegelijk met de appelonderstammen werden de pruimonderstammen Marianna, Myrabolan B, St. Julien A en Gele Kroos op
dezelfde manier gemaakt en behandeld (zie tekst en tabel blz.26en27).
De pruimonderstammen met een hiel waren echter weinig of in
het geheel niet beworteld, dit in tegenstelling tot de appeltypen,
die juist met hiel het beste wortelden. Van de groeistoffen is hier
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alleen i.a.z. gunstig ; n.a.z. en i.b.z. geven een zeer slecht resultaat,
want hierbij zijn de meeste stekken doodgegaan.
Het stekken van Gele Kroos is niet geslaagd; bijna alle behandelde stekken waren dood.
In onderstaand lijstje is het percentage van de beste groeistofbehandeling opgegeven naast dat van de onbehandelde.
Naam
Marianna
Myrabolan B
St. Julien A

bewortelingspercenlage
onbehandeld
63
73
27

behandeld met i.a.z.
100 mg/l
50 m g / l
100 m g / l

87
80
87

Door groeistofbehandeling kan dus een aanzienlijke verbetering
verkregen worden.
34. Rhododendron
Door de gunstige resultaten, verleden j a a r met i.b.z. bij enige
Rhododendronvormen verkregen, werd deze stof dit jaar eind Juli
voor de hybriden „Pink Pearl", „Souv. de Dr. S.E n d t z " en „Cynthia"
gebruikt. Alle stekken werden gestoken in potten met turfstrooisel, die in de kas weggegraven werden.
De hybr. „Cynthia", waarmee door het geringere aantal stekken slechts een kleine proef met groepen van 15stekken genomen
kon worden, was het eerst geworteld en wel voor 100o/0 met i.b.z.
2 en 2'/•> o/n-voor 87o/0 bij de onbehandelde (gecontroleerd op 21 Oct.)
In een uitgebreide proef met „Pink Pearl" en „Souv. de Dr. S.
Endtz" met i.b.z. werd naast Cegebruikelijke manier van verwonden
van de stekken, volgens aanwijzing uit de practijk, ook een onvolledige verwonding toegepast, waarbij het wondvlak niet tot de
onderkant van de stekken reikt, maar al ophoudt op ± 1 cm van
de onderzijde.
Voor „Pink Pearl" zijn de resultaten in onderstaande tabel
weergegeven.
RHODODENDRON hybr. „PINK PEARL"
23-7-'46—2-l-'47
Stekproef in kas,
30 stekken per groep

Behandeling

Gebruikelijke
manier van
verwonding

onbehandeld
talk
i.b.z. 0.50/0

+
+
+

i.b.z.

lo/ 0 '

+

i.b.z.

2o/0

+

i.b.z. 2.5o/0
n.a.z. 0.2o/0

+
+

onvolledige
verwonding

+
+
4-

totaal
beworteld
5
6
16
15
21
16
22
19
17
8

Medium
T
beworlelingspercentage
17
20
53
50
70
53
73
63
57
27
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I.b.z. heeft dus een veel gunstiger werking dan n.a.z. ; de beworteling is dan bovendien zwaar, vooral met 2o/0 i.b.z.
De gebruikelijke manier van verwonden tot onderaan de stekken is duidelijk beter dan een onvolledige verwonding. Ook bij
„Souv. de Dr. S. Endtz" kwam dit duidelijk n a a r voren. In onderstaande tabel worden de gegevens daarvan niet meer apart
vermeld. Wel vindt men daarin de resultaten van stekken met
bloemknop, naast die met groeiknop.
RHODODENDRON hybr „SOUV. DE DR. S. ENDTZ"
24-7-'46—2-l-'47
Stekproef in de kas
Medium T.

Aantal

30
30
30
30
30
30
30
15
15
15
15

behandeling

onbehandeld
talk
i.b.z. 0.5
i.b.z. 1
i.b.z. 2o/n
i.b.z. 2.5ü/0
n.a.z. O.20/0
onbehandeld
i.b.z. lo/ 0
i.b.z. 20/0
i.b.z. 2.5ü/0

bloemknop B
of
groeiknop G
G
G
G
G
G
G
G
B
B
B
B

beworteling

zwaar

zeer
zwaar

2

1

—

—

—

—
—

1
3
8
15
1
1

—
2

3
6
3
2
2
1

—

totaal
beworteld

bewortelingspercentage

8
11
14
24
20
27
9
0
6
10
4

27
37
47
80
67
90
30
0
40
67
27

Stekken met bloemknoppen geven slechte resultaten en kunnen
dus beter niet gebruikt worden. Ook hier is i.b.z. veel beter dan
n.a.z. I.b.z. is dus voor deze hybriden de aangewezen groeistof in
een concentratie van 2 à 2.5%.
Een proef met Khod. catawbiense Boursault, ingezet op 26 Juli
by warm zonnig weer, toonde aan dat het belangrijk is de stekken
na het maken zo spoedig mogelijk weg te steken. Een partij stekken,
die van 's morgens tot 's middags was blijven liggen en toen
behandeld werd, was zeer slecht geworteld, terwijl overeenkomstige
stekken die 's morgens met n.a.z. O. 2% behandeld waren geheel
waren geworteld, zoowel de gedeeltelijk verwonde als die waarbij
de verwonding tot onderaan de stekken doorliep.
Ook de omstandigheden, waaronder de stekken behandeld worden,
zijn dus van grote invloed. Zgn deze ongunstig (b.v. by warm
weer stekken bewaren) dan kan dit een mislukking ten gevolge
hebben.
35. Rosa
Het vermeerderen van een aantal vormen door stekken, waarbij
deze dus op eigen wortel gekweekt worden, zou, bij goede groei
en ontwikkeling, voor de practijk verschillende voordelen kunnen
opleveren. De onderstam kan dan uitgeschakeld worden.
Het stekken met verschillende groeistofpoeders is bij een aantal „soorten" geprobeerd.
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9 Juli werden van „Mrs R. M. Finch" (Sweetheart") uit een kas
takken geknipt, waaruit basis-, midden- en topstekken gemaakt
konden worden. De stekken werden boven een knoop afgesneden en
de helft van elke groep verwond. Naast onbehandeld en talk werden
3 concentraties van de 3 groeistofpoeders gebruikt. Ze werden
zó, zonder steken van gaatjes, in potten met 1 deel turfstrooisel
en 2 delen zand gestoken.
Een partijtje werd zonder groeistof in hetzelfde medium, dat
hierbij stevig aangedrukt werd, in een zaaitest gestoken. Het
geheel werd in de kas geplaatst. Al spoedig had er wortelvorming
plaats en op 23 Juli kon reeds gecontroleerd worden. Bijna alle
stekken waren geworteld! Bij de onbehandelde groepen was het
bewortelingspercentage het kleinste, maar minstens 60% en de
beworteling was het zwakste. In de zaaitest waren ze voor 100%
geworteld, maar minder zwaar. Met i.a.z. en i.b.z. worden de beste
wortels gevormd en zijn practisch alle stekken beworteld. Vooral
met i.b.z. worden zeer vele wortels gevormd ; ze barsten a.h.w. als
dichte pruiken uit de stekken te voorschijn, vooral bij de afgesneden
stekels.
Later in de zomer n.1. op 30 Aug. werden stekken van „Sweetheart" van buiten (planten, geoculeerd in 1945), gemaakt en
behandeld, op dezelfde manier als boven is aangegeven. Alle werden verwond.
Het was echter tamelijk laat in het j a a r maar, hoewel er soms
bladverlies optrad, was de beworteling nog ruim voldoende. Hierbij
kwamen typische verschillen tussen de diverse groepen voor, zoals
in onderstaande tabel te zien is.
ROOS „Mrs R. M. FINCH (Sweetheart)
Medium
T :Z = 1:2

Stekproef in de kas, 20 per groep, bovenstek

Behandeling

onbehandeld
talk
i.a.z. 0.25%
0.5 %
1 %
n.a.z. 0.05%
0.1 %
0.2 %
i.b.z. 0.5 %
1 %
2 %

dood

3

—
—
—
—
3

—
4
1
2
11

basis
rot

_
—
4
3

geen
wortels
10
8
7

—

—
—

—
—
—
—

—
—
—

2
4

5
2
4

beworteld
zwak
7
5
3
2
7
7
12
10
4
1
1

goed

v6
5
6
4
3
2
2
•5
11
5

zwaar

1
1
9
9

—
—
—
"

10
6
3

totaal

bew.

7
12
9
17
20
10
14
12
19
18
9

35
60
45
85
100
50
70
60
95
90
45

%

N.a.z. moet voor deze roos afgeraden worden. I.a.z. lo/n is het
beste; i.b.z. geeft zeer goede resultaten bij een juiste concentratie:
is deze echter te hoog dan krijgen we veel uitval.
Ook met enkele andere rozen werd een proefje gedaan, met een
gering aantal stekken. De resultaten hiervan waren over het
algemeen goed.
(Zie vervolg pag. 48)
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Pruimonderstammen
Marianna
Myrabolan B
St._ Julien A
Prunus glandulosa albo-plena
„Witte Amandel"
„
Laurocerasus Herbergii
„
„ macrophylla
„
„ schipkaensis
„
„ Zabeliana
Pyracantha coccinea Lalandii .
„
„
„ major
Rhododendron catawb. Boursault
„
„ grandiflorurp
„ „Cunningham's White"
„ „Cynthia"
„ hirsutum
. . . .
„ hybr. „Chev. Felix de
Sauvage" .
„ „ „Pink Pearl"
„ „ „roseumelegans"
„ „ „Souv. de Dr S.
Endtz"
„ praecox
. . . .
„ punctatum
T
„ „W ilsonii"
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Rosa „Gloria Mundi"
„ „Madame Butterfly"
„ „Orange Triumph"
„ „Parel van Aalsmeer"
„ „Sweetheart"
. . . .
Rozenonderlaag : Bosk, rugosa
Skitnmia '\npomca
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100% beworteling werd verkregen bij:
Madame Butterfly o.a. met i.a.z. 1%
Gloria Mmidi
,, „ i.a.z. 1%
l'arel van Aalsmeer „ ,, i.a.z. y2%
Ook met i.b.z. waren soms alle stekken zwaar beworteld, maar
bij een te hoge concentratie was een deel dood. Veiligheidshalve
moet daarom voorlopig i.a.z. in bovengenoemde concentraties aanbevolen worden.
Door uitgebreidere proeven zal voor i.b.z. nog de beste concentratie gevonden moeten worden.
Algemene conclusie. Bovengenoemde rozen kunnen met groeistoffen voor 100% bewortelen. Hiervoor zijn basis-, midden en
topgedeelten van een t a k te gebruiken. Verwonden Is niet noodzakelijk, evenmin als het steken van gaatjes. Voorlopig is i.a.z.
de geschiktste groeistof, hoewel met i.b.z. de beworteling soms
zwaarder is.
36. Taxus
In aansluiting aan de proeven met Taxus, die najaar 1945
genomen zijn (zie Jaarboek 1945 blz. 34) kan het volgende nog
worden vermeld:
Bij Taxus baccata fastigiata werd nagegaan of stekken met
een overjarig ondereind gebruikt kunnen worden. Inplaats van de
korte stekken van gewas, dat hetzelfde j a a r gegroeid is, heeft
men dan ± 10—15 cm lange stekken, die dus meer het model van
een griffel hebben. Deze bleken met goed resultaat gestekt te
kunnen worden. Het voordeel is dat men dan na beworteling al
dadelijk een flinke plant heeft.
Ook van Taxus baccata repandens zijn stekken met overjarig
ondereind te gebruiken. Met n.a.z. 50 mg/l waren deze voor 100%
beworteld, met gemiddeld 13 wortels per stek t.o. 90% bij de onbehandelde, die gemiddeld 5 wortels per stek hadden.
Bij Taxus baccata fastigiata aureo-marginata geeft groeistofbehandeling met n.a.z. 50 mg/l ook een gunstig resultaat : 79% was
beworteld, terwijl de onbehandelde niet geworteld waren.
In het algemeen geldt voor Taxus dat n.a.z. 50 mg/l gedurende
24 uur een gunstige beworteling geeft. Als medium is aan te
raden 3 delen turfstrooisel op 1 deel zand. Stekken met een overjarig ondereind kunnen worden gebruikt.
Samenvatting
Evenals vorige jaren zijn de gegevens van alle stekproeven
samengevat in één tabel. Vóór het gebruik leze men pag. 20 en 21
van het Jaarboek 1944. Voor afkortingen zie pag. 25 van dit
Jaarboek.
Steeds is het noodzakelijk de proeven zelf op te slaan, omdat
alleen dan een juiste beoordeling van de gegevens mogelijk is.
Daarom wordt verwezen n a a r de plaats waar deze te vinden zijn
(zie de laatste kolommen).
i.a.z. = /Mndolylazijnzuur, in de handel als Rhizopon A;
het Kaliumzout als Kresiviet A.
n.a.z. = a-naphtylazijnzuur, in de handel als Rhizopon B;
het Kaliumzout als Kresiviet B.
i.b.z. = /9-indblylboterzuur, in de handel als Rhizopon A A.
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C GRONDONDERZOEK
HET GKONDONDERZOEK IN 1946
E. F. J a c o b i
Hoewel het hele j a a r normaal gewerkt kon worden, is het aantal ingezonden monsters minder dan in het laatste normale j a a r
1943. Er werden nl. maar 292 monsters ontvangen tegenover 422
in 1943. De verdeling over de verschillende maanden was als volgt :
Juli
18
Januari
15
Augustus 16
Februari
39
September 35
Maart
19
October
30
April
28
November 31
Mei
4
December 31
Juni
26
De verdeling naar de herkomst toont het normale beeld.
Boomkwekerij centrum Boskoop 149
„
buiten
„
11
Kassen
49
Tuinaanleg
7
Bloemisterij (open grond)
3
Diversen
73
Volledig onderzoek werd aan 215 monsters verricht. Het aantal
P.monsters (van Proefvelden e.d.) bedroeg 154.
Hoewel het grondonderzoek nog steeds een verliespost voor de
Vereniging betekent, die door de sterk gestegen kosten van alle
benodigdheden niet zonder betekenis is, is het tarief onveranderd
gebleven. E r bestaan echter plannen om een centraal Laboratorium
voor grondonderzoek voor de Tuinbouw te stichten, zodat binnen
afzienbare tijd ons Laboratorium zal verdwijnen. Voor de kwekers
zal dit geen verschil maken daar het halen van de monsters op
dezelfde wijze zal blijven gebeuren en ook de adviezen hier zullen
worden opgesteld en uitgebracht. Door deze centralisatie zullen
de kosten voor de Proeftuin geringer worden.

D KRUISINGEN
P. J. S. v a n Dij k
1. Rhododendron
De kruisingen, die in voorgaande jaren negatief resultaat hebben opgeleverd, werden dit j a a r nog eens overgedaan terwijl bij
Pink Perfection tevens een proef werd gedaan met zelf bestuiving.
Ook dit seizoen had geen der kruisingen enig resultaat ; deze
worden niet verder herhaald.
De zaailingen van de kruisingen van 1944 werden verder opgekweekt. In het voorjaar werden ze gerepikeerd in een rabat.
De ontwikkeling was goed. In het najaar werden ze gedekt tegen
nachtvorst en later zijn er ramen opgebracht.
2. Clematis
Doel : het verkrijgen van ziekte-resistente vormen.
. Door den Heer S. G. A. Doorenbos te 's-Gravenhage werd een
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exemplaar van Clematis montana rubens grandifiora beschikbaar
gesteld, welke in een koelhuis was geremd. Deze waarschijnlijk
ziektevrije vorm bloeit buiten te vroeg om kruisingen mee te
kunnen doen. Na op een koele plaats geacclimatiseerd te zijn totdat de bloemknoppen zich flink hadden ontwikkeld, werd dit exemplaar met pot in de volle grond overgebracht. De bloemen kwamen
echter niet meer tot ontwikkeling, zodat deze plant niet te gebruiken was.
Clematis montana rubens van de Proeftuin echter vertoonde in
September nabloei, waarmee de volgende kruisingen werden gedaan :
Nr

bloei

4672
4673
4674

3-9-'46
3-9-'46
3-9-'46

kruising
Clem. montana rubens Ktze
id.
id.

zaad

X Clem. Jackmani
X .. Mme Le Coultre
X » Prins Hendrik

+
+
+

Op 7 November '46 konden van elk dezer kruisingen nog enige
zaden worden geoogst.
3. Hydrangea
Doel : het verkrijgen van kleur in Hydr. paniculata of in Hydr.
paniculata grandifiora.
De drie zaailingen van de kruisingen van 1944 werden door
stekken vermeerderd, die goede groei, maar nog geen bloei vertoonden. De zaden van de kruisingen van 1945 werden in verschillende grondmengsels uitgezaaid, echter zonder resultaat. Door
Mej. de Boer werd een aantal zaden in gesteriliseerde grond in
reageerbuizen uitgelegd ; ook deze zun niet opgekomen.
Om meer materiaal te krh'gen, werden dit j a a r de kruisingen
herhaald, waarbij wederom stuifmeel werd betrokken bij de firma
Blonk en Boer.
De volgende kruisingen werden verricht :
Nr I datum
4669 14-8-'46
4670 20-8-'46
4671 23-8-'46

kruising
Hydr. paniculata gr.fl. Sieb. X Hortensia Maréchal Foch
„
Sieb.
x
id„
„
„
x Hortensia Louis de Sauvage

Van Hydr. pan. grfl. werden 4 trossen gebruikt met in totaal
76 bloempjes en van Hydr. pan. eveneens 4 trossen met tezamen
153 bloempjes.
Van elk der combinaties werd op 7 November '46 een flinke
hoeveelheid zaden gewonnen.
4. Lonicera
Doel : ten eerste betere groei in de roodbloeiende vormen,
ten tweede meer kleur in de gemengde vormen.
Van de in 1945 geoogste zaden is in 1946 niets opgekomen.
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zaad
-f+

Van de in 1946 verrichte kruisingen hadden positief resultaat :
Nr | datum I
4649
4651
4656
4660

ll-7-'46
ll-7-'46
12 en
19-7-'46
9-8-'46
12-7-'46

kruising

Izaad

Boskoopse Belgica1)
X Lon. a m e r i c a n a Koch
id.
X .. B r o w n i i Cari: p u n i c a
Lon. P e r i c l y m e n u m L.
X
id.
serotina

+
+
+

Lon. B r o w n i i Carr. p u n i c a X Lon. P e r i c l y m e n u m L.

+

serotina
4664
4665
4668

26-7-'46
26-7-'46
7-8-'46

Boskoopse Belgica

x L o n . B r o w n i i Carr.
plantierensis
Lon. P e r i c l y m e n u m L., (geel) X ,,Rode pijp" 2 )
Boskoopse Belgica
X ..
.,

Rehd.

+

+

1) =•=Lon. Periclymenum L. var. belgica Ait.
2) = Lon. Brownii Carr. var. fuchsioides Rehd.

Bessen werden geoogst van de nrs 4649, 4651, 4656, de rest
ging door verschillende oorzaken (afbreken, vogelvraat, verdrogen,
rotten e.d.) verloren.
5. Rozen
Doel: het verkrijgen van een kort en breed groeiend ras voor
potcultuur.
De zaailingen van de kruisingen van 1944 werden dit j a a r gezet
op canina onderstam. Van 4472en van 4473kwam nog 1exemplaar op.
Over het algemeen was de stand goed. Van de in 1945 gewonnen
zaden kon in 1946 een flink aantal zaailingen worden verspeend.
Op 31 Dec. 1946 beschikten we over de volgende zaailingen:
6 ex. van kruising Nr. 4525
4 „ „
„
„ 4527
1
3
13
17

..
„
„
„

„
„
„
„

6 „
6 „
7 „

„
„
„

„
,,
„
„
„
„
„

+

4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535

In 1946 werden enige nieuwe vormen bij de kruisingen betrokken, n.1. Fellenberg, Julica plumosa, en polyantha nana.
De weersomstandigheden waren dit seizoen over het algemeen
niet gunstig voor de vruchtzetting; een groot gedeelte van
de kruisingen mislukte door het wegrotten van de vruchtsteel.
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De volgende kruisingen werden verricht :
Nr

datum |

kruising

Fellenberg
X
J. plumosa
X
Pol. n a n a
X
Verdun
X
Dick Koster'
X
Fellenberg
X
J. plumosa
X
Pol. n a n a
X
Dick K o s t e r
X
Donald Prior
X
id.
X
id.
X
Fellenberg
X
J. plumosa
X
Pol. n a n a
X
Dick Koster
X
Donald Prior
X
Gabriel Privat
X
Pol. n a n a
X
Verdun
X
Dick Koster
X
Donald Prior
X
Fellenberg
X
J. plumosa
X
Pol. n a n a
X
E r werden in totaal 144 bloemen bestoven in 24 verschillende
combinaties. Op 7 October werd van 7 combinaties zaad geoogst.

4634 22-5 e n 3-6-'46
4632 22-5 e n 27-5-'46
4633 22-5 e n 27-5-'46
4631 22-5,27-5en 3-6-'46
4611 16-5 e n 20-5-'46
4627 22-5 e n 27-5-'46
4626 25-5 e n 27-5-'46
4625 22-5 en 27-5-'46
4628 22-5-'46
4629 22-5-'46
4643 28-5-'46
4648
8-6-'46
4645
4-6-'46
4647
4-5 e n l l - 6 - ' 4 6
4646
4-6 e n 5-6-'46
4637 27-5-'46
4641 28-5-'46
4638 27-5-'46
4640 27-5-'46
4639 27-5-'46
4630 22-5-'46
4642 28-5-'46
4644
3-6-'46
4636 27-5 e n l l - 6 - ' 4 6
4635 27-5-'46
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Dick Koster
id.
id.
id.
Donald Prior
id.
id,
id. *
Fellenberg
id.
Gabriel Privat
id.
id.
id.
id.
J. P l u m o s a
id.
id.
id.
id.
Pol. n a n a
Verdun
id.
id.
id.

zaad

_
—
—
—
—
—
+
—
—
•

—

+
+
—
—
+
+
—
—
—
+
+
+
—
—

SORTIMENTSTUIN
HET SORTIMENT COTONEASTEK
H e r m a n J. G r o o t e n d o r s t
Van dit geslacht zijn ongeveer 60soorten, variëteiten en hybriden
in Nederland in cultuur. Het zijn meestal struiken; men treft
zowel laag-blijvende en kruipende, als hoog-opgroeiende verscheidenheden in het sortiment aan.
Een grote groep Cotoneasters is 5 jaar geleden aangeplant in
de sortimentstuin van de Vereniging „De Proeftuin" te Boskoop.
Gedurende deze periode is nagegaan, welke soorten en variëteiten
de mooiste waren, zowel in vrucht, herfstkleur als groeiwijze.
Hieronder vindt U een critisch overzicht van de bevindingen
over dit geslacht.
Bij de beoordeling van de waarde der Cotoneasters heeft de
heer D. Pols, Tuinarchitect te 's-Hertogenbosch, mij ter zijde gestaan. Van de vele opmerkingen en aantekeningen, die ik van den
heer S. G. A. Doorenbos te Den Haag mocht ontvangen, heb ik
een dankbaar gebruik gemaakt.
Sierwaarde
De sierwaarde der Cotoneasters —ook Rotsmispels genoemd _
ligt voornamelijk in de vruchten. Deze appelvormige vruchten, in
het algemeen ten onrechte „bessen" genoemd, kleuren bij sommige
soorten reeds in Augustus, bij andere eerst in de winter. De
vruchten zijn bij rijpheid meestal rood, bij enkele soorten zwart.
Ze bevatten 2 _ 5 zaden.
Het zijn vooral de roodgekleurde vruchten, die deze struiken
hun sierwaarde geven; de zwarte vruchten vallen veel minder op.
De witte of lichtrose bloemen verschijnen ongeveer in Mei. Met
een enkele uitzondering zijn ze weinig opvallend. Tot de soorten,
die in bloei wel mooi zijn, behoren: C. multiflora, C. hupehensis,
C. conspicua met de var. decora.
Enkele soorten verdienen de aandacht door hun eigenschap,
zeer goede h e g g e n te vormen. Bij de bespreking der soorten
wordt hiernaar verwezen.
E r dient op te worden gewezen, dat in dit sortiment nog veel
dient te worden nagegaan. De gegevens, hierin opgenomen, zijn
dan ook slechts voorlopig. Toch hoop ik, dat vele — zowel kwekers als gebruikers — hiermede hun voordeel kunnen doen.
Winterhardheid
Bij de hier behandelde Cotoneasters is ook de winterhardheid
aangegeven. Met het oog op de export van het merendeel der in
Nederland gekweekte gewassen zijn ook de gegevens verwerkt, die
van belang zijn voor hen, die deze struiken n a a r koudere landen
verzenden.
Er zijn vanzelfsprekend zeer veel factoren, behalve de wintertemperatuur, die invloed uitoefenen op de hardheid van de planten.
Genoemd kunnen worden: grondsoort, vochtigheid van de grond,
standplaats, bescherming tegen wind en zon, rijpheid van het
hout enz. Hieraan dient gedacht te worden, indien vermeld is:
winterhard in Nederland. Het kan heel goed voorkomen, dat een
soort, aldus beschreven, op een ongunstige standplaats bij normale winters reeds lijdt.
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Indeling
Door vele kwekers worden de Cotoneasters in twee groepen
gesplitst, n.1. bladverliezende en bladhoudende. Ik heb deze indeling
niet gevolgd, daar verschillende z.g. bladhoudende soorten bij
strenge winters bijna bladloos zijn en andere z.g. bladverliezende
in milde winters hun bladeren lang houden.
In dit overzicht is het geslacht Cotoneaster ingedeeld in de
volgende twee groepen :
a) Kruipende en laagbljjvende, breeduitgrociende struiken ;
b) Opgaande struiken.
Vanzelfsprekend zijn er overgangsvormen, die in beide groepen
zouden passen. In beide groepen is de rangschikking alphabetisch.
De beschrijvingen zijn zeer kort gehouden. De meeste aandacht
is geschonken aan de vruchten, daar die voor de gebruikers in
het algemeen van het grootste belang zijn.
Laagblijvende Cotoneasters
1.Cotoneaster adpressa Bois.
Bladverliezend. Lage, kruipende — zodevormende — zeer gedrongen heester, 20—30 cm hoog wordend. V r u c h t e n bijna
rond, 6—7 mm lang, helder rood. Augustus—September
W.China 1896.
HARDHEID Zelfs in zeer streng klimaat winterhard.
WAARDE Ofschoon niet rijk vruchtdragend, is deze soort
bijzonder geschikt voor de beplanting van taluds, muurtjes en
terrassen. De vruchten zijn in October reeds verdwenen.
Cotoneaster adpressa Little Gem, zie C. Little Gem (nr 14).
2.Cotoneaster buxifolia Wall.
Bladhoudend. Kleine gedrongen heesters, 30—60cm hoog, jonge
twijgen dicht bezet met licht bruin vilt, bladeren zeer klein
(6—12 mm), onderzijde dicht bezet met vilt. Afkomstig uit
de Nilghiri heuvels in Brits-Indië. Ingevoerd in 1919. Niet
winterhard.
In de betrekkelijk lange beschrijving van deze, nog nieuwe
soort, z\jn enkele kenmerken opgenomen, waaruit duidelijk
blijkt, dat de echte C. buxifolia in Nederland n i e t I n c u l t u u r is. De .plant, die men gewoonlijk onder deze naam
kweekt, een breeduitgaande „houterige" struik met lange,
gebogen takken en scherpe kortloten (d.w.z. harde takjes)
is Cot. rotundifolia (nr 19).
3.Cotoneaster congesta Baker
syn. C. pyrenaica hort.
„ C. microphylla glacialis Hook.
Bladhoudend. Gedrongen groeiwijze, liggende of kruipende takken met ovale blaadjes. Vruchten rood, 6 mm, Himalaya.
HARDHEID In Nederland tamelijk winterhard ;in strenge winters treedt bladbeschadiging op.De plant loopt meestal weer uit.
WAARDE Aardige rotsheester, ook geschikt voor bodembedekking.
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4.Cotoneaster conspicua Marquand
Bladhoudend. Spreidende, meest overgebogen takken tot 1 m
(soms 2 m) hoog met zeer kleine blaadjes (6—10 mm).
V r u c h t e n eirond, 9 mm lang, helder oranje-rood, in het
najaar. Oudere struiken zeer rgkdragend, als parels langs de
takken. W. China, 1925.
HARDHEID In Nederland in normale winters hard, doch lijdt
in strenge winters. ')
WAARDE Deze nog nieuwe soort lijkt een van de mooiste
soorten. In blad aan C.microphylla thymifolia herinnerend,
doch sterker groeiend. Ook heeft deze soort waarde als bloemheester.
5.Cotoneaster conspicua var. decora Russell
syn. C. decora hort.
C. conspicua nana hort.
Bladhoudend. In blad enz. als de soort, doch meer kruipend,
een brede, compacte zode vormend. Ingevoerd met de soort
uit W. China in 1925.
HARDHEID Heeft de strenge winters van 1939/40 en 1941/42
goed doorstaan. Deze dwergvariëteit is harder dan de hoofdsoort. 2 )
WAARDE Deschitterend oranje-rode —tamelijk grote vruchten
langs de takken maken deze nieuwe lage Cotoneaster een van
de allermooiste. Is m.i. mooier dan C. microphylla
thymifolia
en bovendien harder. Is ook in bloei gedurende Mei zeer mooi.
In U.S.A. bekend als „Necklace Cotoneaster", dus „KettingCotoneaster" daar de vruchten als aan een ketting langs de
takken zitten.
6.Cotoneaster Dammer! Schneid.
syn. C. humifusa Duthie
Bladhoudend. Kruiper tot 20 cm hoog met meer dan meter-'
lange, wortelende takken. V r u c h t e n helder rood, 6—7 mm,
in October-November. Midden-China 1900.
HARDHEID Voor Nederland voldoende winterhard ; in strenge
winters iets bladval en iets insterven der lange takken, doch
de planten herstellen zich meestal goed. 3)
WAARDE Heel goede soort voor rotstuinen, bodembedekking.
De vruchten zijn echter te spoedig verdwenen. Doorenbos zegt:
„Voor grote parken te laag, te veel onkruid gevend".
7.Cotoneaster Dammer! var. radicans Schneid.
Bladeren iets kleiner, donkerder en glimmender dan die van
de soort, doch verder weinig afwijkend. Variëteit uit WestChina.
WAARDE Niet veel afwekend van de bekende C. Dammeri.
Schijnt echter meer winterhard. 4 )
')
)
)
')

2
3

Is in Je strengewinter 1946-*47 in Je sortimentstuin bevroren.
Heeft in Je winter J946-'47 in Je sortimentstuin slechts weinig geleden.
Vroorin 1946-47 voor hel grootstegedeelte terug.
Zonder enige vorstschade gedurende194b-'47 in desortimentstuin.
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8 Cotoneaster horizontalis Decne
syn. C. Davidiana hort. (Frankrijk)
Bladverliezend, ofschoon tot December het blad houdend. Algemeen bekend. V r u c h t e n zeer talrh'k, helder rood, betrekkelijk klein in September tot Januari. H e r f s t k l e u r
prachtig rood, in November-December. W. China 1880.
HARDHEID In Nederland hard, kan zelfs in iets koudere
streken worden gebruikt.
WAARDE De allerbeste lage Cotoneaster voor Nederland voor
hellingen, bq of tegen muurtjes (platgeleid meer dan 1 meter
hoog). De vruchten houden zeer lang, terwijl de rode herfstkleur tot in de winter bijzonder opvallend is.
9 Cotoneaster horizontalis var. p r o s t r a t a hort.
syn. C. prostrata hort. (Frankrijk)
Bladverliezend. Groeiwijze als de vorige, doch sterker vertakt.
De zijtakken gaan meer schuin n a a r boven, zodat de plant
hoger wordt. V r u c h t e n donkerder rood, in November
reeds verdwenen.
WAARDE In alle opzichten minder mooi dan C. horizontalis.
De vruchten zijn te donker en te schaars. Bovendien vallen
ze te vroeg af. Eind October of begin November begint de
weinig opvallende geelachtig-rode herfstkleur, die slechts
kort duurt, daar de bladeren voor December reeds afvallen.
Heeft veel minder sierwaarde dan C. horizontalis, ofschoon
voor grote taluds bruikbaar.
BENAMING Deze Cotoneaster, die meestal voorkomt als
C. -prostrata is ongetwijfeld een vorm van O. horizontalis.
Bovendien is de naam C. prostrata een synoniem van C. rotundifolia (nr 19).
10.Cotoneaster horizontalis fructu-sanguineo
Een nieuwere (?) vorm, die volgens de naam nog helderder
rode vruchten moet hebben. Aan de enkele struiken, (5—6 j a a r
oude planten in de sortimentstuin), was weinig verschil te zien.
11. Cotoneaster horizontalis var. perpusilla Schneid.
Bladverliezend. Platter groeiend met kleinere blaadjes. W. China
1908.
WAARDE Heeft geen speciale eigenschappen, die het aanhouden, resp. kweken van deze variëteit zouden rechtvaardigen.
12.Cotoneaster horizontalis var. variegata Osborn
Bladverliezend, kleinblijvend struikje, aardig witbont blaadje.
WAARDE Aardigheidje voor kleine tuinen, doch de kleur der
bonte blaadjes is tamelijk vaal. Vruchten nooit gezien.
13.Cotoneaster horizontalis var. Wilsonii Wils.
Bladverliezend. Brede struik met opgaande takken, 1 à 2
meter hoog wordend. Bladeren iets groter dan de soort,
v r u c h t e n donker rood. Deze zijn echter in October reeds
verdwenen. De 5-6 jarige struiken, ongeveer 125 cm hoog, die
in de sortimentstuin staan, dragen slechts sporadisch vruchten.
Zou volgens Doorenbos als oudere struik rijkdragend zijn.
(Als variëteit van C. horizontalis onder de laagblijvende Cotoneasters gerangschikt, ofschoon deze opgaande struik eigenlijk
in de groep van opgaande struiken thuishoort.)
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WAARDE Nog weinig ervaring. Volgens Doorenbos wel bruikbaar als betrekkelijk lage struik. Een dergelijke Cotoneaster
zou bij Jurissen in Naarden zijn ontstaan als hybride tussen
C. horizontalis en O. Simonsii.
Cotoneaster hybrida pendula
Niet gebonden groeit deze verscheidenheid laag en bijna plat
over de grond. Wordt beschreven in de volgende groep, nr 39.
14.Cotoneaster „Little Gem" K. Verboom
syn. C. adpressa Little Gem, Boom
Bladverliezend. Zeer compacte dwergstruik, een platliggend
rond kussentje vormend. Draagt geen vruchten. Weinig
herfstkleur.
Een toevallige zaailing, waarschijnlijk van C. horizontalis,
ontstaan in de kwekerij van den heer K.Verboom te Boskoop.
Door sommige (o.a. Boom „Ned. Dendrologie") als een hybride
tussen C. horizontalis en C. adpressa beschouwd.
HARDHEID Als die van C. horizontalis.
WAARDE Voor rotstuinen en muurtjes bruikbaar. Groeit
compact en symetrisch. J a m m e r dat er geen vruchten zijn.
15.Cotoneaster microphylla Lindl.
Bladhoudend. Breeduitgaande lage struik met spreidende takken
tot 50 à 100 cm hoog, breder dan hoog. Tamelijk kleine blaadjes.
V r u c h t e n rond, 6 mm, zeer mooi dof rood, niet bijzonder
rijkdragend.
HARDHEID Voor Nederland in normale winters voldoende
hard. In strenge winters soms iets beschadigd, voornamelijk
bladverlies. ')
WAARDE Is goed voor terrassen, hellingen enz.
Cotoneaster microphylla var. glacialus, zie C. congesta (nr 3).
16.Cotoneaster microphylla var. thymifolia Koehne
syn. C. thymaefolia Baker
Bladhoudend. Variëteit met zeer kleine blaadjes. Vruchten 5mm.
HARDHEID Voor Nederland nauwelijks voldoende hard. Bevriest in vele winters boven de sneeuwlaag.2)
WAARDE Wordt in zachtere streken (o.a. Engeland) door vele
zeer geprezen, doch verlangt hier beschutting. Is tamelijk
spaarzaam met de vruchten. M.i. kan de nieuwere C. conspicua
decora, die meer vruchten draagt en harder is, deze Cotoneaster vervangen.
17.Cotoneaster praecox Vilm.
syn. C. adpressa praecox Bois. & Berth.
N
„ C. „Nan Shan" hort.
Bladverliezend. Laagblijvende struik tot 50 cm hoog met sierlijk gebogen, bijna horizontaal afstaande takken. Bladeren
tamelijk groot, met opvallend gegolfde rand, daardoor aan
C. adpressa herinnerend, die echter veel minder sterk groeit.
V r u c h t e n zeer groot (8—10 m m ) , helder licht rood reeds
in Augustus-September.
') In Je sortimentsluin in Je winter 194b-'47 voor het grootste gejeelte bevroren.
) In Je sortimentsluin in Je winter ]V46-'47 JooJ gevroren.
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HARDHEID Van de kruipende soorten — met C. adpressu _
de hardste. Voor de noordelijke streken, waar C. horizontalis
niet voldoende winterhard is, zeer aanbevelenswaardig-.
WAARDE Van de kruipers de eerste in vrucht. Jammer genoeg vallen de grote vruchten reeds in September af. Goed
voor terrassen, hellingen en vóórbeplanting.
18.Cotoneaster praecox var. Hesse! Hesse
syn. C. Hessei Hesse
Bladverliezend. In alle delen kleiner dan C. praecox. Door
Herrn. A. Hesse, Weener/Ems, Duitsland, waar deze Cotoneaster
ontstond, opgegeven als hybride van C. praecox en C. horizontalis. De v r u c h t e n kleuren eerst in October-November,
zijn kleiner dan de soort en verschijnen zeer spaarzaam.
WAARDE Is in alle opzichten minder mooi dan C. praecox
of C. horizontalis. Heeft geen eigenschappen, die het opnemen
in het sortiment rechtvaardigen.
Cotoneaster prostrata _ zie C. horizontalis prostrata (nr 9)
19.Cotoneaster rotundifolia Lindl.
syn. C. buxifolia Bean (non Lindl.)
Bladhoudende, breeduitgroeiende, onregelmatige struik met
sterk afstaande, lange gebogen takken, dicht met puntige
kortloten bezet. Kan wel tot 150 cm hoog worden, wordt
breder dan hoog. Blaadjes bijna rond (als Buxus!), glanzend
•groen. V r u c h t e n dof rood ; blijven wel lang aan de struik
(tot December) en zijn flink groot (8 mm), maar niet opvallend. Himalaya, 1825.
HARDHEID In gewone winters hard — soms halfbladhoudend.
In strengere winters vorstschade. ')
WAARDE Sierwaarde zeer gering. Als vruchtdragende struik
weinig waardevol, daar de vruchten enkel voorkomen aan de
2 cm korte zijsporen.
Zou gebruikt kunnen worden om iets af te schermen, daar de
grote massa's door elkaar groeiende, stugge takken bgna
ondoordringbaar zijn.
20.Cotoneaster rotundifolia var. lanata Schneid.
syn. C. Wheeleri hort.
Kleiner en fijner dan de vorige. Heeft betrekkelijk weinig
sierwaarde. Is ook niet al te winterhard.

') In Je sortimenlstiiin in Je winter 1946-'47 tot Je gronj toe tetuggevroren.
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OPGAANDE STRUIKEN
21. Cotoneaster acuminata Lindl.
Bladverliezend. Opgaande struiken, 3—4 m hoog wordend.
V r u c h t e n langwerpig, 8—10 mm, helder rood in October.
Himalaya 1820.
HARDHEID Geheel winterhard.
WAARDE Vruchten tamelijk groot, doch spaarzaam. Een
soort, die een ruime plaats verlangt, doch niet bijzonder
waardevol is. (Onder deze naam treft men dikwijls één of
andere zwartvruchtige soort aan.)
22.Cotoneaster acutifolia Turcz.
Bladverliezend. Opgaande, sterk vertakte struik, 2-^-3m hoog,
bladeren mat-groen. V r u c h t e n zwart, 8—10 mm lang in
September tot November. Noord-China 1883.
HARDHEID De meest winterharde van alle Cotoneastersoorten.
WAARDE Als vruchtdragende struik heeft deze soort weinig
sierwaarde. Als geknipte of losgroeiende heg echter één van
de allerbeste. Als zodanig wordt deze soort in landen met
zéér streng klimaat in grote getale gebruikt.
23.Cotoneaster acutifolia var. villosula Rehd. & Wils.
Botanische variëteit met aan de onderkant meer behaarde
bladeren, verder weinig verschil.
24.Cotoneaster aldenhamensis Marchant
syn. C. frigida aldenhamensis Gibbs
Bladhoudend (of half-bladhoudend). Brede, opgaande, sterkgroeiende struik met overhangende takken. V r u c h t e n in
flinke trossen, helder rood.
Een toevallige zaailing van C. frigida, in Aldenham, Engeland,
ontstaan. Waarschijnlijk een hybride met C.salicifolia floccosa.
HARDHEID Zoals dergelijke hybriden, o.a. Cotoneaster
Watereri.
WAARDE Nog nieuw en weinig bekend. Vruchten tamelijk
dof rood, doch zeer lang aan de takken bigvend (Kerstmis).
Twijfelachtig of deze Cotoneaster beter is dan de bekende
O. Watereri, een hybride van C. frigida x C. Henryana.
25.Cotoneaster amoena Wils.
Bladhoudend. Kleinere heester dan C. Francheti, waar deze
nieuwe soort aan verwant is. Compacte struik tot 100cm met
sierlijke dunne vertakking en kleine lichtgroene tot gryze
blaadjes. V r u c h t e n in trossen, tamelijk klein, bijzonder
opvallend helder oranje-rood. Deze blijven tot midden in de
winter aan de struik. Weinig of geen vogelvraat. Z.W.
China 1904.
HARDHEID Waarschijnlijk als C. Francheti. Dient nagegaan
te worden. ')
WAARDE Deze nieuwe Chinese soort lijkt mooi voor kleine
tuinen. Prachtig gekleurde vruchten.
') In de winter van 1946-'47 tamelijkingevroren,doeh niet dood.
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26.Cotoneaster bullata Bois.
Bladverliezend. Grote struik, 3—4 m met grote, ruwe bladeren.
Vruchten in grote trossen, prachtig rood, zeer rijkdragend.
Augustus-October. W. China 1898.
HARDHEID In Nederland absoluut hard. Kan zelfs in strenger
klimaat gebruikt worden.
WAARDE Zeer goede, grove soort, waardevol door de grote
trossen rode vruchten langs de lange takken. In September
vreten de vogels er echter reeds aan en ze zijn meest in
October verdwenen. Heeft echter veel last van zwarte luis,
hetgeen een groot nadeel is.
27.Cotoneaster bullata var. floribunda Rhed. & Wils.
Botanische variëteit, slechts iets afwijkend in blad. De planten op de sortimentstuin dragen weinig of geen vrucht. Kan
gemist worden.
28. Cotoneaster „Cornubia"
(Cot. glabrata Hillier X Cot. frigida Vicari)
Halfbladhoudend. Eén van de sterkst groeiende Cotoneasters.
Groeiwijze breeduitgaande, met schuin opgaande takken. Grote
bladeren, 7—9 cm lang, 2—3 cm breed. V r u c h t e n in
enorme trossen — 30-40 per tros —, licht rood, rond en zeer
groot (8—9 mm), blijven tot in Januari aan de struiken
hangen. Weinig vogelvraat.
HARDHEID Ongeveer als Cot. salicifolia
floccosa').
WAARDE Jonge planten groeien zo fors, dat vruchten eerst
alleen in het midden van de struik — aan het oude hout —
te vinden zijn. Oudere exemplaren dragen de enorme trossen
grote vruchten in overvloed. Vruchten het grootst van deze
groep.
Voor kleine tuinen te groot, doch voor grote parken en tuinen
uitstekend. Het is zeer waarschijnlijk, dat deze hybride (evenals C. Watereri) zelf-steriel is. Het is aan te bevelen andere
Cotoneasters bij te planten. De lagerblijvende C. salicifolia
floccosa is hiervoor zeer geschikt.
BENAMING Als Cotoneaster „Wilsonii" is in Nederland een
Cotoneaster in de kwekerijen, die in zeer vele opzichten op
„Cornubia" gelijkt. De groeiwijze van de z.g. „Wilsonii" is iets
minder breed, de takken gaan schuin opwaarts. Twijgen roodbruin met slechts enkele lenticellen (Cornubia: zwartbruin
met veel witte lenticellen). De vruchten zijn van beide verscheidenheden precies gelijk.
De naam Cot. Wilsonii is niet juist. (Zie Cot. horizontalis
Wilsoni, nr 13.)
Het blijkt, dat uit de tuin van wijlen Lionel de Rotschild in
Zuid-Engeland twee vormen van „Cornubia" zijn verspreid, nl.:
Cornubia F.C.C, variety (Eerste Klas Certificaat vorm) ;
Cornubia Exbury variety, meer robuste groeier.
Het komt mij zeer aannemelijk voor, dat onze z.g. „Wilsonii"
deze laatstgenoemde is. Alleen door het importeren van beide
vormen uit Engeland (indien ze aldaar nog apart gehouden
zijn), is uit te maken, of deze veronderstelling juist is.
In ieder geval hebben genoemde vormen precies dezelfde sier') In de winter 194b-'47 vsel bladverlies, doeh verder onbeschadigd.
60

waarde. Het verschil is zo klein, dat men goed moet vergelijken om ze te onderscheiden.
29.Cotoneaster Dielsiana Pritz.
syn. C. applanata Duthie
Bladverliezend. Struik (2 m) met spreidende en overhangende
takken. V r u c h t e n 6 mm, scharlakenrood, September-October. Rode herfstkleur. Midden- en West-China, 1900.
HARDHEID Zeer hard, ook in streken kouder dan Nederland.
WAARDE Een der mooiste in bes en herfstkleur. De bessen
zijn wel klein, maar glanzend scharlakenrood, De vogels zijn
er echter dol op.
30.Cotoneaster disticha Lange
syn. C. rotundifolia Wall. ex Baker
„ C. rupestris Gibbs (H. A. Hesse)
Bladverliezend, soms lang het blad houdend. Stijf rechtopgaande takken, vertwijging min of meer twee-rijig (visgraat-achtig!). Hoogte 150-200 (250) -cm. V r u c h t e n peervormig, schitterend rood, zeer groot (10 mm), September tot
December. In milde winters tot Januari-Februari. Vogels
schijnen er af te blijven. Himalaya, Z.W. China 1825.
HARDHEID Weinig van bekend. Is volgens Rehder's gegevens
in Nederland hard. ')
WAARDE Deze betrekkelijk weinig bekende soort lijkt zeer
.aanbevelenswaardig. Prachtig in vrucht, zeer rijkdragend. In
de manier van vertakking gelijkt deze soort op C. horizontalis,
doch de groeiwijze is stijf rechtopgaand.
32.Cotoneaster divaricata Rehd. & Wils.
Bladverliezend. Los vertakte struik met overhangende, spreidende takken, mooi glanzend blad. V r u c h t e n donker rood,
(rijkdragend), eirond, 8 X 6 mm. September—October. Zeer
mooie herfstkleur. Midden en West China, 1907.
HARDHEID E r g hard — ook in Scandinavië te gebruiken.
WAARDE Zeer mooi in vrucht en herfstkleur (November).
Vruchten zijn er meest in October al af, veel vogelvraat.
33.Cotoneaster Franchetii Bois, (niet Franchettii !)
Halfbladhoudend. Struik, 150—250 cm met vele dunne, elegant
overhangende takken en grijs-groene blaadjes. Vruchten veel,
oranje-rood in September—October. W.China 1895.
HARDHEID Heeft de laatste jaren vaak geleden, doch herstelde zich best. ') ,
WAARDE Eén van de meest elegante soorten, mooi in blad
en vrucht.
34.Cotoneaster frigida Lindl.
Bladverliezend. Hoog-opgaande heester of kleine boom tot
6(10) m hoog. V r u c h t e n in zeer grote trossen, 5 mm, helder rood. Blijft tot Kerstmis (en soms langer) in vrucht.
Herfstkleur (in November) geelachtig. Himalaya 1824.
HARDHEID Is in zeer strenge winters hier doodgevroren.
') In de sortimentstuin in de winter 1946-'47 bevroren.
') In desortimentstuin in 1946-'47 is deoude struik slechts gedeeltelijk ingevroren.
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Voor Nederland nauwelijks voldoende hard om een grote boom
te worden. ')
WAARDE Is als boom zeer mooi. Heeft weinig last van vogelvraat. In zacht klimaat bijzonder waardevol. Volgens Doorenbos goed als boom, indien op lijsterbes-stammen veredeld.
Cotoneaster frigida aldenhamcnsis — zie C. aldenhamensis
(nr 24).
35.Cotoneaster friglda var. fructu-luteo Bean
Vruchten geel tot crême-wit. Meer apart dan mooi. Waarschijnlijk nog minder winterhard dan de soort. ')
Dient als jonge plant gebonden te worden, daar anders een
minder mooie, dwars-groeiende onregelmatige struik wordt
verkregen.
36.Cotoneaster glabrata Rehd. & Wils.
Halfbladhoudend. Sterke, r e c h t o p g a a n d e groeier, verwant
aan C.saiicifolia, waarvan deze afwijkt door de kale twijgen.
V r u c h t e n rood in trossen, van October tot December.
BENAMING Wat wij onder deze naam kweken is volgens L.
de Rothschild niet de echte soort uit W. China, doch waarschijnlijk een hybride van C.frigida en C.saiicifolia. In ieder
geval gelijkt deze Cotoneaster wel wat op Wateren en aldenhamensis, ook dergelijke hybriden.
WAARDE Nog onvoldoende geprobeerd. Groeit stijl rechtop.
De vruchten z\jn betrekkelijk klein voor deze groep. 2 )
37.Cotoneaster Ilarroviana Wils.
Bladhoudend. Opgaande, brede, open struik met overhangende,
zich uitspreidende takken, tot 2 m hoog. Verwant aan C. pannosa, maar met grotere, meer leerachtige bladeren. V r u c h t e n donkerrood in trossen. W. China 1899.
HARDHEID Twijfelachtig. Zachter dan C.sal. floccosa. ')
WAARDE Ofschoon nog onvoldoende geprobeerd, lflkt deze
nieuwere soort minder mooi dan C.saiicifolia floccosa waarop
hij in g r o e iw ijz e gelijkt. De vruchten zijn doffer rood en
kleuren pas in December. Volgens Bean een der mooiste in
bloem. Dient nagegaan te worden.
38.Cotoneaster Henryana Rehd. & Wils.
syn. C. rugosa Henryana Schneid.
Bladhoudend of halfbladhoudend. Hoge, o p e n struik (3 m)
met spreidende takken. Bladeren g r o o t , 5—12 cm lang,
2—3 cm breed. V r u c h t e n in trossen, ovaal, roodgekleurd,
6 mm. Midden-China 1901.
HARDHEID Is in de strenge winter van 1928/29 doodgevroren.
WAARDE Van het type „C. sal. floccosa", doch één van de
grofste. Deze soort is waarschijnlijk nauwelijks meer ECHT
in cultuur. De echte soort heeft de g r o o t s t e b l a d e r e n
van alle bladhoudende soorten.
Wat men nu onder deze naam aantreft zijn vormen van de
zeer variabile C. saiicifolia floccosa, die overigens veel er op
gelijkt en bovendien veel harder is.
Cotoneaster horizontalis Wilsoni, zie nr 13.
') Vroor in de winter van 1946-'47 in de sortimentstuin dood.
) In de winter van I946-'47 wel bladverlies. Joch verdergeen schade.
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39.Cotoneaster hybrida pendula hort.
syn. C frigida pendula hort.
Eladhoudend. Grillige treurende groeiwijze. Ongebonden gaan
de lange takken over de grond en dan kan hij als grote kruipplant zeer goed dienst doen. Kan spoedig een grote oppervlakte bedekken. Gebonden of geënt op Sorbus-stammen
mooie treurvorm. Zeer rijkdragend met grote, schitterende
rode vruchten in trossen, October-November. "
HARDHEID Nog betrekkelijk weinig van bekend. Waarschijnlijk voor Nederland voldoende. 1 )
WAARDE M.i. vooral voor bodembedekking uitstekend. Als
treurvorm op stam ook zeer aanbevelenswaardig.
40.Cotoneaster integerrima Med.
syn. C. vulgaris Lindl.
Bladverliezend. Kwarrige, veel vertakte struik 150—200 cm.
•V r u c h t e n rood, 6 mm. Europa, Noord-Azië 1656.
HARDHEID De meest winterharde soort jnet r o d e vruchten.
Groeit zelfs in de meest noordelijke gebieden.
WAARDE Heeft voor Nederland weinig sierwaarde. De eveneens harde, roodvruchtige C. tomentosa is in alle opzichten
mooier. Wordt echter in zeer koude streken, waar het sortiment beperkt is, wel gevraagd. Dient voor die landen of uit
zaad, of op de eveneens winterharde C. acutifolia veredeld
te worden.
41. Cotoneaster lactea W. W. Smith
Bladhoudend.Grote, brede struik (2—3mhoog, breder dan hoog)
met vele, gracieus overhangende takken. Donkergroene, decoratieve bladeren, waarvan de onderzijde wit-viltig behaard is.
V r u c h t e n in 10—15 cm brede trossen, peervormig, helder
rood in November tot Januari. W. China, ingevoerd 1930HARDHEID Voor Nederland waarschijnlijk voldoende. Kan in
strenge winters lijden, doch herstelt zich meestal. 2 )
WAARDE Eén van de allermooiste der laat-kleurende soorten.
Oudere struiken dragen rijk. Is zeker de aandacht waard.
42.Cotoneaster lucida Schlecht
Bladverliezend. Opgaande, dicht vertakte struik tot 3 m.
Gelijkt zeer veel op de bekende C. acutifolia. De bladeren zgn
echter niet dof, maar mooi glimmend. V r u c h t e n zwart,
8—10 mm in September. Altai-gebergte, 1840.
HARDHEID evenals C. acutifolia zeer winterhard, zelfs in
bijzonder koude streken.
WAARDE Als vruchtdrager door de zwarte vruchten niet opvallend. Als heg uitstekend, zelfs mooier dan C. acutifolia.
Wordt in Amerika de „Heg-Cotoneaster" genoemd. Dient uit
zaad gekweekt te worden.
43.C. melanocarpa Lodd.
Bladverliezend. Breeduitgroeiende, dun vertakte struik tot 2 m.
Bladeren grijs-groen. Vruchten zwart, 6—7 mm. Niet rn'kdragend. Europa en Azië 1829.
HARDHEID Zeer winterhard.
') Bleef in de sortimentsluin in de winter J946-'47 zo goed als onbeschadigd.
) Bevroor in de sortimentsluin in de winter J946-'47.
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WAARDE Heeft zeer weinig sierwaarde. Een slordige struik,
met slechts weinig vruchten, die bovendien nog zwart zijn.
Hoogstens gewaardeerd in zeer streng klimaat, waar het
sortiment is beperkt.
44.C.melanocarpa var. laxiflora Schneid.
Een botanische variëteit met iets grotere bladeren. Weinig
sierwaarde.
45.C. moupinensis Franch.
Bladverliezend. Grote struik, 3—4 m hoog en breed wordend.
Grote, ruwe bladeren, welke soms in de herfst kleuren.
V r u c h t e n in flinke trossen, zwart. Gelijkt in groeiwijze en
blad zeer veel op de roodvruchtige Cotoneaster bullata.
HARDHEID In Nederland absoluut winterhard. Kan zelfs in
tamelijk streng klimaat gebruikt worden.
WAARDE Als grove dekheester te gebruiken. Als vruchtdragend soort minder sierwaarde, daar de zwarte bessen niet opvallen.
46.Cotoneaster multiflora Bge
syn. C. reflexa Carr.
Bladverliezend. Struik van 2—3 m met aan de uiteinden overhangende, dunne takken. Bloemen in witte tuilen in Mei.
V r u c h t e n rood, 8 mm in Aug.—Sept. W. China 1837.
HARDHEID Zeer hard. Wordt in noordelijke streken, o.a. Scandinavië veel aangeplant. ,
WAARDE Geeft weinig vruchten. Is echter waardevol als
b l o e m s t r u i k (een uitzondering bij Cotoneasters). Bloeit
als een witte Spiraea in Mei.
47.C.multiflora var. calocarpa Rehd. & Wils.
Bladverliezend. Variëteit met grotere bladeren. Vruchten z e e r
g r o o t (10 mm) helder rood in grote getale voorkomend in
Augustus—September.
(Lijkt op een hybride van C.multiflora en C.tomentosa).
HARDHEID als Cotoneaster
multiflora.
WAARDE Over de waarde van vruchtdragende struiken in
Aug.—Sept., als er nog veel bloemen zijn, is verschil van
mening. Voor koud klimaat met korte zomers heel best.
Zeer mooie, gezonde struik. Voor export naar koude streken
veredele men deze niet op C.bullata, doch op C. acutifolia.
48.Cotoneaster pannosa Franch.
Half-bladhoudend. Struik van 150—200 cm met slappe, overhangende takken. Vruchten dof donkerrood 6 mm.
Gelijkt op C. Franchetii, maar blad kleiner.
HARDHEID Tamelijk zacht. Lijdt in Nederland in bijna elke
flinke winter.
WAARDE In zachter klimaat dan Nederland sierwaarde als
C. Franchetii. Deze laatste is wel wat stijver in groei, doch
meer winterhard.
49.C. racemiflora K. Koch
Bladverliezend. Struik (250 cm) groeiwijze ongeveer als
C. multiflora, weinig donkerrode vruchten in Sept.—Oct.
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Z.Europa, N.Afrika, W.Azië en Himalaya. In cultuur sinds1829.
HARDHEID In Nederland absoluut hard.
WAARDE Niets bijzonders — weinig vrucht.
50.C.racemiflora var. soongorica Schneid.
Geografische variëteit uit W.China. Niet opvallend. Ing.1910.
51. C. racemiflora var. Veitchü Rehd. & Wils.
Variëteit uit midden-China met donkerrode vruchten (10mm).
Zou één van de beste uit deze minder mooie groep zijn. 1900.
Er zijn nog vele andere variëteiten met afwijkingen in bladvorm, die zelden worden gevraagd en weinig sierwaarde hebben, o.a. var. nummularia, var. microcarpa, var. Royleiana.
52.Cotoneaster salicifolia Franch.
Bladhoudend. Forse struik met horizontaal afstaande, of in
grote bogen overhangende takken. Bladeren 3—8 cm lang.
Vruchten in flinke trossen, tamelijk klein (5 mm), helder
rood. October-December. W. China. 1908.
Zeer variabele soort. Doordat deze soort verscheidene malen
uit China van verschillende vindplaatsen is ingevoerd en er
veel van is gezaaid, zijn velerlei vormen bekend. Zeer waarschijnlijk is de echte Ö. salicifolia (Franchet) niet in cultuur,
doch voornamelijk
de variëteit floccosa.
Als Cotoneaster salicifolia wordt gewoonlijk de kleinbladige
vorm (blad S—5 cm) gehouden, die men onder de zaailingen
aantreft. Dit is misschien niet geheel juist, doch wel een
practische oplossing om uit de verwarring te komen.
53. C. salicifolia var. floccosa Rehd. & Wils.
Bladhoudend. Zeer veel voorkomende, flinke struik (3—4 m ) .
Vruchten in grote trossen, helder rood (6 mm) in OctoberJanuari. Tot Kerstmis hebben de vruchten weinig last van
vogels. Midden-China. Ingevoerd 1908.
HARDHEID In Nederland voldoende hard. Lijdt een enkele
maal in zeer strenge winters, doch herstelt zich best. 1 )
WAARDE Eén van de allerbeste. Prachtig in vrucht en blad.
Er is veel verschil in zaailingen. Zeer mooie vormen kunnen
worden geselecteerd. Een gedeelte hiervan is echter zelfsteriel. Dit blijkt, volgens Doorenbos, ook bij groepbeplantingen. Men zou bij het vegetatief vermeerderen van meerdere
mooie planten moeten kweken of — en dit is veel beter —
van één zeer mooie vruchtdrager kunnen kweken, waarvan
bewezen
is, dat deze zelf fertiel
is.
Dit laatste is het geval met de tamelijk grootbladige vorm
(blad 5—6 cm), welke de kwekerij Terra Nova te Aalsmeer
jaren geleden heeft verspreid. Deze wordt in Nederland reeds
veel gekweekt. Deze vorm is zeer rijkdragend en alle planten
dragen volop vruchten. Groeit ook uitstekend.
54.Cotoneaster salicifolia var. rugosa Rehd. & Wils.
Een tamelijk grove groeier met dof groen, iets breder blad.
Vruchten als de soort. Midden China. By ons tot nog toe
niet rijk vruchtdragend. Kan gemist worden.
') In Je winter 1946-'47 wel blaJvcrlies, Joch verjer geen schaJe.
65

55.Cotoneaster serotina Hutch.
syn. C. glaucophylla serotina Stapf.
Bladhoudend (of half bladhoudend). Opgaande struiken
(2—3 m) met tamelijk stevige, overhangende takken. Vruchten
in trossen,-helder scharlakenrood, ovaal 8 mm lang. Zeer laat
kleurend, December-Februari. W. China 1910. Verwant aan de
eveneens laat-vruchtende C. lactea.
HARDHEID Niet voldoende hard in Nederland. Bevriest bijna
steeds bij flinke vorst.
WAARDE In zachter klimaat (Z.Engeland) zeer hoog gewaardeerd voor de zeer late rode vruchten.
56.Cotoneastar Simonsii Baker
Bladverliezend. Bekende, lang het blad houdende, rechtopgaande heester (3 m ) . Vruchten eivormig, oranjerood
(8 m m ) , lang — tot in December — aan de struik blijvend.
Iets herfstkleur. Khasia. In cultuur sinds 1869.
HARDHEID In Nederland in normale winters hard. 1 )
WAARDE Sterke heester, zeer goed voor onderbeplanting en
voor grotere heggen. De vruchten worden vóór de vorst niet
door vogels gegeten.
57.Cotoneaster tomentosa Lindl.
Bladverliezend. Brede struik tot 1.50—2.00 m met forse (3—6
cm) eironde bladeren, dof groen, grijswit aan de onderkant.
Vruchten bijna rond, 7—8 mm, rijp in October. Z. Europa
W. Azië.
HARDHEID Zeer hard, zelfs in zeer koude gebieden.
WAARDE Speciaal voor tussen- en onderbeplanting, randen
en open bos zeer geschikt. Mooier dan C. integerrima. Dient
voor export n a a r koude streken (Canada, N.Scandinavië) uit
zaad gekweekt t e worden. Bij gebrek aan zaad veredelen op
C. acutifolia (niet op C. bullata).
58.Cotoneaster Wardii W.W.Sm.
Bladhoudend. Fijn vertakte heester, verwant aan C. Franchetii. Bladeren zilverwit aan de onderzijde. Vruchten in
trossen, schitterend oranjerood, eirond, October-November,
zeer groot (9—10 m m ) . Z.O. Tibet. Ingevoerd 1931.
HARDHEID Ofschoon in 1941 als jong exemplaar teruggevroren, ïykt deze nieuwe soort voor Nederland voldoende
hard.2)
WAARDE Opvallend mooi met massa's enorme, glanzend
oranjerode vruchten in October-November en zilverachtig
blad. Werd door Kingdon Ward, die deze soort invoerde, de
„Zilverachtige Cotoneaster" genoemd. Dient zeer zeker verder
geprobeerd te worden.
59.Cotoneaster Waterer! Exel
(C. friyida X C. Henryana)
Bladhoudend (of halfbladhoudend). Sterke, zeer brede groeier,
3—5 m hoog met breed spreidende takken. Elke t a k is volbeladen met grote trossen flinke rode vruchten in OctoberJanuari. Herfstkleur: rode blaadjes als bij Stranvaesia. Is
') In Je sortimenlstuln in Je winter 1946-'47 slerk ingevroren.
) Heeft in Je sortimentstnin in 1946-'47 niet geleden,

2
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zelfsteriel, draagt bijna geen vrucht als alleen deze hybride
is aangeplant, doch overvloedig in nabijheid van andere
Cotoneasters, b.v. C. salicifolia floccosa. Ontstaan in de kwekerij van J. Waterer & Sons, Bagshot, Engeland.
HARDHEID Ofschoon jonge exemplaren in strenge winters
geleden hebben, overleefden oudere struiken alle winters. 1 )
WAARDE Eén van de allermooiste van de grote struiken,
schitterend in vrucht gedurende de wintermaanden.
60.Cotoneaster Zabelii Schneid.
Bladverliezend. Fijn vertakte los groeiende heester met overhangende takken, tot 2 m hoog. Bladeren licht grijsgroen,
vruchten eirond, dof rood, 7—8 mm lang, in Sept.-October.
Gelijkt iets op C. tomentosa. W. Hupeh, 1907.
HARDHEID Zeer hard. Zelfs in kouder klimaat dan Nederland bruikbaar.
WAARDE Goed, doch niet bijzonder. Vruchten vallen reeds
vroeg af.
61. Cotoneaster Zabelii var. miniata Rehd. & Wils.
Vruchten kleiner, licht oranje-scharlakenrood. Gele herfstkleur.
WAARDE Mij onbekend. Doorenbos zegt: heel mooi, jonge
planten doorstonden de laatste strenge winters zonder schade.
Waard om geprobeerd te worden.

') In Je sortimenlstnia in Je winter van 194b'-47 alleen blaJverlies, verder
onbeschadigd.
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WAT ZIJN DE BESTE COTONEASTERS ?
In de beschrijvingen der vele.Cotoneasters is reeds aangegeven,
wat ongeveer de sierwaarde zou zijn. Vanzelfsprekend blijft er
verschil van mening bestaan.
Het is daarom wel eens aardig een overzicht te geven, wat
verschillende menschen als de beste 12 Cotoneasters beschouwen.
Ziehier de lijst :
L. de Roti schild

Doorenbos

D. P o l s
adpressa
bullata

—
bullata
conspicua
Cornubia
disticha

conspicua decora

—

•
.—
—

Grootendorst
bullata
conspicua decora
Cornubia
disticha

—
—

divaricata
Uielsiana

—

Franchetii

Franchetii

Franchetii

horizontals

horizontalis
lactca

horizontalis

Uielsiana,

—

fridida Vicary*)

—

—
Uielsiana

—

Henryana

—

—

—

microphyla cochleata**) microphylla
—
—
—
multiflora calocarpa multiflora calocarpa multiflora calocarpa
—
sul. floccosa
serotina*)

praecox
sal.
floccosa
—

praecox
sal. floccosa
—

—
Simonsi
Simonsi
Wardii
Wardii
Wardii
Watereri
Watereri
Watereri
*)voor Nederland te zacht *•) hier onbekend

praecox
sal. floccosa
—

—
Wardii
Watereri

WELKE SOORTEN ZIJN HET MEEST WINTERHARD ?
Met het oog op de export naar zeer koude gebieden, geef ik
hierbij op, welke soorten in de meest noordelijke streken gebruikt
kunnen worden.
HARDHEID GROEP A (Prairie-gebieden van U.S.A. en Canada,
Noord-Scandinavië) :
C. adpressa (onder sneeuw)
C. acutifolia (vooral voor neggen)
C. integerrlma, de hardste roodvruchtige
O lueidu (vooral voor heggen)
C. melanocarpa (en var. laxiflora), minder mooi
C. multiflora (vooral als bloemstruik)
C. multiflora calocarpa
C. tomentosa
HARDHEID GROEP B
Scandinavië)
C. bullata
C. Dielsiana
C divaricata

(Zuidelijk Oost-Canada, Zuid-Midden

C moupineiiHiH

C. praecox
C racemiflora

C. Zabeli
alsmede de onder A genoemde soorten.
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Verlies- en Winstrekening van de Vereniging
Baten
Onderdeel

en Begroting

Omschrijving
Subsidies
v a n h e t Rijk
v a n de P r o v i n c i e
v a n de G e m e e n t e n
overige subsidies

II

III

IV

Totulen

Bedrag

. . . .
. . . .
. . . .

Bijdragen
Contributies
Donaties
Opbrengst producten
Via Veiling
. . .
Particulier

.

.

f 10000.'ƒ 6500,
500.250.
475.500.—
700.6700.— ƒ 13950.—
2758.60;
307.50 f 3066.10

ƒ 2500.1000.-

191 89
1354.89' ƒ 1546.78

ƒ

Grondonderzoek

1054.25

Diverse baten
I n g e h o u d e n b i j d r a g e n Zf. .
Ziekengelden
D e r d e n , films en r e p . r e g e n m e t e r
Teveel a f g e d r . loonbel. '45
Rente
. . . . . . . .
D i v e r s e n ( v e r s l a g e n , b o e k j e s etc.)

Begroting
1947

422.31
86.10
28.89
2.12'
8.431
396.13! ƒ

Saldo verlies

100.1000.-

ƒ 1000.ƒ

500.-

943.98

ƒ 1080.74 \f 8225.—
f 21641.85 !ƒ 26000.—

B o s k o o p , d e n 15 M a a r t 1947

De Voorzitter,

J. P . W E R K M A N

„De Proeftuin" te Boskoop over 1946
voor 1947

Lasten
Omschrijving

Bedrag

Totalen
ƒ

Landhuur
Bedrijf
Onderhoud
Verzekering

Begroting
1947

395.— ƒ

395.

!'/ 1119.23
\f 2500.—
ji
26.75 f 1145.98
100.—

Afschrijvingen
Bedrijfsgebouwen
. . . .
Bakken
Kassen
Verwarmingsinstallatie
Rietmatten
L a b o r a t o r i u m ( i n s t r . en t o e s t . )
. Meubilair
W e r k t u i g e n en g e r e e d s c h a p p e n
Waterleiding

48.50
300.—
120.—

50.—
300.—
120.—

70.91

70.—
613.72

60.—
20.—

Salarissen
Plantkundige
. . . .
Analyst
. . .
Chef-kweker
. . . .
vast personeel
los
„
. . .
volontairs
sociale l a s t e n

3041.83,
2237.70
1862.—
3652.—
573.33
188.—
1711.521 ƒ 13266.38

3430.—
2362.—
1950.—
3840.—
720.—
400.—
2000.—

Benodigdheden
Meststoffen
|/
B e d r i j f s m i d d e l e n ( l a b . en t u i n ) ij
Bestrijdingsmiddelen
. ji
B r a n d s t o f f e n , licht, g a s , w a t e r
O n d e r h o u d w e r k t , en g e r e e d s c h .
Aankoop

890.50
1014.46:
176.92!
856.14
152.881
1/

3090.90

900.—
1000.—
200.—
1000.—
200.—
100.—

Z a d e n en p l a n t e n

1261.70ƒ

1261.70 f

800.—

56.08
18.23; ƒ

;f

Diverse kosten
•
A d m i n i s t r a t i e , p o r t i en v r a c h t e n ƒ
J a a r v e r s l a g 1945
Vergaderingen
R e i s k o s t e n en e m b a l l a g e
Omzetbelasting .
B a n k ( r e n t e en p r o v i s i e )
Onvoorzien
. . . .

ƒ

584.36
816.65!

34.10J
371.411
23.44
38.21 ƒ

1868.17

600.—
1500.—
50.—
500.—
50.—
60.—
723.—

ƒ 21641.85 ƒ 26000.—
De Secr.-Penningmeester,

G. B O E R P z n

MEDEDELINGEN
VERENIGING „BOOM- EN PLANTENBEURS" TE BOSKOOP
Afd. Rozencommissie
Jaarverslag over 1946
In aansluiting op ons vorig rapport moeten wtf helaas wederom
melden dat de keuring van de najaarsbloei der in de Proeftuin
opgeplante Polyantha-rozen niet kon plaats hebben wegens ongunstige weersomstandigheden, waardoor deze nabloei niet tot zijn
recht kon komen.
De Commissie vergaderde eenmaal. De toestand van de
Boskoopse onderlaag, verschijnselen en mogelijke middelen tot
verbetering werden uitvoerig besproken en als resultaat dezer
besprekingen werd een advies aan de kwekers gepubliceerd. Een
der leden nam op zich, voor eigen rekening de aanbevolen methode
toe te passen.
Naar aanleiding der vergadering werd door een ander lid de
Proeftuin in het bezit gesteld van een collectie nieuwere Floribunda-rozen.
Een onderlaag (canina-selectie) welke voor Boskoop werd aanbevolen, is door de Commissie' grondig bekeken en besprpken,
doch bij gebrek aan voldoende gegevens kon hierin generlei advies
worden gegeven.
Geen nieuwe rozen werden dit j a a r ter keuring aangeboden.
Zo beperkte zich onze werkzaamheid op dit gebied tot herkeuringen.
Na observatie gedurende drie j a a r over veld en onder glas, werden
de volgende bekroningen uitgereikt:
Certificaat Eerste Klas aan zaailing No. 164-42, eigenaar de
Heer G. de Ruiter, Hazerswoude.
Groeiwüze bijna halfklimmend, breeduit, sterk doorbloeiend met
grote trossen, vrfl van alle ziekten, winterhard. Bloem enkel, kleinbloemig (4 cm), helder rood met scharlaken gloed, lang houdend,
niet verkleurend.
Certificaat Eerste Klas aan zaailing No. 23-42, van dezelfde
eigenaar.
Groeiwijze een sterk remonterende Polyantha, doorbloeiend met
zeer grote trossen, vrjj van alle ziekten, winterhard. Bloem enkel,
kleinbloemig (5 cm), helder rood, sterke bloem, kleurvast.
Zoals het financieel verslag aantoont, sluit de rekening der
Commissie met een batig saldo.
De Secretaris, J. de Vink
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HET SEHINGEN SOKT1MENT
H. J. Grootendorst en S. G. A. Doorenbos
Reeds meerdere malen is er de aandacht op gevestigd, dat het
aantal in ons land gekweekte seringenvariëteiten onmogelijk groot
is. Wel is elke sering mooi en bruikbaar, doch wij willen liefst
alleen het allerbeste aankweken.
Gaat het om bepaalde eigenschappen, b.v. zoekt men de beste
trekseringen, dan valt men terug op een vry klein aantal beproefd
goede variëteiten. Zo weet men ook wel welke de meest bruikbare
seringen zijn voor potcultuur.
Onvoldoende is echter onze ervaring met het sortiment voor
buiten, n.1. voor het uitplanten in parken en tuinen.
Men heeft seringen, die hoog groeien en aan de top bloeien,
naast variëteiten, welke bossig blijven en tot dicht bij de grond
hun bloemen tonen. Ook zijn er vroege en late bloeiers. Hiermede
dient men bij het maken van beplantingen rekening te houden.
De kweker heeft bezwaren tegen slechte vertakkers, zwakke
soorten en zulke, die hoog en kaal opgroeien. Een variëteit moet
„met voordeel" te kweken z\jn.
Hetgeen gewenst wordt is een sortiment in enkel- en dubbelbloemig, in goed uiteenlopende kleuren en soms ook enige vroeg
en laatbloeiende variëteiten. De kleuren moeten niet lelijk verbleken, de trossen moeten tegen regen en wind bestand z\jn en
,bovendien moeten aanbevolen variëteiten het op diverse grondsoorten goed doen.
Om tot een keuze uit de ongeveer tweehonderd variëteiten te
komen, die in Nederland in cultuur zijn, is>moeilijk. Elke sering
heeft zijn vóór en tegen.
Vroege Seringen
Van de zeer vroegbloeiende groep, de z.g. „hyacinthiflora"
seringen, werd slechts „Lamartine" opgenomen, daar deze vroege
bloesems veeltijds bevriezen. Bovendien is de kleur en trosvorm
van deze vroegbloeiers, waartoe o.a. Buffon, Louvois, Montesquieu
en Mirabeau behoren veel minder dan bij de andere seringen.
Wortelecht ol veredeld
Wortelechte seringen zijn, naar men zegt, bij het forceren
minder bloeirijk, en blijven in groeikracht achter bij veredelden.
Voor tuinbeplanting hebben wortelechte seringen zeer grote voordelen. Hoevele seringen in particuliere tuinen en in parken zijn
niet overwoekerd door het wildopslag? Op de duur laat de bloeirijkheid niets te wensen over. Ongetwijfeld dient een kweker voor
een wortelechte sering een belangrijk hogere prijs te krijgen.
Reeds enkele jaren .geleden hadden wij, mede in overleg met
de Heer D. Eveleens Maarse uit Aalsmeer, een sortiment van de
allerbeste tuinseringen opgesteld, gebaseerd op waarnemingen in
Nederland.
Hierin hadden we de seringen gewaardeerd, volgens het ook bfl
andere plantengeslachten gebruikelijke systeem van waardering,
n.1. * — ** of ***, al naar de waarde.
Onlangs ontvingen wij uit Amerika een dergelijke publicatie,
nl. „Lilacs for America", het rapport van de „Committee on
Horticultural varieties of The American Association of Botanical
Gardens and Arboretums",. Hierin werd uit de ongeveer 500 verschillende tuinvormen van de seringen een groep van 40, resp.100
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van de beste tuinseringen aangegeven. De aldaar gevolgde methode
was als volgt : Men vroeg aan de instellingen als Arboreta, Publieke
Parken, houders van Seringen-collecties, als ook aan een 60-tal der
voornaamste seringenkwekers, de hen bekende seringen van een
cijfer te voorzien, volgens het systeem : 9-10 uitstekend, 7-8 zeer
goed, 5-6 goed, 4 twijfelachtig, 0-3 slecht. Uit de verkregen opgaven
werd het gemiddelde genomen, slechts uit de meer algemeen bekende vormen werd de „Masterlist" en het
„Standaardsortiment"
opgesteld.
Van de nieuwere, waarvan minder dan 10 opgaven ontvangen
werden, is een apart lijstje gemaakt. De originele publicatie was
van 1941. In de gecorrigeerde lijst van 1943 werd bij enkele der
nieuwere variëteiten vermeld, of de later binnengekomen rapporten
deze hoger of lager waardeerden.
Het blijkt dus, dat wij in Nederland niet de enige zijn, die de
noodzakelijkheid van sortimentsbeperking
inzien. Het lijkt ons
van groot belang, beide publicaties, in één lijst verwerkt, de
Nederlandse kwekers voor te leggen.
Wö hebben de seringen ingedeeld in 3 kleurengroepen, om het
sortiment enigermate overzichtelijk te maken. Deze groepen zijn
weer onderverdeeld in çnkel- en dubbelbloemige vormen.

***
**
*
o
v

TUINSEKINGEN
Nederland
Amerika
— uitstekend
• 9—10 — uitstekend
— zeer goed
7— 8 — zeer goed
— goed
5— 6 — goed
—• aanhouden waard
4 _ twijfelachtig
— kan vervallen
0—• 3 — slecht

U . S . A ! Ned.

7.5
6.8
7.2
5.6
7.7
8.5

9.2
7.1
4.9
74

Wit (enkel)

o JAN VAN TOL (van Tol 1916) zuiver wit, bloemen
2J4—3 cm, grote tros (slechte groeier tros te zwaar
voor de zwakke steel).
o MmeFLORENTINE STEPMAN (Stepm.1908)zuiver wit,
sterke groeier (als tuinsering matig, als treksering,
bekend als de beste).
* Mme FELIX (Felix & Dijkhuis 1924) wit, middelgroot
zeer bloeirijk, gedrongen groeier (voornamelijk bekend
als potsering, wecjens bloeirijkheid).
* MARIE LEGRAYE (Morren 1879), wit, middelgroot
(als vroege treksering de beste, goede tuinsering).
* MONT BLANC (Lern. 1915) zuiver wit, zeer grote
symmetrische tros, l a a t .
** VESTALE (Lern. 1910) zuiverwit, zeer mooie trossen,
grote bloeier, v r o e g (struik van onder tot boven
bezet mei bloemen).
Wit (dubbel)
* EDITH CAVELL (Lern. 1916) crême-wit, open bloemen
melk-wit, zeer grootbloemig, ingebogen nagels, grote
lange trossen; bloemen lijken half-dubbel.
v JEANNE D'ARC (Lern. 1902) crême-wit in knop, later
wit. (Niets bijzonders.)
v Mme ABEL CHATENAY (Lem. 1892) wit, halfdubbel,
onsymmetrische bloem.

U.S.A. Ned.
6.3
v Mme CASIMIR P E R I E R (Lern. 1894) crême-wit (overtroffen door Edith Cavell).
6.6 *** Mme LEMOINE (Lern. 1890) zuiverwit, ronde ingebogen bloemnagels, l a a t (voor ons steeds één der
beste dubbele witte).
8.0
** MISS ELLEN WILMOTT (Lern. 1903) sneeuwwit, zeer
grote, perfect gevormde bloemen, laat.
(In afwijking van Mme Lemoine, niet rond-ingebogen
bloemetjes.)
6.1
v PRINCESSE CLÉMENTINE (Math. 1908) wit, onsymmetrische bloem, open tros.
Blauw, lila-blauw, mauve (enkel)
8.5
6.8
7
5.9
6.9
8.2
8.3
7.4

5
6.2
7.3
7.3
7.6
5.8
7.9
7.7
6.9

** AMBASSADEUR (Lern. 1930) licht azuurblauw, bijna
wit centrum, flinke bloem.
o CHARLES X (Audibert 1831) lila, flinke tros, forse
groeier.
* DÉCAISNE (Lern. 1910) helder blauw, knoppen lilablauw, uitzonderlijk bloeirijk, gedrongen groeiwjjze.
(Eén van de meest „blauwe" seringen).
o HUGO KOSTER (Koster 1914) lila-blauw, zeer bloeirjjk. (Klein, niets bijzonders, waarde voor trek door
bloeirijkheid.)
o LAMARTINE (Lern. 1911) licht blauw, kleine tros,
zeer vroeg.
* Mme FRANCISQUE MOREL (Morel 1892) violetrose, zeer grootbloemig, hoge groeier.
** MARÉCHAL FOCH (Lern. 1924) karmijnrose, oudere
bloemen mauve, enorme tros, grote nagels.
* RUHM VON HORSTENSTEIN, donker lila, grote
bloemtros, flinke groeier.
Blauw, lila-blauw, mauve (dubbel)
v ALPHONSE LAVALLEE (Lern. 1885) lila-blauw.
o BELLE DE NANCY (Lern. 1891) lila-rose.
** KATHERINE HAVEMEYER (Lern. 1922) rose-lila in
knop, open bloemen cobalt, lila tot mauve, enorme
trossen grote bloemen, sterke groeier.
** LEON GAMBETTA (Lern. 1907) rose-mauve, zeer grote
tros, bloeirijk, v r o e g .
** Mme ANTOINE BUCHNER (Lern. 1905) zacht rosemauve, stevige grote tros, z e e r l a a t .
o MICHAEL BUCHNER (Lern. 1885) lila, goede groeier,
bloeirijk.
** OLIVIER DE SERRES (Lern. 1909) knop purperblauw, open bloem, lavendel-blauw, ronde nagels,
enorme trossen. (Bloeit pas rijk als oudere plant.)
* PRÉSIDENT FALLIÈRES (Lem. 1911) zuiver lichtmauve-rose goede tros, z e e r l a a t .
o PRÉSIDENT GRËVY (Lem. 1886) lila, grote trossen,
mooi. (Maar moeilijk voor de kweker, struik vertakt
slecht.)
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U.S.A. Ned.
Purper en purperrood (enkel)
7.8 *** ANDENKEN AN LUDWIG SPÄTH (Späth 1883) diep
purper, matig grote tros, bijzonder bloeirijk. (In kleur
is deze nog steeds één der allerbeste.)
8.0
** CAPITAINE BALTET (Lern. 1919) dof licht lilapurper, zeer grootbloemig, forse tros. (Een prachtige
egale kleur.)
7.4
o CONGO (Lern. 1896) purperrood, verbloeit tot dof
purper, flinke bloem, gedrongen tros. (Is géén goede
groeier; onder deze naam wordt dikwijls een andere,
blauw-purpere sering
gekweekt.)
6.0
* HUGO DE VRIES (Keessen ,1927) purper, grote opstaande tros, flinke nagels, sterke opgaande groeiwijze.
(Is wel groter dan „Späth", maar als tuinsering niet
beter.)
7.1 ** MARCEAU (Lern. 1913) diep purper, enorm grote
nagels, brede onregelmatige tros ; groeit echter zeer
jjl en hoog. (Eén van de grootstbloemige, houdt goed
kleur. )
7.9
** MASSENA (Lern. 1913) diep purper, enorme nagels,
bloem 2y2—3 cm diameter, brede tros, zeer lage
groeier. (Wordt niet zo hoog als „Marceau", waarop
deze gelijkt. Voor de kweker moeilijk, daar hij slecht
vertakt. Vormt op latere leeftijd een uitstekende struik.)
6.0
o PASTEUR (Lern. 1903) egaal purper, zeer hoge en
smalle tros. (Opvallend door de twee-koppers, die deze
sering steeds maakt.)
7.9 ** RÉAUMUR (Lem. 1904) petunia-violet, brede vertakte
tros, bloeirijk, goede stevige, bossige groeier.

6.8'
7.5

7.0

7.8

6.4

Purper en purperrood (dubbel)
* CHARLES JOLY (Lem. 1896) purperrood, korte gedrongen trossen, kleine bloemen. Zeer rijkbloeiend.
* GENERAL PERSHING (Lem. 1924) purper-violet
met lichter onderzijde, donkere knoppen, stevige zware
tros, grote nagels, l a a t . (Sommige vinden de lichter
gekleurde buitenste bloemblaadjes minder mooi.)
** MRS. EDWARD HARDING (Lem. 1903) helder purperrood, b\j verbloeien mooi purperrose, zware trossen,
grootbloemig. (De meest grootbloemige der hier bekende dubbele „rode".)
** PAUL DESCHANEL (Lem. 1924) prachtig licht purper,
tot purperrose, knoppen donkerder, flinke elegante
tros, bloeirijk. (Prachtige tint tussen de donker- en
lichtgekleurde serinqen in.)
o PRÉSIDENT LOUBET (Lem. 1901) donker purperrood, zeer brede en gedrongen tros, bloeirijk. (De vertakte, korte trossen doen wat „propperig" aan.)

Het is van belang de opinie weer te geven van Monsieur
Lemoine, te Nancy, Frankrijk, die het grootste deel van de tegenwoordig gekweekte seringenvariëteiten in de handel heeft gebracht. Deze autoriteit gaf in 1938 als de beste seringen op :
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ENKEL
Vestale

DUBBEL
Mme Lemoine
Edith Cavell
Miss Ellen Wilmott

BLAUW en MAUVE

Ambassadeur
Maréchal Foch

Katherine Havemeyer
Mme Antoine Buchner
Président Poincaré

PURPER

Captaine Baltet
Etna
Marceau
Massena
Prodige .

General Pershing
Mrs. Edward Harding

WIT

' Vergelijkt men Lemoine's lijst met de onze, dan zult U opmerken, dat de meningen niet ver uiteen liggen. Voegt men
Andenken an L. Späth, een duitse aanwinst hieraan toe, dan heeft
men waarschijnlijk als sortiment van tuinseringen de allerbeste
genoemd.
Kwekers-sortiment
Voor de kweker, die zich niet specialiseert in seringen is het
hierboven genoemde sortiment te groot. Laten we nu eens nagaan,
wat men als een goed kwekers-sortiment zou kunnen aanbevelen.
Allereerst dient opgemerkt te worden, dat het publiek vooral
dubbelbloemige seringen wenst. De vraag is naar dubbel wit en
purper, maar niet naar blauwe. Deze lijken (vooral de oudere
variëteiten) volgens de meeste kopers te veel op de wilde sering.
Het kwekers-sortiment zou o.i. als volgt kunnen zijn:
De beste tuinseringen zijn:
Mme Lemoine (dubbel wit)
And. an L. Späth (purper)
Charles Joly (dubbel purper)
Zeer goede zijn voorts :
Marie Legraye (enkel wit)
Ruhm von Horstenstein (enkel donker lila)
Hugo de Vries (enkel purper)
Daarnaast komen voor potcultuur in aanmerking:
Hugo Koster
Mme Felix
en als trekseriny : Mme Floretine Stepman.
Deze laatste dient geheel apart bezien te worden. Is de beste
treksering, maar voor buiten is deze slechts matig. Dus b.v. niet
als halfstam.
U zult twee oude bekende missen, n.1. Michael Buchner en
Charles X. Deze zijn beide uit de tijd. Michael Büchner is een
favoriet van de kwekers, want hij groeit zo best. Charles X is
ook zo'n oude bekende, die nog veel wordt gekweekt. Maakt
echter niet meer die forse trossen als 40 j a a r geleden. Is sterk
gedegenereerd.
Zodra er voldoende enthout te verkrijgen is, dienen de volgende
variëteiten meer gekweekt te worden:
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Vestale — enkel wit
Miss Ellen Wilmott — dubbel wit
Ambassadeur •— enkel blauw
Maréchal Foch — enkel rose
Katherine Havemeyer — dubbel mauve
Mme Antoine Buchner — dubbel rose
Marceau — enkel purper
Paul Deschanel — dubbel licht purper
Mrs. Edward Harding — dubbel purperrood
In de volledige lijst vindt men echter nog vele andere prachtige
variëteiten.
In deze beschouwingen over ons seringensortiment zullen velen
namen missen, welke zij waard achten te worden opgenomen.
Het is uiterst moeilijk om een keuze te doen. Wij moeten bekennen, dat variëteiten, welke reeds vele jaren geleden verspreid
werden en zich nog geen blijvende plaats veroverd hebben, die
plaats hoogstwaarschijnlijk om de één of andere reden niet waard
zijn. Vele oudere zijn intussen door nieuwere overtroffen.
Voorbeelden hiervan zijn bv. Belle de Nancy, welke overtroffen
wordt door Mme Antoine Buchner; Mme Cas. Perier, waarvan
Edith Cavell een verbetering is.
Een andere reden voor het niet opnemen in het bovengenoemde
kwekers-sortiment is de minder gewenste groeiwijze of andere
groeigebreken. Président Grévy b.v. maakt te weinig takken; verschillende donkere seringen als Volcan, Negro en de echte Congo
zijn niet met voordeel te kweken.
Trekseringt'n
De eisen, welke aan trekseringen worden gesteld, zijn geheel
anders dan die voor tuinseringen.
Planten met stijve, dikke takken zijn o.m. bros en niet bruikbaar. De kleuren moeten zuiver zijn, ze wijken getrokken dikwijls
vrij sterk in kleur af van de ongeforceerde. Na het trekken moet
de plant zich snel weten te herstellen. Is dat niet het geval,
zoals bij Ambassadeur, dan is zo'n variëteit voor het trekken onbruikbaar.
Witte seringen zijn het meest gezocht. Daaronder geldt de
variëteit Mme Florentine Stepman voor de beste, hoewel Marie
Legraye er ook nog wezen mag, vooral voor vroege trek.
Onder de dubbelbloemige late is Mme Lemoine uitstekend.
Princesse Clementine met op violieren lijkende bloemen zal nooit
veel opgang maken.
Van de enkelbloemige late sering Mont Blanc verwachtte men
vanwege de zuiver witte kleur heel veel, doch de nagels bleken te
bros en de verzending leverde moeilijkheden op.
Van de gekleurde variëteiten neemt voor de trek de variëteit
Andenken an L. Späth een grote plaats in. Hugo de Vries is helderder van kleur en groter van bloem.
Getrokken is Décaisne de blauwste sering. Voor blauw vindt
men nog sporadisch Charles X, naast Hugo Koster en Mme F. Morel,
welke laatste meer rose in tint is.
Tenslotte treft men in Aalsmeer heel wat Lemoinei (Lern. 1878)
en Lavallensis (Leroy 1865) aan. De oudere Gloire de Lorraine
(Lern. 1876) moet genoemd worden en als verdwenen variëteiten
de Marly (1835), welke blauwe sering „getrokken" wit werd en
Lucie Baltet (Carr. 1888), welke geforceerd crêmegeel was.
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De ontwikkeling van het sortiment
De gewone sering _ Syrinya vulgaris — werd door de Oostenrijkse gezant Busbecquius ongeveer 1554 uit een tuin te Constantinopel naar Weenen gebracht. Vóór 1600 was de sering in geheel
Europa bekend. In het wild werd hij eerst in 1828 ontdekt.
Wanneer wij nu de ontwikkeling van ons seringen-sortiment
nagaan, dan valt op dat de nog steeds gekweekte variëteit
Charles X — in 1831 verspreid —• in die tijd wel ver vóór alle
andere goede variëteiten uit was. De Marly (1835) een sering die
door de oude Franse trekkers gebruikt werd, is hier nooit zo
populair geweest.
Daarna volgen Dr. Lindley (Van Houtte 1859), Lavallensis
(Leroy 1865) en Gloire de Lorraine (Lern. 1876). Beide laatste
worden nog steeds als treksering gebruikt.
Enige jaren later volgen dan de beroemde seringen Marie
Le(/raye (Morren 1879) en Andenken an L. Späth (Späth 1883).
Intussen is Lemoine er in geslaagd dubbelbloemige seringen te
kweken. De eerste goede variëteiten zijn: Lemoinei (1879) — de
toevoeging fl. pi. achter de naam is overbodig — Michael Buchner
(1885), Président Grévy (1886) en Mme Lemoine (1890). In de
daarop volgende jaren is een ware lawine van seringenvariëteiten
losgekomen, zodat nu zeker een 500 variëteiten bekend zijn. Hiervan zullen er in Nederland wel een 200 zijn.
De sortimentstuin
In de sortimentstuin werd enkele jaren geleden een flink sortiment aangeplant. Jammer genoeg stonden ze op een slechte plaats,
zodat vele exemplaren niet goed tot hun recht kwamen.
A.s. voorjaar worden alle seringen — volgens kleuren gerangschikt — opnieuw geplant. Het zou bijzonder waardevol zijn, indien het mogelijk was ook de allernieuwste seringenvariëteiten
hier te vergelijken. Misschien zijn er leden, die hier niet genoemde
variëteiten hebben, die de aandacht waard zijn. Late zij zich tot
„de Proeftuin" wenden.
Moge deze publicatie er toe bijdragen, dat het seringensortiment in de Nederlandse boomkwekerijen spoedig de mooiste en
beste variëteiten zal bevatten.
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DE BEHANDELING VAN ZOMERSTEKKEN
Bij het verzamelen is het van groot belang alleen volkomen
gaaf en ziektevrij stek te plukken of te sngden en dat luchtig in
een mand of kist te stapelen ; in een zak of lap worden de
bladeren en slappe topjes al heel gauw gekneusd. Zodra de stekken
in de loods of werkruimte zijn gebracht uitspreiden op een koele
vochtige plaats en ze wat vochtig maken om het „leppen" te voorkomen. In het algemeen moeten de stekken niet te lang gemaakt
en het slappe topje uitgenomen worden. Het ondereindje dat in
het grondmengsel moet komen mag vooral niet langer gehouden
worden dan dat het stekje voldoende vastgezet kan worden. Maken
we dit stuk te lang dan zal dit te diep in de grond komen en .
wordt een vlugge beworteling verhinderd door een dikwyls veel te
vochtige en koude grond. Steken we ze diep in potten dan komen
de wortels al spoedig in aanraking met de bodem en worden
daardoor gedwongen zich naar boven toe te ontwikkelen, wat
onnatuurlijk is terwijl bij het uitplanten deze wortels erg breekbaar zijn. Het verwonden moet zo oppervlakkig mogelijk gebeuren.
Een schilletje er af is reeds voldoende. Een diepe verwonding
herstelt zich moeilijk en de kans op inrotten is zeer groot met
het gevolg dat daardoor een groot gedeelte afsterft ondanks alle
verdere goede zorgen. Voor het verwonden is het van belang een
heel scherp mes te gebruiken. Het grondmengsel moet voordat
het in de bedding van de kas of in bak of pot komt voldoende
vochtig gemaakt worden. Een te nat mengsel is echter slecht. Het
plakt teveel op elkaar, belet warmte- en luchttoetreding en kan
bij zeer gevoelige gewassen een totale mislukking veroorzaken.
Bij het stekken in de bedding het grondmengsel een paar dagen
voor het stek steken in orde maken, zodat het in de bedding op
temperatuur kan komen en zich beter kan voegen (bezinken). lïy
het stekken in pot eerst de potten goed laten volzuigen met
w a t e r ; droge potten onttrekken veel vocht aan het grondmengsel
en aan de stekken. Bij zeer kruidachtige stekken kan deze vochtonttrekking zeer slechte gevolgen hebben. Indien mogelijk voor
het laten volzuigen van de potten leiding- of regenwater gebruiken.
Slootwater bevordert meestal de mos- en algengroei waardoor
potten en grondmengsel al gauw met een groene laag overdekt
worden en daardoor meer afgesloten worden van lucht en warmte
en dus kouder blijven. Als de stekken in bedding of in potten
gestoken worden het grondmengsel goed om de stekken aandrukken zodat het gehele ondereinde goed in aanraking komt met
het grondmengsel. Bij het steken of weggraven van de potten in
de bedding moeten de stekken zo hoog geplaatst worden dat de
bladeren juist even vry blijven van het glas, zodat de stekken niet
in aanraking komen met de condensdruppels onder aan het glas.
Een groot voordeel van het in pot stekken is, dat men de potten
enige centimeters boven de turfmolm kan houden waardoor de
grond in de pot de in de bedding heersende temperatuur gemakkel\jker overneemt dan de geheel ingegraven pot. Ook de vochtigheid
van het grondmengsel kan dan beter geregeld worden. Na het
steken wordt alles even goed aangegoten zodat het grondmengsel
zich goed om de stekken sluit en alles flink vochtig is. Bij een
grondmengsel met veel turfmolm is te veel aangieten zeer slecht.
Het grondmengsel biyft dan een tijdlang te vochtig en te koud.
De eerste week na het stek steken worden de ramen goed
gesloten gehouden. Bg het eerste luchten zoveel mogelyk voor80

komen, dat er condenswater op de stekken valt, daar hierdoor
heel dikwijls schade ontstaat aan de bladeren. Bij bakken de
onderramen niet over het reeds openliggende gedeelte dragen, daar
er dan al gauw heel wat druppels op de stekken vallen. Zeer
zandige grondmengsels moeten dan vaak licht begoten worden.
1$Ü mensuels met veel turf molm is bevochtigen van bladeren met
de kasspuit voldoende. Naar mate de stekken sterker worden
(opharden) steeds meer gaan luchten en het grondmengsel vooral
niet vochtiger maken dan nodig is. Tijdens het luchten aangetaste
bladeren en stekken verwijderen om alles zo zuiver mogelijk te
houden. Ontdekt men ziekte in de stekken (luizen, rupsen enz.)
dan direct bestrijden. Luizen planten zich snel voort in zo'n
vochtige warme omgeving. Vóór de bestrijding de stekken even
laten opdrogen dan heeft de bespuiting beter effect. In de eerste
dagen na het steken in de kas by zonnig weer vroegtijdig schermen met kaasdoek of kranten echter niet langer dan noodzakelijk
is, daar de stekken veel licht nodig hebben. Daarom mogen bakramen ook niet te zwaar gekalkt worden daar er dan ook weinig
warmte in de bakruimte kan binnendringen. Bij zonnig weer de
bakken afschermen met horren en bij zeer felle zon over of onder
de horren de bak bedekken met gaaslinnen.
In het algemeen blijven de in de bak gewortelde stekken staan
om te overwinteren, doch ze moeten dan voldoende aigehard
worden, vooral die stekken, die voor de winter nog weer gaan
groeien. l i e t beste is de ramen hier enige tyd te verwijderen of
bij regenweer onder en boven t e luchten, zodat de bakgrond niet
doordrenkt wordt met water. Om te voorkomen dat er zich veel
water onder de bakken ophoopt in de regenrijke perioden is een
drainage in de bakpaden zeer gewenst öf de paden zodanig naar
het midden laten afhollen dat het regenwater hierdoor snel in het
midden van het pad afvloeit. Evenals bij zaaibakken is het bij
stekbakken nodig de grond tegen de winter wat te laten opdrogen.
Het gevaar van opvriezen van de stekken wordt hierdoor verminderd.
Bij vorst de bakken afdekken met rietmatten en bij laat
gewortelde stekken de onderramen weer in de bakken brengen en
in de paden een flinke laag afval of stro om zoveel en zolang
mogelijk de vorst uit de bak te houden.
Na een vorstperiode moet men zeer voorzichtig zijn met het
weghalen van de bedekking vooral bij zonnig weer. Is de grond
in de bak bevroren dan duurt het enige dagen voordat de bovendekking geheel verwijderd kan worden. Haalt men deze te vlug
af dan is de kans dat de bovengrondse delen verdrogen (z.g. verbranden) zeer groot.
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„DE TUINBOUWGIDS"
E. F. J a c o b i
Sinds enige jaren wordt door de Tuinbouwvoorlichtingsdienst
„De Tuinbouwgids" uitgegeven, die aan het einde van elk jaar
verschijnt, steeds verbeterd en aangevuld. Om het boekje niet te
dik te maken, vallen dan ook weer bepaalde onderwerpen af,
zodat het grote aanbeveling verdient elk j a a r de nieuwe uitgave
aan te schaffen, zodat men in het bezit komt van een complete
serie.
Wat biedt nu „De Tuinbouwgids" aan de gebruiker ? Allereerst
vindt men na de posttarieven en een kalender voor het maken
van aantekeningen een algemeen gedeelte (pag. 67—167). Hier
treft men volledige gegevens aan over allerlei overheids- en semi
overheidsinstanties op het gebied van de Tuinbouw, zoals b.v.
Tuinbouwvoorlichtingsdienst, Plantenziektenkundige Dienst enz.
met namen, adressen en telefoonnummers. Verder b.v. maten, gewichten en inhouden van bloempotten en kippengaas tot schuiten
toe, gegevens over de lonen en nog veel meer.
Na een Algemeen technisch gedeelte (pag. 168—222), verwarming, spuitmachines, bestrijdingsmiddelen e.d., volgen gegevens
over grond en bemesting (pag. 223—248).
Hierna worden per t a k van Tuinbouw een geweldige hoeveelheid
belangrijke gegevens verstrekt over alles wat men maar wenst te
weten. Groententeelt (pag. 249—318), Fruitteelt (pag. 319—380),
Bloembollenteelt (pag. 381—420), Boomteelt (pag. 421—456), Bloementeelt (pag. 457—508) en Zaadteelt (pag. 509—516). Tot slot
volgen een aantal artikelen (pag. 517—536) over verschillende belangrijke tuinbouwkundige onderwerpen. Het zou ons te ver voeren
op alle onderdelen in te gaan, maar voor de Boomteelt-afdeling
wil ik een uitzondering maken. (Ook in het algemeen gedeelte
vinden wij vele gegevens, waar ook de boomkwekerij gebruik van
zal maken, zoals belastingen, kasverwarming, bemesting enz.)
Na een kaartje, waarop de verspreiding van de boomkwekerij
in ons land is aangegeven, volgt een tabel voor het stekken met
groeistoffen ; vervolgens een zaaitabel, waarin men gegevens kan
vinden over zaaitjjd, wijze van zaaien, zaadhoeveelheid enz. van
practisch alle boomkwekerijgewassen, die gezaaid worden. In een
volgende tabel worden gegevens vermeld over het enten (veredelen)
onder glas; welke onderstam gebruikt moet worden, voorbehandeling van de onderstam, tijd van veredelen enz.
Na een aantal gegevens over de bestuiving van besheesters,
komt de zeer belangrijke ziektebestrtjdingstabel. Hierin worden
alle ziekten van onze gewassen genoemd en hun kenmerken en
bestrijdingswijze aangegeven. Zeer waarschijnlijk zal in de nieuwe
uitgave ook nog een lijst van besplanten, met verschillende gegevens worden opgenomen en ook een tabel over de wijze waarop
de belangrijkste boomkwekerijgewassen kunnen worden vermeerderd.
De aanschaffing van dit boekje kan ieder ten sterkste worden
aangeraden. Bij collectieve bestelling b.v. via de veiling of via
mijn dienst is de prijs lager.
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