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VOORWOORD
Het jaar 1957 mag, ondanks het feit dat aan de outillage nog weinig is
veranderd, als een goed jaar voor het Proefstation voor de Bloemisterij
worden beschouwd. Gezien het feit, dat het zeker nog enige jaren zal
duren, dat een nieuw gebouw in gebruik kan worden genomen, werd
besloten het laboratorium voor het chemisch grondonderzoek nog geheel
te moderniseren, hetgeen het onderzoek ongetwijfeld ten goede zal komen.
Als opvolger van Ir. H. J. Wezenberg trad op 1 januari 1957 Ir. R.
Arnold Bik in dienst van het Proefstation als bodemkundige. In korte
tijd heeft hij zich in kunnen werken in deze moeilijke materie. Thans is
hij opgenomen in de wetenschappelijke staf van het Instituut voor Bodem.yruchtbaarheid_ie Groningen, doch blijft gedetacheerd te Aalsmeer. Het
nauwe contact met genoemd instituut zal ongetwijfeld stimulerend kunnen
werken op het onderzoek.
Samenwerking met het consulentschap Amsterdam maakt het mogelijk
sortimentsproeven op te zetten, die tevens genomen worden op de stadskwekerij te Hilversum.
In het bestuur traden geen veranderingen op. De interesse van verschillende bestuursleden blijkt duidelijk uit de komst van sommige buitenleden
op de avondvergaderingen van het dagelijks bestuur. Van de zijde van het
Departement werden deze vergaderingen eveneens dikwijls bijgewoond.
De subsidie van het Productschap voor Sierteeltgewassen werd met
ƒ 2000,— verminderd en bedraagt thans ƒ 38.000,—.
De definitieve Rijkssubsidie, exclusief enige salarissen, werd voor 1956
vastgesteld op ƒ40.500,—. Daar de N.A.K.S., afd. Anjers en de veilingen
Bloemenlust, C.A.V. en C.C.W.S. weer extra subsidies gaven, kon de
tweede phytopatholoog Ir. P. C. Koek weer voor een jaar gehandhaafd
blijven.
De dagelijkse leiding van de werkzaamheden berustten ook in 1957
weer bij de heren K. Zwartendijk en P. v. d. Zwaard.
Van het tuinpersoneel moesten wij de h.h. J. N. van der Lugt en W . de
W a a l missen, die door een tweetal leerlingen der Vakschool werden vervangen. Mej. Tijhof nam ontslag als assistente bij het wetenschappelijk
onderzoek. Als nieuwelingen traden in dienst Mej. A. van der Eist en
Mej. M. Saai.
Helaas is het aantal abonnementen op dit Jaarverslag buiten Aalsmeer
nog veel te gering. Ook op andere wijze worden de resultaten natuurlijk
uitgedragen. Z o werden door personeelsleden van de gehele dienst 47
lezingen op teelttechnisch en natuurhistorisch gebied gehouden en werd
deel uitgemaakt van een vijftal forums. Het aantal publicaties bedroeg 60.
Zeer belangrijk is natuurlijk het bezoek aan de beide tuinen.
Niet minder dan 140 excursies brachten een bezoek aan de tuin. Dit
aantal betreft zowel groepen van scholen en cursussen uit binnen- en
buitenland, als groepen van kwekers. Tesamen met de individuele bezoekers mag het aantal personen dat het Proefstation bezochten zeker op
6000 worden geschat. Een opwekking om zich te abonneren op het Jaarverslag is echter zeker nog op zijn plaats.
De directeur,
Dr. J. W A S S C H E R

BESTUUR EN P E R S O N E E L
PROEFSTATION
Het bestuur was samengesteld uit de volgende leden:
Kring Bloemenveilingen, rayon Aalsmeer:
G. Buskermolen, voorzitter
P. J. Joore, secretaris
N. v. Erk, penningmeester
W . D. Maarse Kzn
J. D. Tas
Kring Bloemenveilingen, buiten Aalsmeer:
Jos Klinkenbergh, Loosduinen
C. Schoone, Assendelft
A. Maassen, Lent
Kring Handelskwekers:
A. J. Stemerding Jr., 's-Gravenhage
Kring Bloemist-Hoveniers:
W . Beunder, Bloemendaal
Kring Bloemist-Winkeliers: A. den Zoeten, Amsterdam
Het dagelijks bestuur werd gevormd door de ledenj, die in Aalsmeer
woonachtig zijn.
Personeel:
P. v. d. Zwaard, chef bedrijf Bovenland, Stationsweg 17, Aalsmeer
K. Zwartendijk, chef bedrijf Polder, Stommeerkade 23, Aalsmeer
Ir. R. Arnold Bik, bodemkundige
Drs. W . Helle, tevens leraar R.M.T.S., entomoloog
Ir. P. C. Koek, phytopatholoog
Drs. G. Scholten, phytopatholoog, gedetacheerd door het I.P.O.
L. Kniep, boekhouder, (vanaf 1.6.'57)
J. H. Croockewit, analyst
Mej. C. Roosjen, analyste
H. de Kroon, wet. hulpkracht
Mej. A. M. v. d. Eist, wet. hulpkracht (12.5/57)
Mej. T. Oosschot, wet. hulpkracht
Mej. M. J. M. Saai, wet. hulpkracht (2.6/57)
Mej. J. Tijhof, wet. hulpkracht (tot 1.6/57)
Mej. T. de Vries, wet. hulpkracht (tot 11.5/57)
J. H. Bon
J. P. Voortman
W . de W a a l (tot 30.3/57)
J. N. v. d. Lugt (tot 2.3/57)
A. C. Wesseling (1.4—29.6/57)
H. v. Essen (31.3/57)
A. P. v. d. Meulen (1.4/57)
D. E. I. Karstad (Noorwegen) (4.8.—21.9/57)
A. A. Steiner, plantenteelt zonder aarde, gedetacheerd door T.N.O.
A. van Zon, assitent van Hr. A. A. Steiner, gedetacheerd door T.N.O.

VOORLICHTINGSDIENST
Het personeel van de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst was in 1956
als volgt samengesteld:
Consulent:
Hoofdassistenten A:

Dr. J. Wasscher
P. J. H. N. Adolfs (administratie)
J. Bakker (W.I. en B.F.)
P. v. d. Zwaard (onderzoek)

Assistenten A:

W . Belgraver (Anjers, bodemkartering)
C. J. Kragtwijk (Anjers, Freesia)
W . v. Marsbergen (Rozen, bodemkartering)
R. J. Schmitt (Cyclamen, andere potplanten)
J. Marchai (trekheesters, onkruidbestrijding)

Schrijfsters:

Mej. M. E. Joren (kassier)
Mevr. N . Smits-Bijvoet (tot 1.4.'57)
Mevr. Schmitt-Luik (19.3.—15.9/57)
Mej. R. Raams
Mej. L. W . Hofman (vanaf 1.9/57)

Keurmeesters N.A.K.S., afd. Anjers:
W . Baas

M. Jongkind
Testmethode:
Stooktechnicus:

Mej. A. Dekker (16.2—27.4.'57)
Mej. J. Linde (vanaf 16.2/57)
Mej. A. Otsen (vanaf 4.2/57)
}. Weyman, gedetacheerd door I.T.T.

RIJKS MIDDELBARE T U I N B O U W S C H O O L
Directeur: Dr. J. Wasscher
Plv. Directeur: J. Bakker
Leraren:
J. Bakker Jzn, hoofdassistent A, belast met het onderwijs in plantenkennis.
H. C. W . Goossens, leraar in natuurkunde, scheikunde, bedrijfstechniek.
R. H. de Haan, leraar in bloementeelt, boomteelt en bloembollenteelt.
Drs. W . Helle, leraar in mens- en dierkunde en plantenziekten.
J. P, Kapteyn den Bouwmeester, leraar in handelsrekenen, handels- en
rechtskennis, boekhouden, economie en economische aardrijkskunde.
G. C. Pool, leraar in bloemsierkunst.
N. G. J. Schouten, leraar in Engels, handelsrekenen en rechtskennis,
boekhouden.
G. Timmers, leraar in Nederlandse, Franse, Duitse en Engelse taal en
handelscorrespondentie.
Ir. L. Vellekoop, leraar in bloementeelt, scheikunde en natuurkunde.
J. Wilkeshuis, leraar in plantkunde, bemestingsleer, kennis van de grond.
M. v. Leeuwen, amanuensis, tevens concierge.
Mevr. N . Smits-Bijvoet, schrijfster (tot 1.4.'57)
Mej. M. E. Joren, schrijfster A (vanaf 1.4/57)

LEZINGEN
In het jaar 1957 werden door personeelsleden van de R.T.V.D., Proefstation en R.M.T.S. in totaal 47 lezingen gehouden op tuinbouwkundig
en natuurhistorisch gebied, terwijl tevens aan een vijftal forums werd
meegewerkt. De lezingen e.d. werden gehouden te Aalsmeer, Groningen,
Leeuwarden, Zwolle, Hengelo, Nijmegen, Wageningen, Utrecht, Hilversum, Bussum, Amsterdam, Enkhuizen, Beverwijk, Amstelveen, Haarlem,
Rotterdam, Boskoop, Honselersdijk, Goes, Bergen op Zoom, Roosendaal,
Eindhoven, Lent en Lisse.
Dr. J. WASSCHER

De ontwikkeling van de bloementeelt in binnen- en buitenland (Utrecht,
Handelskwek. Ver. Midd. Ned. 27 febr.)
De verschillende vormen van tuinbouwonderwijs in Aalsmeer (Aalsmeer,
Voorl. avond 14 maart)
De bloementeelt in de landen aan de Midd. Zee (Hilversum, K.N. Mij.
v. T. 6 PI. 16 april)
Het zoutgehalte van het water in de omgeving van Aalsmeer (Aalsmeer,
Oosteinderpoelpolderverg. 29 mei)
Ervaringen met onderstammen bij de kasrozenteelt in Aalsmeer (Utrecht,
Nos Jungent Rosae, 27 juni)
Land, volk en bloemen van Israël (Aalsmeer, Volta, 15 april)
Idem (Aalsmeer, K.N. Mij. v. T. & P. 26 sept.)
„ (Enkhuizen, K.N. Mij. v .T. 8 P . 4 okt.)
„ (Hilversum, K.N. Mij. v. T. 6 P. 15 okt.)
(Aalsmeer, Pers. Ver. 23 okt.)
(Amstelveen, Ass. verg. 5 nov.)
(Utrecht, Cons.verg 6 nov.)
„ (Honselersdijk, K.N. Mij. v. T. & P. 27 nov.)
„ (Bussum, K.N. Mij. v. T . 6 P . 2 dec.)
Israël, het land van de Bijbel (Aalsmeer, C.J.M.V. Eltheto, 13 nov.)
Drs. G. SCHOLTEN

Wortelrot bij Cyclamen (Wageningen, Plantenz.ver. 1 febr.)
Ziektebestrijding bij vollegrondssnijbloemen (Groningen, Ontw.dag K.N.
Mij. v. T. & P. 7 maart)
Plantenziektekundig Onderzoek op het Proefstation voor de Bloemisterij
(Aalsmeer, Ver. Oudleerl. T . W . C . 16 april)
J. P. DEN BOUWMEESTER

Doorgaan of ophouden met de seringenteelt? Opbrengsten en kostprijsberekeningen en andere economische aspecten van trekheesters (Aalsmeer, K.N. Mij. v. T. & P. 1 febr.)
Kostprijsberekening bij Cyclamen (Leeuwarden, Cycl. studiecomm. 6 mrt)
J. BAKKER

Natuur en bloemen in Zuid-Frankrijk (Rotterdam, K.N.N.V., 9 januari)
Plantengroei in de bergen rond het Gardameer (Haarlem, K.N.N.V.
31 januari)
Idem (Bergen op Zoom, K.N.N.V. 25 mei)
Duinen en duinflora (Roozendaal, Nat. besch.comm. 12 februari)
10

Gebergte rond het Gardameer (Haarlem, Oostenrijkse Alpenver. 26 febr.)
Landschappen in Denemarken (Amsterdam, Jong. afd. K.N. Mij v. T. &P.
1 maart)
Bloemen en planten in de kleurenfotografie (Beverwijk, Bev. Amat. Foto
Ver. 22 maart)
De Flora in de Italiaanse en Oostenrijkse Alpen (Amstelveen, ass.verg.
6 mei)
idem (Utrecht, Volkstuinver. Ons Buiten, 13 nov.)
De teelt en het sortiment van varens (Aalsmeer, Ontw.dag T.V.O. 9 okt.)
Eifel en Ardennen (Haarlem, G.G.G. 16 okt.)
Aalsmeer, bloemencentrum van Europa (Eindhoven, K.N.N.V. 15 nov.)
Tuinbouw in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië (Goes, K.N. Mij. v. T. & P.
21 nov.)
Alpenflora (Zwolle, Alg. Tuinb. Ver. 26 nov.)
Idem (Lisse, Ass.verg. 7 dec.
Kerstartikelen (Haarlem, Tuinb. studieclub 20 dec.)
P. v. d. ZWAARD

Is de teelt van Azalea indica in Nederland economisch mogelijk? (Utrecht,
Voorl.dag, Ver. de Ned. Bloemisterij 10 januari)
De teelt van Azalea's (Hengelo, Twentse Tuinb. Ver. en 5 afd. K.N. Mij.
v, T. ö P. 13 februari)
Idem (Boskoop, Ver. Oudleerl. T . W . C . 22 aug.)
Ziektebestrijding bij potplanten (Groningen, Ontw.dag K.N. Mij. v. T.
& P. 7 maart)
W. BELGRAVER

De bloementeelt in Denemarken (Amsterdam, Jong. afd. K.N. Mij. v.
T. Ö P . 27 nov.)
J. MARCHAL
Doorgaan of ophouden met de seringenteelt? Ruilverkaveling, chem. onkruidbestrijding, koelen en combinatie met andere teelten (Aalsmeer,
K.N. Mij. v. T. ö P. 1 februari)
Chemische onkruidbestrijding (Lent, Bloem.ver. Lent, Bloem.ver. LentNijmegen, 10 dec.)
W. v. MARSBERGEN

Welke eisen stelt een kasrozenkweker aan zijn struiken? (Utrecht, Nos
Jungent Rosae, 27 juni)
De bloementeelt aan de Franse en de Italiaanse Rivièra (Aalsmeer, Ver.
Oudleerl. T . W . C . 24 okt.)
Goede eigenschappen en fouten van bloemstukjes (Aalsmeer, K.N. Mij.
v. T. & P. 18 nov.)
R. J. SCHMITT
Hoe kweken wij goede Dahlia's? (Zwolle, versch. samenwerkende ver.
12 februari)
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FORUMGESPREKKEN
Dr. J. Wasscher, Drs. W . Helle, W . v. Marsbergen, benevens W . J.
Kea, C. Nell en J. Wegman (kwekers, Aalsmeer). De Rozenteelt (Aalsmeer, K.N. Mij. v. T. ö P. 15 februari.)
Dr. J. Wasscher, E. D. v. d. Burger (Maassluis), F. de Jong (Rijswijk)
en J. Wegman, Aalsmeer. W a t vraagt de winkelier van de kweker
(Utrecht, Alg. Verg. Ned. Bloemisterij, 30 okt.)
FORUMS
Dr. J. Wasscher, J. Bakker sr, P. v. d. Zwaard, S. v. d. Velde (Den
Haag), J. Korver (L.T.S.), F. Hermsen en H. Buisma (A.T.C.). Het
Tuinbouwonderwijs, (Aalsmeer, Voorl.avond Tuinb.Onderw. 14 maart).
Tevens maakten enige personeelsleden deel uit van een forum, elders
in het land gehouden:
Drs. G. Scholten en P. v. d. Zwaard, tezamen met Ir. Astrego (voorz.),
J. Wegeling en Opstal (alle Groningen), Bloementeelt, Ontw.dag Groningen K.N. Mij. v. T. 6 P. 7 maart)
R. J. Schmitt, tezamen met Ir. J. H. M. v. Stuivenberg (voorz.), Ir. G.
S. van Marie, H. Stein, Th. Wegman, Koppe en v. d. Dussen, Cyclamenteelt (Nijmegen, Cyclamenkeuring, 11 nov.)
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PUBLICATIES
Dr. J. WASSCHER
Verbetering van het chrysantensortiment d.m.v. een rassenlijst, Vakblad
voor de Bloemisterij, p. 35.
De bloementeelt in de Lea-valley, England, Vakblad voor de Bloemisterij,
pag. 73.
Het proefplan van het Proefstation voor de Boemisterij voor het jaar 1957,
Vakbad voor de Bloemisterij, pag. 151.
The effect of short-daytreatment on tuberformation in Dahlias, Yearbook
Nat. Dahlia Soc. England.
The spreading of the flowering-time of forcing shrubs by cold-treatment,
Report 14th. Int. Hort. Congr., 1, pag. 196.
Versuchen mit Unterlagen bei Treibrosen, Report 14th. Int. Hort.
Congr., 1, p. 367.
Degenereren onze kasrozen? Vakblad v. d. Bloemisterij, p. 273.
Ervaringen met onderstammen bij kasrozen, Vakblad v. d. Bloemisterij,
2 augustus, tevens in De Boomkwekerij, 12, pag. 169.
De bloementeelt in Zuid-Frankrijk, Noord-Italië en Noord-Spanje, in
bijlage Meded. Dir, v. d. Tuinbouw, september, pag. 26.
(samen met Dr. A. J. Verhage), Land, volk en bloemen van Israël, Meded.
Dir. v. d. Tuinbouw, 20, pag. 484, 760 en 820.
(samen met Dr. A. J. Verhage), De bloembollenteelt in Israël, Weekblad
v. Bloembollencultuur.
(samen met Dr. A. J. Verhage), De bloementeelt in Israël, Vakblad v. d.
Bloemisterij, p. 687.
Ir. R. ARNOLDBIK
De sporenelementenvoorziening in de potplantencultures, Vakblad v. d.
Bloemisterij, p. 341.
Problemen rondom een deugdelijke ijzervoorziening van bloemisterijgewassen, Vakblad v. d. Bloemisterij, p. 427.
Potgronden en sporenelementen, Tuinbouwgids 1958, pag. 596.
Ir. P. C.KOEK
Een en ander over de bacterieziekte bij rozen, Vakblad v. d. Bloemisterij,
pag. 151.
en J. MARCHAL, Een ernstige bacterieaantasting bij enkele trekheesters,
Vakblad v. d. Bloemisterij, p. 415.
Drs. G. SCHOLTEN
Wortelrot bij Cyclamen, korte med. in Tijdschr. Plantenz., 63, pag. 30.
Wilting diseases in carnations in the Netherlands, Report 14 th Int. Hort.
Congress, 11, pag. 995.
en Drs.W. HELLE, Ir. C. N. SILVER (P.D.) en Ir. P. C. KOEK, Ziektebestrijding bloemen, Tuinbouwgids 1958, pag. 600.
Ir. H. J. WEZENBERG
Mineral déficiences in floricultural crops, Report 14th. Int. Hort. Congr.,
11, pag. 970.
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Drs. W. HELLE
Nieuwe insecticiden in de bloementeelt, Vakblad v. d. Bloemisterij, p. 181.
Orga-Phenkapton, een nieuw spintmiddel, Vakblad v. d. Bloemisterij,
p. 493.
Tedion-rookkaarsen tegen spint, Vakblad v. d. Bloemisterij, p. 541.
Ekatin, een systemisch werkend insecticide, Vakblad v. d. Bloemisterij,
p. 555.
J. P.DEN BOUWMEESTER
Doorgaan of ophouden met de seringenteelt, 1,Vakblad v. d. Bloemisterij,
pag. 149.
De exploitatierekening van de bloemenwinkel, Vakblad v. d. Bloemisterij,
p. 371.
Kostprijsberekening Azalea indica, éénjarige trekbare planten. Tuinbouwgids 1958, pag. 598.
J. WILKESHUIS
Kasrozen en Amerikaanse anjers, de grond en de bemesting, Kali, 4, no.
31, pag. 39.
J.BAKKER
De financiering van een Aalsmeers anjerbedrij f II, Econ. Meded. v.
Onderw. en Voorl. in de Tuinbouw, 3, pag. 577.
Het sortiment kasvarens, Tuinbouwgids, 1958, pag. 577.
en ]. P. DEN BOUWMEESTER, de credieten van het Waarborginstituut
te Aalsmeer, Vakblad v. d. Bloemisterij, p. 440.
P. v. d. ZWAARD
Is de cultuur van de Azalea indica mogelijk in Nederland en wat zijn de
verdere aspecten, Vakblad v. d. Bloemisterij, p. 23.
Nieuwe Cyclamenrassen vragen onze aandacht, Vakblad v. d. Bloemisterij,
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Meer mogelijkheden met de Kalanchoë, Vakblad v. d. Bloemisterij, p.401.
Ervaringen met het verduisteren van Kalanchoë, Vakblad v. d. Bloemisterij, p. 401.
en J. P. DEN BOUWMEESTER, Kostprijsberekening van éénjarige Azalea indica, Vakblad v. d. Bloemisterij, pag. 113.
W. BAAS, W. BELGRAVER, M. JONGKIND EN C. KRAGTWIJK
W a t doen wij voor onze anjers, Vakblad v. d. Bloemisterij, pag. 187.
Het stekken van Amerikaanse anjers, Vakblad v. d. Bloemisterij, p. 597.
W. BELGRAVER
Sortimentsproef Amerikaanse anjers, Vakblad v. d. Bloemisterij, p. 555.
C. KRAGTWIJK
Een nieuwe mogelijkheid bij grondstomen, Vakblad v. d. Bloemisterij,
P. 195.
Onderzoek bij vaatziekten in Amerikaanse anjers, Boer en Tuinder, 19 apr.
Ervaringen met Ornithogalum, Vakblad v. d. Bloemisterij, p. 313.
Wanneer planten we knol-Freesia, Vakblad v. d. Bloemisterij, p.353.
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Kralen van Freesia voor gerooide anjerkassen, Vakblad v. d. Bloemisterij
p. 377.
Maatregelen bij het stekken van Amerikaanse anjers, Boer en Tuinder,
20 september.
Bladluizen in Freesia, Vakblad v. d. Bloemisterij, p. 487.
Het gebruik van plafondventilatoren in kassen, Vakblad v. d. Bloemisterij,
p.525.
Grondstomen bij anjers en rozen, Vakblad v. >d.Bloemisterij, p, 541.
W. v. MARSBERGEN

W a t is op het proefstation te zien op het gebied van kasrozen, Vakblad
v. d. Bloemisterij, p. 365.
Welke eisen stelt de kasrozenkweker aan zijn plantmateriaal? Vakblad
V. d. Bloemisterij, p. 377, tevens in De Boomkw., pag. 167.
J.MARCHAL
Doorgaan of ophouden met de seringen II, Vakblad v. d. Bloemisterij,
p. 163.
Mogelijkheden en moeilijkheden bij het koelen van trekheesters, Meded.
Ned. Ver. v. Koeltechniek, no. 124, 1957, pag. 5.
R. J. SCHMITT
Kosten voor het maken van grondhopen, Vakblad v. d. Bloemisterij,
pag. 139.
Naar uitbreiding van het Cyclamenassortiment, Vakblad v. d. Bloemisterij,
p. 165.
Een nieuwe Crossandra, Vakblad v. d. Bloemisterij, p. 296.
De aanvoer van Cyclamen in de laatste jaren, Vakblad v. d. Bloemisterij,
p. 455.
Naar meer variatie bij de Kalanchoë, Vakblad v. d. Bloemisterij, p. 611.
J. C. WEYMAN en G. W. ZOMER

Brandstofbesparing door rookgasonderzoek, Vakblad v. d. Bloemisterij,
p. 612.
A. Q. VAN ZON en A. A. STEINER

Anthurium in grindcultuur, Vakblad v. d. Bloemisterij, p. 389.
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TUINBOUWONDERWIJS
In onderstaand overzicht is weergegeven hoeveel leerlingen de verschillende vormen van tuinbouwonderwijs in het consulentschap Aalsmeer in
1957 hebben bezocht.
Eventuele inlichtingen over deze scholen en cursussen worden gaarne
op het adres Stationsweg 17 verstrekt.
Lager Tuinbouwonderwijs
Algemene Tuinbouwwintercursus - Aalsmeer
,,
,,
- Bovenkerk
Lagere Tuinbouwschool
Middelbaar Tuinbouwonderwijs
Rijks Middelbare Tuinbouwschool

101
43
122

92

Vakonderwijs
Cursus Bloemistknecht
Vakscholen voor Bloementeelt

64
40

Speciale Cursussen
Bloemschikken voor liefhebbers
Bedrijfsleer voor de Bloementeelt

46
29

Opleidingscursussen
Tuinbouwvakonderwijzer - Bloemsierkunst
- Bloementeelt
Akte tuinbouw - L.O.
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8
32
13

AMERIKAANSE ANJERS
Keuring nieuwigheden
W.Belgraver
Ook dit jaar werd een sortimentsproef opgezet. Geplant in maart 1956
werden de planten beoordeeld tot 1 maart 1957.
In maart werden 38 rassen uitgeplant, deels nieuwe rassen, deels
bestaande ter vergelijking.
In de groep rooc?behaalden in vergelijking met William Sim: Scania en
William Sim Forth Colling (een Am. selectie) het hoogst aantal punten.
Scania heeft grotere, beter gevormde bloemen dan William Sim. De
kleur en de gevuldheid zijn eveneens beter, de bloemstelen zwaarder, de
groei in de winter wat minder. Productie is goed, echter meer in de zomer
dan in de winter.
William Sim F.C. Bloemvorm en -kleur beter. De gevuldheid van de
bloemen is goed, de stevigheid van de steel eveneens. De groei is beter,
waardoor de totale productie hoger ligt. De productie is echter in verhouding in de zomer hoger dan in de winter.
Niet bekroond werd in deze groep:
Derby Sim. Alleen betere bloemkleur en groei. De overige eigenschappen werden lager gewaardeerd dan bij de andere roodbloeiende rassen.
De groep donkerrood bestond naast Joker uit Tango en zaailing no 140
van A. Noordam.
Aan deze rassen kon geen Getuigschrift uitgereikt worden. Beide rassen
gaven geen verbetering te zien.
In de groep rose bleken Thony Sim (sport Crowley's Sim Gebr. v. d.
Torre) en Crowley's Sim F.C. beter te zijn dan Crowley's Sim, welke als
controle werden opgeplant.
Thony Sim geurt minder, doch scheurt iets meer dan Crowley Sim.
Overige eigenschappen hoger gewaardeerd. Dit ras behaalde in deze
groep het Getuigschrift van de Proeftuin.
Crowley's Sim F.C. Kleur en geur in de winter iets minder dan bij de
Crowley's Sim.
Overige eigenschappen als groei, gevuldheid, steelstevigheid, bloeivorm
en -grootte hoger gewaardeerd.
Niet bekroond werden:
Crowley's Sim sport H. v. Eyk, vooral in de winter slecht.
Rosea (Cr. Sim sport Gebr. v. Eyk). Alleen bloemkleur beter.
Cr. Sim sport Th. Hoogenboom. Productie te laag.
Mr. Pink, mooie bloemen. Productie te laag.
Sjani. Te veel tweede kwaliteit.
Bailey's Superbe: Lage productie, 's zomers wat beter.
De groep wit bestond uit: White Sim, White Sim F.C. en Frosty.
White Sim F.C. Gevuldheid en bloemgrootte beter dan White Sim,
gunstiger aantal gescheurd, overige eigenschappen lager gewaardeerd.
Frosty. Groei en steelstevigheid beter dan bij White Sim, overige eigenschappen, ook de productie lager.
De groep cerise of donkerrosse bestond naast Sidney Littlefield als controle uit:
Charlene: Bloemkleur en groei beter dan Sidney Littlefield. Productie
en overige eigenschappen te laag.
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Marianne: Alleen de geur beter gewaardeerd.
André Csizik: minder gunstige beoordeling.
Fanfare: Bloeivorm, kleur en gevuldheid hoger gewaardeerd dan Sidney
Littlefield. Overige eigenschappen lager.
(Van dit ras werd een slechte stam ingezonden en werd opnieuw in
de volgende proef opgenomen.)
In de groep zalmrose en donker zalmrose werden drie rassen opgeplant, n.1.:
Ann: Vergeleken met Calypso Sim en Shocking Pink Sim zijn praktisch
alle eigenschappen, ook de productie, lager.
Calypso Sim. Productie en beoordelingen hoger dan Shocking Pink Sim.
Shocking Pink Sim: Productie goed. Bloemkleur en -grootte iets minder
dan Calypso Sim.
De groep rooc? met wit bestond met Hollywood Sim als controle, uit:
G. ƒ. Sim, algehele beoordeling hoger dan bij Hollywood Sim. Vooral
weinig gescheurde. Heeft het Getuigschrift van de Proeftuin behaald.
Pikes Peak Frosted Sim: Uitgezonderd de bloemgrootte, lager gewaardeerd.
Lowell Frosted Sim: Algehele beoordeling lager dan overige.
Wit met rode strepen.
Sim's Gayety: Goede productie en gunstig beoordeeld t.a.v. bloemgrootte, kleurvorm, steelstevigheid en groei. Behaalde Getuigschrift van
de Proeftuin.
Groep Geel met rood.
Heraut: Lagere productie, minder gunstige beoordeling.
Jane Domb. W o r d t opnieuw in proef betrokken. Van deze inzending
gingen te veel planten dood.
Als geel bloeiende rassen werden opgeplant: Midas, Harvest Moon,
Yellow Queen en Guld Regn.
In deze groep behaalde Guld Regn het Getuigschrift van de Proeftuin.
De waarderingen, uitgezonderd de steelstevigheid, werden voor dit ras
in deze groep het hoogst gewaardeerd.
Midas: Bloemkleur beter gewaardeerd dan Harvest Moon.
Harvest Moon: In de zomer goed beoordeeld; in het winterhalfjaar minder gunstig.
Yellow Queen: In het geheel lager gewaardeerd dan Harvest Moon,
geur uitgezonderd.
In onderstaande tabel zijn de totale productiecijfers opgenomen. De
cijfers hebben steeds betrekking op 25 planten.
Productie anjer-nieuwigheden seizoen 1956—1957. Van ieder ras werden 25 planten uitgeplant.
Ie soort

2e soort

3e soort

geringd

Rood
William Sim
Scania
William Sim F.C
Derby Sim

119
141
148
133

6
6
12
12

4
5
1
1

16
10
9
16

Donkerrood
Tango
No. 140 A.N
Joker

107
57
168

31
13
15

3
4
7

24
21
34
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Ie soort
Rose
Crowley's Sim
154
Cr. Sim sport H. v. E y k . . . .
167
Rosea
143
Thony Sim
157
Cr. Sim sport T h . Hoogenboom . 1 1 7
Cr. Sim F.C
170
Mr. Pink
81
Sjani
136
Bailey's Superbe
77

2e soort

3e soort

geringd
—

14
10

3
2

11
12
14
13
41
21
65

24
11

7
2
3
25
8
24

19
33
35
42
12
32
27

—

Donker-rose
Charlene
Marianne
André Csizik
Fanfare
Sidney Littlefield

87
99
132
87
100

14
48
16
8
37

2
11
4
1
7

37
23
35
21
35

Zalmcose
Ann
Calypso Sim

118
149

10
20

1
13

43
55

Donker zalmrose
Shocking Pink Sim

160

19

7

28

Wit
W h i t e Sim
W h i t e Sim F.C
Frosty

159
155
71

23
24
17

—
1
4

4
10
54

Rood en wit
Hollywood Sim
G. J. Sim
P. P. Fr. Sim
Lowell Fr. Sim

119
187
125
90

13
24
16
20

2
—
—
5

42
4
11
27

Wit en rood
Sim's Gaiety

163

16

6

45

Gee/
Midas
Harvest Moon
Yellow Queen
GuLd Regn

110
175
67
100

32
10
20
32

12
2
10
17

6
31
118
58

82
40

16
22

4
11

25
7

Geel en rood
Heraut
Jane Domb

Uiteindelijk werden dus met het Getuigschrift van de Proeftuin bekroond de rassen Thony Sim (gebr. v. d. Torre), G. J. Sim (H. v. Leeuwen, Sim's Gaiety ( J. Th. de Boer) en Guld Regn (H. J. Flaton).
Enige andere rassen hadden eveneens voor een Getuigschrift in aanmerking kunnen komen, echter hierbij was niet aan de voorschriften voor
de opplanting voldaan.
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Cultuurproef één- en tweejarige teelt
W. Belgraver

In kas 24 (polderbedrijf) werd dit jaar een cultuurproef 1- en 2-jarige
teelt opgezet.
Deze kas is ingericht met 8 tabletten waarvan er 4 bestemd werden
voor een normale 2-jarige cultuur, terwijl de overige 4 bedden bestemd
werden voor 2 opeenvolgende 1-jarige teelten. Het doel van deze l-j,arige
teelt is: verleggen van de zomerproductie en verhoging van de kwaliteit.
(Ie jaars anjers zijn beter van kwaliteit dan bloemen van 2e jaars planten).
Op de 4 bedden bestemd voor 2-jarige teelt werden 1200 planten, gestekt in november, uitgeplant.
Op de 4 bedden bestemd voor 1-jarige teelt werden 1560 planten, in
nauwer verband en gestekt in januari, uitgeplant.
Vooraf werden alle bedden gestoomd terwijl de bemesting en de overige
cultuurmaatregelen over de beide gedeelten gelijk werden uitgevoerd, uitgezonderd het toppen.
De planten voor de 2-jarige teelt werden als jonge plant, voor het uitplanten, reeds getopt. De januari-stekken werden getopt tot ongeveer de
langste dag.
De opbrengst in aantal bloemen en de geldelijke opbrengst tot en met
31 december is voor de verschillende groepen als volgt:
Groep 2-jarige teelt: 1200 planten: 8850 bloemen voor ƒ 977,65.
Groep 1-jarige teelt: 1560 planten: 4115 bloemen voor ƒ 656,20.
Uit de resultaten blijkt, dat laat stekken voor een 1-jarige teelt een
geringere bloemenproductie ten gevolge heeft, de gemiddelde prijs per
bloem voor de verlegde productie blijkt hoger te zijn (11,05 cent t.o.
15,7 cent). Of deze hogere prijs per bloem de meer-kosten van opnieuw
planten en stomen kan bestrijden is nog niet beantwoord.
Druppelbevloeiing in tabletten

A '^

•«'»y**-'/"

Ir.R.ArnoldBik

In deze proef komen de volgende objecten voor:
1. Controle d.w.z. normale teeltwijze (dus gieten met de slang e t c ) .
2. Druppelbevloeiing: voedingsopl. met osmotische waarde van 0,5 atm
(cone. ± 1 °/oo)3. Druppelbevloeiing: voedingsopl. met osmotische waarde van 1,0 atm
(cone. ± 2 V o o ) .
4. Druppelbevloeiing: voedingsopl. met osmotische waarde van 2,0 atm
(cone. ± 4 V o o ) Voor een omschrijving van de druppelbevloeiing-methode wordt verwezen naar het jaarverslag 1956, pag. 27.
De tabletgrond bestaat uit 1dl buitengrond -f- 1dl Wilnisserveenaarde.
Voor het uitplanten zijn door de grond vermengd: 2 m3 stalmest, 7,5 kg
superfosfaat en 3,75 kg zwavelzure ammoniak per 100 m2.
In de loop van het seizoen werd aan alle vakken gegeven 5 kg superfosfaat per 100 m2, aan de controlevakken bovendien 5 kg zwavelzure
ammoniak per are.
Plantdatum was 22 maart 1957; het ras White Sim; het plantverband
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25 cm tussen de rijen en 16 cm in de rij (d.i. 24 pl/m 2 ). De proef ligt in
viervoud; de afmetingen van een vak zijn 2 X 1 rn; een vak omvat dus
48 planten.
Bij de druppelbevloeiing-objecten werd tot eind september een voedingsoplossing gebruikt met een verhouding: K 2 0 :N = 1:1 (z.g. zomeroplossing); daarna een voedingsoplossing met een verhouding K 2 0 :N —
2 : 1 . Bij de controle-vakken werd bevloeid, wanneer de tensimeter een
vochtspanning aanwees van 7 cm kwikdruk, bij druppelbevloeiingsvakken
echter reeds bij 5 cm kwikdruk. De proef zal tot eind 1958 worden gecontinueerd.
Resultaten:
De tot eind december verkregen uitkomsten zijn in de volgende tabel
samengevat.
Tabel 1. Opbrengst- en kwaliteitswaarderingscijfers

Objecten

Gem. opbrengst
bloemen per vak

Controle
D.B. 0,5 atm.
D.B. 1,0 „
D.B. 2,0 „

451
493
499
472

Ie
soort

2e
soort

standaard

%

%

100
109,4
110,6
104,7

77,2
78,7
75,4
76,5

19,5
18,0
22,3
21,5

3e
soort
/o
3,3
3,3
2,3
2,0

Gescheurd
/o
50,4
9,2
12,2
10,0

van anjers
Gem.
gew. p.
bloem
gr
19,5
18,7
18,6
18,4

Gem.
Gem.
lengte kromm.
p.bl. bloemst.
cm in graden
(in dec.)
52,3
53,9
52,1
52,8

21,0
15,9
14,7
14,9

Uit de tabel blijkt, dat de druppelbevloeiing in alle gevallen t.o.v. de
controle een meeropbrengst heeft opgeleverd. Deze is het grootst bij de
voedingsopl. van 1,0 atm. en bedraagt 10,6% — dit verschil is significant
te noemen — en het geringst bij de voedingsopl. van 2,0 atm. ( = 4,7%).
In de kolom, waarin de in december gemeten gemiddelde kromming
der bloemstelen zijn weergegeven, vallen eveneens belangrijke verschillen
tussen de D.B.-objecten en de controle te constateren.
Het blijkt dat de anjers uit de D,B.-vakken aanzienlijk steviger zijn dan
die uit de controle-vakken.
Conclusie: De uitslag van bovenbeschreven proef geeft aanleiding om
t.a.v. de mogelijkheden van de druppelbevloeiing voor de tablettenteelt
van anjers een positief standpunt in te nemen.
Grindkultuur
A. A. Steiner en A. Q. van Zon

In twee latijnse vierkanten, ieder omvattende 9 bedden, waarvan 3 voor
grindkultuur, 3 voor lavakultuur en 3 voor kuituur in grond, werden op
28 maart bewortelde anjerstekken uitgeplant. In ieder bed van 3 m2 werden
60 planten gepoot (White Sim). Zoals verwacht was de ontwikkeling in
de grondbedden aanvankelijk het beste. De grindplanten haalden dit
evenwel spoedig in. De planten in lava bleven echter sterk achter. Het is
nu bekend, dat de oorzaak van de slechte resultaten in lava geweten
moeten worden aan te vaak bevloeien. In lava zal men n.1. veel minder
moeten bevloeien dan in grind, 's Winters zal mogelijk volstaan kunnen
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worden met éénmaal per maand, 's zomers éénmaal per week, zoals uit
andere proeven is gebleken.
De bloemproductie, steeds vermeld als totaal met inbegrip van vorige
maanden, is in onderstaande tabel gegeven als gemiddelde per m2.
datum
t/m
half

Ie
soort

lava
2e
3e
soort
soort

aug.
sept.
okt.
nov.
dec.

18,2
45,3
55,3
63,3
70,9

6,4
9,9
11,7
12,6
13,1

0,5
1,2
1,3
1,5
1,6

gescheurd

Ie
soort

grond
2e
soort

3,3
9,1
9,3
9,5
9,7

27,2
64,9
71,6
78,8
86,8

8,6
14,8
15,9
17,6
18,9

aug.
sept.
okt.
nov.
dec.

gescheurd

1,6
3,9
4,4
4,8
5,0

6,9
17,3
17,4
17,6
17,8

110,7

85,6
datum
t/m
half

3e
soort

Ie
soort
19,6
58,2
76,7
91,8
104,0

grind
2e
3e
soort
soort
4,3
9,6
13,7
15,6
16,0

0,4
2,5
3,2
3,7
4,1

gescheurd
4,4
11,7
13,2
13,6
14,2

124,1

Hoewel de proef nog niet is beëindigd fwerden de beschikbare gegevens
reeds statistisch verwerkt. Het resultaat is dat met 95 % zekerheid geconcludeerd kan worden dat de totale opbrengst in grind beter is dan in
grond; deze winst wordt veroorzaakt door een grotere productie Ie soort
in het grind.
Als geheel ligt de bloemproductie niet hoog in vergelijking met andere
kassen. Het is echter bekend dat de betreffende kas nooit hoog in productie ligt. De vraag is of en in hoeverre het grind ook een hogere opbrengst zal geven in een kas waar in het algemeen een grotere productie
wordt verkregen door andere klimatologische omstandigheden.
Vaatziekten
Drs. G. Scholten

I

Phialophorabestrijding
Op hetzelfde tablet dat verleden jaar voor een proef ter bestrijding van
Phialophora was gebruikt, werden half mei weer anjers uitgeplant, nadat
het tablet in 5 vakken was verdeeld, die als volgt behandeld waren:
formaline 4 %, (handelsformaline 1: 10) 10 1 per m2
Aretan 1%, 10 1per m2
controle, onbehandeld
kopersulfaat 4 %, 10 1per m2
Vapam, 100 cc per m2, verdund met water tot 10 1.
Per vak van ruim 3 m2 kwamen 80 planten van de var. White Sim.
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In 1956 waren de anjers op dit bed zeer gelijkmatig in een periode van
enkele maanden afgestorven; zonder voorafgaande ontsmetting zouden
we op deze grond derhalve weer een soortgelijk verloop kunnen verwachten. (Vroegere proeven en praktijkwaarnemingen hadden aangetoond, dat een Phialophorabesmetting gedurende verscheidene jaren in
de grond actief blijft. Z o is er onlangs op een kwekerij nog gebleken dat
na 13 jaar — er waren tweemaal rozen geteeld, waarbij tevens de grond
oppervlakkig was gestoomd — nog duidelijk de zieke plekken uit de
vroeger geteelde var. Maytime, zich openbaarden in de Ie jaars W . Sim).
Het doel van de nieuw opgezette proef was in de eerste plaats, de werking van Vapam na te gaan. Dit middel (Na-N methyldithiocarbamaat)
heeft o.m. schimmel- en aaltjes-dodende werking, en het leek de moeite
waard, het tegen Phialophora te proberen, daar nog geen enkele chemische
grondontsmetting tegen deze schimmel afdoende resultaten heeft gegeven.
Formaline werd naast Vapam toegepast als vergelijking. In dit afgesloten tablet waar de grond dus volledig doordrenkt kan worden (bovendien werd, evenals op het Vapam-vak de oppervlakte gedurende 14 dagen
afgedekt met plastic-zeil) verwachtten we, gezien vroegere proefresultaten, de Phialophora met formaline volledig te kunnen bestrijden.
Aretan of een ander organisch kwikhoudend middel en kopersulfaat
worden in de praktijk wel toegepast voor plaatselijke grondontsmetting.
De verspreiding van Phialophora wordt door deze middelen, zoals in
vroegere proeven gebleken is (o.a. Jaarverslag 1954, pag. 30), enigszins
vertraagd, maar een afdoende bestrijding is er nooit mee verkregen.
Begin juli begonnen de eerste planten in het onbehandelde vak te verwelken, spoedig daarna traden ook in de vakken die met Aretan en met
kopersulfaat begoten waren, symptomen van de ziekte op. De uitval had
verder het volgende verloop:
Aantal planten, verwelkt tengevolge
Datum

Kopersulfaat .
Vapam . . .

van

Phialophora

15 okt.

18 nov.

31 dec.

1
8
14
4
0

2
10
17
15
0

4
20
22
28
0

W e zien hiertuit, dat ruim een half jaar na het uitplanten, nog geen
uitval is opgetreden in het vak met de Vapam-behandeling.
Hieruit mogen we concluderen dat de schimmel in de grond door deze
behandeling volledig is gedood, en we hebben hier dus een middel gevonden, dat voor proeven op grotere schaal zeer zeker in aanmerking
komt. Het is dan ook verheugend, dat de Plantenziektekundige Dienst
heeft besloten een ontheffing te verlenen voor Vapam, zij het voorlopig
alleen voor proefsgewijze toepassing.
Natuurlijk mogen wij aan dit ene resultaat geen overdreven betekenis
toekennen, immers in dit afgesloten tablet zijn de omstandigheden voor een
goede desinfectie zo gunstig mogelijk, maar het feit dat de werking van
Vapam die van formaline heeft overtroffen schept goede verwachtingen;
een dergelijk resultaat werd tot dusver slechts bij stomen voor mogelijk
gehouden. In hoeverre in de toekomst het stomen in de volle grond door
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de (veel goedkopere!) Vapam-behandeling vervangen zal kunnen worden,
zal in praktijkproeven moeten worden nagegaan.
Het is bovendien interessant te vermelden dat de groei van het gewas
op de met Vapam behandelde grond beter was dan op de overige vakken
(vergelijk ook jaarverslag 1956, pag. 58—59), terwijl de volledige onkruidbes'trijding, die met het middel werd verkregen in vele gevallen ook
als een voordeel zal kunnen worden beschouwd.
II

Bacterieziekten
a. De verspreiding onder normale

cultuuromstandigheden

Over de verspreiding van de beide bacterieziekten Erwinia en Pseudomonas tijdens de cultuur werd in 1956 een grote proef opgezet (jaarverslag 1956, p. 37—38).
De opzet, alsmede de voorlopige resultaten worden daarin reeds besproken, daarom wordt hier volstaan met de uiteindelijke resultaten en
de conclusies die daaraan kunnen worden verbonden.
In augustus werd de proef afgesloten; hierbij kwam het volgende naar
voren.
1. Pseudomonas caryophylli is in de loop van de proef praktisch volledig
verdwenen. Behalve de 10 % kunstmatig geïnfecteerde planten is slechts
1 plant aan deze ziekte te gronde gegaan. Het verloop van de ziekte was
uiterst langzaam. Verschillende geïnfecteerde planten waren na ruim een
jaar nog niet verwelkt. W è l hadden alle geïnfecteerde planten na 2 à 3
maanden duidelijke symptomen (diepe overlangse spleten in de stengelleden) maar de uitval werd aanvankelijk alleen veroorzaakt door het
optreden van de voetrotschimmel (Fusarium culmorum), die gemakkelijk
via de grote wonden in de besmette planten kon binnendringen.
2. De Erwinia-besmetting breidde zich snel uit; op de vakken waar
10 % van de planten bij het begin van de proef kunstmatig besmet was,
waren bij het afsluiten van de proef alle planten verwelkt of besmet door
deze bacterieziekte.
3. De ontsmetting van het mes bij het bloemensnijden had geen zichtbare invloed op de snelheid, waarmee de ziekte om zich heen greep.
4. De toegepaste ontsmetting met Aretan was zeer onvoldoende. W e l iswaar stonden op dit vak nog enkele planten bij het afsluiten van de
proef (waarvan er 4 bij aansnijding nog geen verkleuring in het hout
hadden; dergelijke planten kwamen op de andere vakken niet voor), maar
dit voordeel weegt in het geheel niet op tegen de kosten en arbeid die
deze bestrijdingswijze vergt.
5. De ziekte werd bij het normale systeem van watergeven met de slang
niet sneller verspreid dan bij het onderbevloeiingssysteem. Er werd zelfs
waargenomen, dat in de tabletten met onderbevloeiing op grote afstand
van de geïnfecteerde planten pleksgewijs uitval door Erwinia optrad.
Kennelijk is hier de ziekte met het water via de drainbuis verspreid, en
dit systeem van watergeven moet dan ook beslist worden ontraden, wanneer men niet voldoende zeker is van de gezondheidstoestand van het
gewas.
Deze proef toont duidelijk het grote gevaar van een Erwinia-besmetting,
zowel voor een moerplanten- als voor een snijbloementeelt. Bij vroegere
waarnemingen op de bedrijven was een soortgelijk verloop wel eens vastgesteld, maar daartegenover staan ook waarnemingen waarbij de planten
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die bij het uitpoten reeds ziek waren na korte tijd niet meer groeiden,
terwijl de planten in de omgeving in het tweede jaar nog steeds geen
symptomen van de ziekte vertoonden. Het moet in dit verband niet uitgesloten worden geacht dat aaltjes een rol spelen bij de overbrenging van
de ziekte. Door de kleine wondjes die ontstaan bij een aantasting door
z.g. vrijlevende aaltjes, zouden de bacteriën gemakkelijk in de wortels
kunnen binnendringen. Inderdaad kwamen in de grond van deze proeftabletten vrij veel vrijlevende aaltjes voor. Over de betekenis hiervan
hopen wij door voortzetting van de proeven in deze zelfde grond, in de
naaste toekomst meer te weten te komen.
b. Voortzetting van het onderzoek
Op de tabletten die vrijkwamen n,a het afsluiten van de vorige proef
wordt nu verder geëxperimenteerd, met het doel, na te gaan op welke
wijze in de bacteriezieke grond weer zo snel mogelijk anjers kunnen
worden gekweekt.
Op een half tablet, waar oorspronkelijk 10 % van de planten met Pseudomonas was geïnfecteerd, werden de planten niet gerooid. Zo zou kunnen blijken of er uiteindelijk toch nog meer planten door deze ziekte
zouden worden aangetast. Bovendien kwamen er enkele plekken in voor,
waar verwelking tengevolge van Erwinia optrad, en het was van belang
dat we regelmatig over Erwinia-ziek materiaal konden beschikken in
verband met proeven over het testen van stekken op aanwezigheid van
deze ziekte. De andere helft van dit tablet (alle planten waren hier afgestorven tengevolge van Erwinia) werd verdeeld in 8 vakjes van 1 m2.
Resp. één, twee, drie en vier maanden na het verwijderen van de laatste
zieke planten, werden telkens 2 vakjes beplant met 20 planten (Crowley
Sim). Als de tijd, gedurende welke de ziekte in de grond achterblijft kort
zou zijn (verg. Jaarverslag 1954; p. 31; 1955, p. 22) zou dat hier moeten
blijken.
Verder werd van een tablet de helft van de grond (in het midden)
gestoomd terwijl de beide uiteinden onbehandeld bleven. Op dit tablet
wordt tevens een proef genomen met een vaste sproeiinstallatie.
De beide andere tabletten werden verdeeld in 8 vakjes van 2 m2 elk.
Naast stomen en controle werden hier de volgende behandelingen uitgevoerd:
Aretan, 1%, 10 1per m2
Panogen 0,4 % 10 1per m2
Agrimycine 0,4 %, 10 1per m'2
Formaline 4 % 10 1per m2
Vapam, 100 cc per m2 in 10 1 water
DD, injecteren, 68 cc/m 2
Aretan waarmee in de vorige proef enig resultaat werd verkregen tegen
Erwinia, werd hier zuiver preventief toegepast, en zou daarom een veel
beter effect kunnen hebben. Panogen is een vloeibaar org. kwikpreparaat,
waar we nog niet veel ervaring meehebben. Uit België hebben wij gunstige
resultaten van dit middel vernomen bij de bestrijding van voetrot in anjers.
Agrimycine heeft een specifieke antibiotische werking tegen bacteriën
(zie ook Jaarverslag 1956 p. 36—37), formaline doodt vrijwel alle microorganismen; Vapam en speciaal D D werden in de proef betrokken in
verband met hun aaltjesdodende werking.
De anjers (Crowley Sim) werden 17 september geplant, d.i. ruim een
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maand na het rooien van de vorige. Aan het eind van het jaar waren er
nog in het geheel geen ziektesymptomen opgetreden.
c. Het testen van stekken op aanwezigheid van vaatziekten
1. De voorgeschiedenis, beschrijving van de methode en haar betekenis
voor de anjerteelt in Nederland.
In 1957 werden voor het eerst in Nederland ten behoeve van de praktijk op grote schaal stekken die bestemd waren voor de nieuwe moerplantenteelt, gecontroleerd op aanwezigheid van vaatziekten.
Een dergelijke methode werd reeds eerder toegepast in Amerika en
sinds de laatste jaren ook op enkele bedrijven in Denemarken. Toen n.1.
in 1953 op een grote kwekerij in Kopenhagen veel schade werd ondervonden van de bacterie Pseudomonas caryophylli werd op verzoek van
de kweker door E. Hellmers, bacterioloog aan de Landbouwhogeschool
te Kopenhagen, een methode ontwikkeld die geschikt was voor het testen
van zeer grote aantallen stekken in korte tijd. De gang van zaken hierbij
is in het kort als volgt: Het ondereind van iedere stek wordt uitwendig
ontsmet (inwrijven met 0,2% superol in 70% alcohol, 20 à 30 sec. in 0,2%
sublimaat in 70% alcohol, afwrijven met de alcoholische superol en flamberen) waarna er 3 stukjes van worden afgeknipt, die worden opgevangen
in een cultuurbuis met een geschikte voedingsoplossing („Difco nutrient
broth" -f- 1,5% glucose). De stek waarvan deze stukjes afkomstig zijn,
komt op de overeenkomstige plaats in een rekje met hetzelfde nummer in
een buis met water. De buizen met voedingsoplossingen worden bewaard
in een broedstoof, en na een bepaald aantal dagen beoordeeld. Is er in een
bepaalde buis schimmel- of bacteriegroei opgetreden, dan wordt de bijbehorende stek weggegooid; van de overige wordt aangenomen dat er zich
geen parasitaire organismen in bevinden; dit worden de toekomstige moerplanten.
Aanvankelijk stonden veel kwekers in Nederland en ook in andere)
landen zeer sceptisch tegenover deze methode. In het begin (1955) is het
n.1. herhaaldelijk voorgekomen, dat geteste stekken uit Denemarken aanleiding gaven tot teleurstellingen omdat de planten wegvielen tengevolge
van Erwinia.
Dit vond echter zijn oorzaak in het feit, dat in 1954 deze ziekte in
Denemarken nog niet als een afzonderlijke ziekte herkend was, en de test
geheel op Pseudomonas was afgestemd.
Bij de temperatuur van 33° C in de broedstoof (de optimale voor Pseudomonas) ontwikkelde Erwinia zich niet, zodat Erwinia-zieke stekken
als „gezond" werden getest. Hellmers vond toen, dat bij een broedstooftemperatuur van 25 à 26° C beide ziekten werden aangetoond, mits de
buizen er in de plaats van 2 à 3 gedurende 4 à 5 dagen in bleven.
Dat men in Nederland niet eerder tot het testen van anjerstekken is
overgegaan, is wel verklaarbaar. De verplichte N.A.K.S.-keuring zoals
wij die kennen is uniek, en staat er borg voor dat alle partijen stek, alsmede
de moerplanten, waarvan de stekken afkomstig zijn, aan een grondige
inspectie onderworpen zijn geweest. Deze organisatie brengt voor de aangesloten kwekers de nodige financiële consequenties met zich mee, en het
is dan ook logisch, dat men zich afvraagt of deze, uiteraard zeer kostbare,
testmethode wel een dusdanige verbetering is van het bestaande keuringssysteem, dat de invoering ervan voor onze anjercultuur noodzakelijk is.
Inmiddels was het enkele malen voorgekomen, dat in goedgekeurd plant"
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goed na het uitplanten Op een nieuw bedrijf uitval door Erwinia optrad.
Een verklaring hiervoor vinden we in het feit, dat er enkele maanden
kunnen verlopen, voordat de ziektesymptomen bij een besmette plant zich
openbaren. Gedurende deie periode worden er dus regelmatig zieke stekken geplukt van ogenschijnlijk nog gezonde moerplanten. Z o werden in
1955 klachten ontvangen over enkele partijen die naar Engeland waren
geëxporteerd. Door de Nederlandse Plantenziektekundige Dienst werd
toen een tijdelijk uitvoerverbod naar Engeland ingesteld, maar toen daar
in het volgende seizoen weer Erwinia werd geconstateerd in plantgoed
uit Nederland, werd door de Engelse instanties de invoer van stekken
verboden, tenzij deze afkomstig waren van geteste moerplanten. Men
ging zelfs nog een stap verder, door te eisen dat ook de vorige moerplantengeneratie als stek moest zijn getest. Zo kwamen de Nederlandse
kwekers, die stek naar Engeland verkopen in een moeilijke situatie, daar
hen krachtens deze bepalingen voor twee generaties, dit is dus bij een
normale teelt voor 2 opeenvolgende seizoenen, de export onmogelijk werd
gemaakt. Weliswaar was het in bepaalde gevallen mogelijk materiaal te
importeren uit Denemarken of uit de V.S. waarvan de nateelt aan de door
Engeland gestelde voorwaarden voldeed, maar dit ging met zeer hoge
kosten gepaard, terwijl bovendien in een aantal gevallen dit materiaal
naar Hollandse begrippen van inferieure kwaliteit was in verband met de
sterke aantasting door virus.
Behalve het voordeel, dat de testmethode zou kunnen bieden, doordat
een eventuele infectie in de moerplantenteelt in een veel vroeger stadium
kan worden ontdekt en zo veel moeilijkheden kan voorkomen, was de
boven geschetste gang van zaken wel een zeer sterk argument om de
methode ook in Nederland in te voeren.
Toen bovendien bleek, dat ook in andere landen belangstelling ontstond
voor stekken van geteste moerplanten, werd door het bestuur van de
N.A.K.S., afdeling anjers besloten, op het Proefstation een laboratorium
in te richten, waar de aangesloten kwekers tegen betaling van de kosten,
hun stekken konden laten onderzoeken.
Hierbij moet echter uitdrukkelijk worden opgemerkt dat niet van het
bestaande keuringsreglement wordt afgeweken, maar het testen slechts
als een aanvulling daarop moet worden beschouwd. Z o worden alleen
stekken geaccepteerd uit goedgekeurde kassen, die dus ook in aanmerking
zouden komen om normaal in de handel te worden gebracht.
Alleen op deze wijze is het mogelijk, het testen te beschouwen als een
verbetering van het bestaande systeem, daar in proeven is gebleken, dat
niet alle zieke stekken volgens deze methode met 100 % zekerheid kunnen
worden aangetoond. Dit geldt in het bijzonder voor de Erwinia-bacterieziekte, in verband met de zeer ongelijke verdeling van de bacteriën in een
zieke plant.
2. Ervaringen met de methode in Nederland
In februari werden de eerste stekken voor de kwekers getest. Tevoren
was de laboratoriumruimte ingericht, meubilair, glaswerk en instrumenten
aangeschaft, personeel aangesteld en er waren wat oriënterende proefjes
genomen. Inmiddels hadden zich een dertigtal kwekers opgegeven, met
een totaal van ca. 120.000 stekken om te laten testen. In verband met het
vergevorderd stekseizoen, was het duidelijk dat van dit programma slechts
een betrekkelijk klein gedeelte zou kunnen worden afgewerkt.
De methode, die werd gevolgd, was dezelfde als door Hellmers in
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Kopenhagen w,as ingevoerd. De stekken werden evenwel niet in buisjes
met water gezet, maar in lege buizen onder een hoes van plastic. Het
bewaren vond plaats in een koelkast bij -|- 1° C.
Nadat enkele bevredigende resultaten waren verkregen, werd het aantal
buizen waarin bacteriegroei optrad steeds groter, totdat na enkele weken
verscheidene inzendingen in zijn geheel moesten worden afgekeurd. Het
was weliswaar duidelijk — en isolaties bevestigden dit — dat we te maken
hadden met een onschuldige bacteriesoort (in de meeste gevallen de z.g.
hooibacterie, Bacillus subtilis) maar bij gebrek aan ervaring was het niet
verantwoord deze „verdachte" stekken als geteste moerplanten te gaan
voortkweken.
Er werden grote series proeven genomen, om te trachten deze moeilijkheden te boven te komen. Het zou in het bestek van dit verslag te ver
voeren, ze alle afzonderlijk te bespreken. Daarom worden de voornaamste
resultaten hier kort samengevat:
1. De infectie komt uit het materiaal zelf voort. Er waren derhalve
geen fouten gemaakt bij het steriliseren van glaswerk en voedingsoplossing of bij desinfectie van de lucht.
2. Bewaren van de stekken voor ze getest worden heeft een zeer ongunstige invloed. Speciaal als in dit geval de bewaartemperatuur hoog is,
maar ook bij bewaring in de koelkast worden de resultaten na enkele dagen
zeer slecht. Deze waarneming is zeer belangrijk, omdat we tevoren, teneinde steeds over voldoende materiaal te beschikken en het bewaren in
plastic bij de lage temperatuur geen nadelige invloed op de stekken had,
regelmatig de stekken enkele dagen hadden bewaard.
3. Uitwendige ontsmetting van de stekken met Natriumhypochloriet
(oplossing met 1% vrij Chloor) gaf geen betere resultaten dan met alcoholische sublimaat en superol. W e l was het mogelijk met deze methode
een belangrijke tijdsbesparing te verkrijgen. Combinatie van beide methoden is niet mogelijk, als gevolg van de oxyderende werking van de Chloor,
waardoor o.a. superol en sublimaat worden ontleed of omgezet en daarbij
hun activiteit verliezen.
4. De ontwikkeling van Bacillus subtilis werd niet onderdrukt door de
oppervlakte van de voedingoplossing af te dekken met een laagje gesteriliseerde paraffine. W e hadden gehoopt, hiermee de moeilijkheden op te
lossen, daar deze bacterie in tegenstelling tot b.v. Erwinia, aëroob is,
d.w.z. voor zijn ontwikkeling zuurstof moet kunnen opnemen. Er vormde
zich echter in de geïnfecteerde buizen toch een vlies tegen de onderkant
van de paraffine en langs de randen van de buis.
5. Uitwendige ontsmetting van de stekken met behulp van formaline
gaf in een aantal gevallen een zeer belangrijke verbetering te zien. Speciaal bij warm weer, en wanneer grote stekken werden getest, bleek dat
met deze methode schade aan het materiaal kan ontstaan. Dit is te voorkomen door de stekken niet langer dan 2 minuten in de formaline (4 %)
te zetten. Bovendien zijn we er toe overgegaan om, wanneer volgens deze
methode wordt gewerkt, stekken te nemen met een „stomp" van de
moerplant eraan. Dit oude stengelstukje wordt dan onderzocht en de
eigenlijke stek blijft volkomen intact.
6. Ook door vóór het ontsmetten van het ondereinde van de stekken de
buitenkant af te schrappen, werd een zeer goed resultaat verkregen,
zonder aan de betrouwbaarheid afbreuk te doen. Deze methode is evenwel te tijdrovend om op grote schaal te worden toegepast.
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7. Het belangrijkste is wel, dat kon worden aangetoond dat Bacillus
subtilis niet of nauwelijks tot ontwikkeling komt in buizen met Erwiniaziek materiaal. Ook door een Erwinia-cultuur sterk te verdunnen (tot
1:512) en hiervan een oogje te enten in een buis met stengelstukjes
waaruit zich normaliter B. subtilis zou ontwikkelen, wordt de groei van
laatstgenoemde bacterie volledig door Erwinia onderdrukt. Nu is er een
groot verschil in beeld en ontwikkeling van culturen van deze twee soorten. Erwinia veroorzaakt een troebeling in de vloeistof, die bij het ouder
worden steeds sterker wordt. B. subtilis daarentegen veroorzaakt aanvankelijk een lichte troebeling; vervolgens vormt zich een glad, wit vlies op
de oppervlakte en wordt de onderstaande vloeistof weer volkomen helder.
Het vlies wordt dan enigszins rimpelig en tenslotte (na meer dan 5 dagen)
kan het geleidelijk uiteenvallen, waarbij weer een troebeling in de vloeistof
optreedt.
Toen we dit hadden vastgesteld, was het voortaan mogelijk de stekken
ook goed te keuren, wanneer er zich in de bijbehorende cultuurbuis een
typische B.subtiliscultuur had ontwikkeld. Dit betekende vooral in de
zomer een enorme verbetering.
Het spreekt vanzelf, dat in alle gevallen waar twijfel mogelijk is, de
stekken niet worden goedgekeurd. Dit is ook het geval als er zich een
schimmel uit ontwikkelt. Hoewel een dergelijke schimmel vaak niet parasitair zal zijn, is dit in het eerste stadium van zijn ontwikkeling niet te zien.
Proeven met Phialophoraziek materiaal toonden aan dat deze ziekte
praktisch voor 100% wordt aangetoond. Hiertoe is het evenwel noodzakelijk de cultuurbuizen 1 à 2 weken bij kamertemperatuur te bewaren.
In het seizoen 1957—'58 bleek er weer veel belangstelling voor het
testen te bestaan. Er kwamen aanvragen binnen voor ca. 120.000 stekken
ten behoeve van 20 bedrijven. Hiervan werden er tot en met december '57
50 à 60.000 verwerkt.
Het percentage, dat uitvalt was in het algemeen te verwaarlozen. Bij
geen enkele partij is het tot dusver gelukt, uit „verdachte" stekken een
vaatziekte te isoleren.
Samenvatting:
Phialophora kan in tabletten volledig worden bestreden met Vapam
(100 cc/m 2 ). Bovendien werd door deze methode een betere groei en een
zeer goede onkruidbestrijding verkregen.
Praktijkproeven zullen moeten uitmaken in hoeverre een Vapambehandeling het stomen in de volle grond zal kunnen vervangen.
Pseudomonas caryophylli kan in Nederland als uitgestorven worden
beschouwd. Ook in proeven bleek dat deze ziekte zich onder de hier heersende omstandigheden niet uitbreidt.
Erwinia kan via de grond snel van zieke op gezonde planten overgaan.
Een regelmatige grondontsmetting met Aretan op de zieke plekken was
niet in staat, deze uitbreiding tot staan te brengen In een tablet met onderbevloeiing werd de ziekte sneller en over grotere afstanden verspreid
dan in een tablet, waar met de slang werd gegoten.
Nadat zich aanvankelijk moeilijkheden hadden voorgedaan bij het testen
van stekken op aanwezigheid van bacterieziekte, werden in het seizoen
1957/'58 zeer goede resultaten verkregen.
Per week kunnen 5000 stekken worden getest. In het geteste materiaal
werd tot dusver geen Erwinia aangetoond, dit mag worden opgevat als
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een bewijs dat met goede cultuurzorgen en het beproefde keuringssysteem
zeer goede resultaten kunnen worden bereikt.
Roestbestrijding
Drs. G. Scholten

Getracht werd de proef van vorig jaar (jaarverslag 1956, p. 39) in
1957 voort te zetten. Ondanks de goede voorzorgen is het echter niet
gelukt, de roestinfectie in het gewas in stand te houden. W e kregen de
indruk dat met stuiven van Zineb en Maneb betere resultaten werden
verkregen dan met Ferbam, Sandotox en Bulbosan, maar hieraan kan
slechts beperkte betekenis worden toegekend, daar de ziekte ook in het
controlevak geheel werd overgroeid.
Virusonderzoek
Drs. G. Scholten

Van de virusvrije planten die volgens de methode van meristeemcultuur verkregen werden, werden zoveel mogelijk stekken genomen, die
na beworteld en opgepot te zijn, eveneens voor stekproductie werden
gebruikt. Z o is er nu van 2 variëteiten (Pink Sim en Harvest Moon) een
grote hoeveelheid materiaal verkregen, waarmee een opbrengstvergelijkingsproef kan worden opgezet. Materiaal van enkele andere variëteiten
(William Sim, White Sim en Midas) werd behandeld, om ook hiervan
virusvrije planten te verkrijgen.
ANTHURIUM
Grindcultuur
A. A. Steiner en A. Q. van Zon

De in 1956 gestarte proef met Anthurium in grindkultuur (zie jaarverslag 1956) werd voortgezet.
Van de twaalf beschikbare bakken, ieder van één m2, werden er acht
aangewend voor Anthurium andraeanum en vier voor Anthurium scherzerianum. Van de acht voor Anthurium andraeanum bestemde bedden werden er vier gevuld met grind met een diameter van 7—12 mm. Hierin
werden vier verschillende oplossingen vergeleken. De vier andere bakken
bevatten verschillende substraten, te weten: een mengsel van sphagnum
en naaldenbosgrond in de verhouding 1 : 1 , turfmolm, een mengsel van
turfmolm en steenslag in de verhouding 1:5 en grind met een diameter
van 12—15 mm. De laatstgenoemde drie eenheden ontvingen een standaardvoedingsoplossing.
Met de vier bedden beschikbaar voor Anthurium scherzerianum werden
alleen substraatvergelijkingen gemaakt en wel de volgende: grind met een
diameter van 12—15 mm en grind met een diameter van 7—12 mm, uit
Duitsland geïmporteerde turfmolm (hiermee werden in Weihenstephan
zeer goede resultaten bereikt) en een mengsel van sphagnum en naaldenbosgrond in de verhouding 1:2, zoals in Nederland gebruikelijk.
De grindcultuurinstallaties van beide Anthurium-soorten werken volgens het Nederlandse systeem.
De bevloeiingsfrequentie bij turfmolm en turfmolm-steenslag is eenmaal
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per 14 dagen, bij de grindbedden eenmaal per dag, zomer en winter door.
De grondbedden worden met regenwater vochtig gehouden.
Bemesting en voedingsoplossing
Omdat naaldenbosgrond van nature al zeer rijk is aan voedingsstoffen
werd aan de grondbedden aanvankelijk geen bijbemesting gegeven. Pas
in het vroege voorjaar van 1957 (21 februari) werd ertoe overgegaan een
bijbemesting met Pokon te geven. Iedede 14 dagen ontvingen de grondbedden zes liter regenwater, waarin 12 gram Pokon was opgelost.
Van de vier variaties in de voedingsoplossing volgen hier de samenstellingen in mg per liter.

Standaard (gemaakt
met regenwater). . .
Standaard (gemaakt
met leidingwater) . .
De stikstof alleen in
Hoge zoutconcentratie .

N als P2O5
NO3
69
74
'if.

SOa

Cl

64

K2O

CaO

MgO

Nais

NO3
16

18

148

28

31

NH4
26

—

148

112

31

33

—

162
296

112
56

33
61

—
53

16
32

*%»

62 " 74
96
138

74
148

64
64
128

•

18
36

Iedere twee maanden werden de voedingsoplossingen geanalyseerd en
zo nodig aangevuld met zouten tot de uitgangssamenstelling. Het verbruikte of verdampte water werd bij alle eenheden aangevuld, uitgezonderd de met leidingwater gemaakte oplossing, die vanzelfsprekend leidingwater ontving.
De pH van de voedingsoplossingen bleef bij deze laatste eenheid en ook
bij het bed ,,alleen nitraat" vrij constant om de zes schommelen. Die van
de standaardseries daalde tot 5,0 om weer met KOH op 5,5—6,0 te
worden bijgesteld. Dit was het gevolg van de aanwezigheid van ammonium
in de voedingsoplossing. In de hoge zoutconcentratie is tweemaal zoveel
ammonium aanwezig, hierdoor daalde de pH in zeer korte tijd van 5,5
tot omstreeks 4,0. Met KOH werd dan weer bijgesteld.
De ontwikkeling van de planten
Anthurium andraeanum. Eind april 1956 werd geplant. Om snel groeiverschillen te zien, werd dichter dan normaal geplant, in ieder bed 10
planten. Het gevolg was, dat het gewas al spoedig te dicht kwam te staan,
zodat op 21 februari 1957 vijf planten moesten worden verwijderd.
De ontwikkeling van de planten in de grindcultuureenheden is vanaf het
begin duidelijker geweest dan in de grond (sphagnum-naaldenbosgrondmengsel) en turfbedden. De bladeren waren veel groter en ook het aantal
was groter. N a ongeveer zeven maanden konden de eerste bloemen worden geoogst, zowel van de grond- als van de grindcultuur.
Gelijke tred met de grond hielden aanvankelijk turf en turf + steenslag.
Gedurende de zomer verbeterde de groei van de planten echter opvallend. Waarschijnlijk is de aanvankelijk matige groei van de planten in het
turfbed te danken aan een te hoge zoutconcentratie in de turfmolm als
gevolg van het veelvuldig pH bijstellen van de molm, die aanvankelijk
een pH van 3,8 had en op 5,0 gebracht moest worden met KOH.
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Bij de vijf grindseries vallen vooral op door prima groei de bakken,
waarin stikstof alleen in nitraatvorm wordt gegeven en de standaard, die
met leidingwater wordt gemaakt.
De twee grindseries met standaardoplossing zijn van iets mindere kwaliteit, terwijl de planten, die gevoed worden met een voedingsoplossing
van hoge zoutconcentratie, in het begin van de zomer 1957 gele randen
en plekken op het blad begonnen te vertonen. De groei in deze bak was
gelijk aan die van de twee standaardseries. De geelverkleuring kan het
gevolg zijn van de hoge zoutconcentratie of van de zeer sterke pH-daling.
De zeer goede groei van de bedden „alleen nitraat" en „leidingwater"
is waarschijnlijk behalve een voedings- ook een pH-kwestie. Bij beide
eenheden daalde de pH nooit beneden de 5,8 en steeg zij ook nooit boven
de 6,3.
De bloemproductie is rechtevenredig met de groei te noemen. Alleen
bij de hoge zoutconcentratie is de bloemproductie hoger dan de stand van
het gewas doet vermoeden. Hieronder volgt een lijst van de bloemproductie t/m 31 december 1957.
aantal geoogste bloemen per m 2
medium

voedingsoplossing

Gebruikelijk mengsel

Turf
Turf X steenslag
Grof grind
Fijn grind
Idem
Idem
Idem

standaard
idem
idem
idem
„leidingwater"
„alleen nitraat"
hoge zoutconcentratie

t/m mei
1957

t/m aug.
1957

17
11
7
14
18
18
18
20

38
29
26
32
44
55
60
57

t/m dec.
1957
48
40
37
45
65
67
80
79

gemidd.
per plant
8.0
6,7
6,2
7,5
9,3
11,2
13,3
13,2

Anthurium scherzerianum. Bij Anthurium scherzerianum zijn veel minder duidelijk ,,groei"-verschillen te zien geweest. De beide grindcultuureenheden gaven in het begin reeds een iets snellere groei te zien. De kleur
was wat lichter dan in de grondbak. Dit veranderde echter na een kleine
gift fosfaat.
Op het ogenblik is de stand: een goede ontwikkeling van de twee grindbedden, daarna volgt met flink verschil de turfmolm, die op zijn beurt
weer gevolgd wordt door de grond, nu echter met zeer klein verschil.
Hieronder volgt een lijst van de bloemproductie t/m december 1957.
aantal geoogste bloemen per m 2
medium

t/m mei
1957
83
79
96
104

t/m aug.
1957
128
138
160
176

t/m dec.
1957
150
150
177
195

Conclusie: Vooral bij Anthurium andraeanum werden goede resultaten
verkregen met grindcultuur; de bloemproductie was aanmerkelijk beter dan
bij de teelt in het gewone grondmengsel en bij gebruik van turfmolm of
turfmolm + steenslag; ook bij Anthurium scherzerianum werd bij grindcultuur de hoogste bloemproductie verkregen.
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CHRYSANTEN
Keuring van nieuwigheden V.K.C.
V a n de mogelijkheden voor opplanting van nieuwigheden voor het
verkrijgen van een Getuigschrift van de Proeftuin (als tussentrap voor
het Get. Ie Klasse) werd slechts door 2 kwekers gebruik gemaakt. Aan
de volgende variëteiten werd een Getuigschrift toegekend:
grootbloemige var.:
Fred Shoesmith
Yellow Fred Shoesmith
Golden Fred Shoesmith

Conny Mayhow
Crimson Robe

middelgrote var.:
Pennine Show
Frank Allerton
Devils Cap
Westfield Bronze
Breitner
Goldene Sonne
Rose Adair
Marvellous

Percy Lamb
Jacob Maris
Derek Ellis
Sheila Rose
Ami Shoesmith
Prince Charles
Bella Donna
Ariadne (enkelbl.

troschrysanten:
Marianne (enkel)
Westfield Bronze
Sunset
Thelma
Marvellous
Brigitte (pyr. bl.)

Garden W h i t e
Devils Cap
Gibsy
Evelyn Loye
Paris
Ariadne (enkelbl.

Pyrethrumbloemige var.:
Brigitte

Paris

Behalve Breitner en Goldene Sonne, ingezonden door L. A. Hoek,
den Haag, werden alle genoemde var. opgeplant door P. v. d. Kamp,
Roelofarendsveen.

Vergelijking virusaantasting
P.v.d. Zwaard

Dit jaar werd een vergelijkende proef opgezet met chrysanten, afkomstig van verschillende stekleveranciers. V a n elk der leveranciers
werden 100 stekken gekocht van de var. Migoli, met de bedoeling, deze
naast elkaar op te kweken en dan onderling te vergelijken wat betreft
de virusaantasting. Het was hier de opzet om een indruk te verkrijgen
van de gezondheidstoestand van het hier in Nederland normaal ver33

handelde chrysantenstek. De var. Migoli werd gekozen, omdat deze var.
de enige buitenbloeier was, welke door 10 grote stekleveranciers werd
aangeboden.
De chrysanten werden onder nummer en in duplo opgeplant (2 vakken van 50 stuks van elke leverancier).
Ze werden uitgeplant op A'alsmeerse veengrond, aangevuld met 10
cm Wilnissergrond. Als bemesting werd gegeven 1m3 verteerde stalmest per are, aangevuld met 3 maal een overbemesting met 3 kg 1 2 x l 5 x
18 per are. De stekken werden half mei opgepot in een stekpot, terwijl
ze eind mei werden uitgeplant, 30 cm in het vierkant. Ze werden op
3 juni getopt en daarna op drie takken gekweekt. Er werd 7 maal met
parathion gespoten. De bloeitijd was september.
Keuringen op virus hadden plaats op 1 augustus en juist voor de
eerste bloei n.1. op 3 september.
Bij de eerste keuring op 1 augustus werden reeds grote verschillen
waargenomen n.1. van 1-16 % virusziek.
Bij de tweede en eindkeuring waren verschillen te zien van 0-14 %
virusziek. De duplovakken van dezelfde kweker vertoonden steeds ongeveer hetzelfde beeld.
Conclusie: Hoewel de var. Migoli niet bekend staat als een var. waarin veel virus voorkomt, zien we toch, dat stek van de ene leverancier
belangrijk meer virusaantasting vertoont, dan stek van de andere leverancier.
Opvallend is tevens dat bij de septemberkeuring het percentage virus
aantasting soms lager lag dan bij de augustuskeuring. Het blijkt n.1. dat
wanneer enkele malen een overbemesting wordt gegeven, een zwak
virusbeeld geheel kan weggroeien.
Hieruit blijkt, dat het van groot belang is, wanneer moerplanten moeten worden uitgezocht, reeds van het begin af aan op virus te selecteren en zelfs licht aangetaste planten in het begin van het seizoen uit
te trekken. Deze zouden anders later soms als moerplant kunnen worden
opgezet, doordat het beeld geheel wegtrekt.
Uit het een en ander blijkt, dat de selectie nog meer en nog beter
moet worden toegepast en deze tijdens het gehele seizoen moet plaats
hebben.

COLUMNEA
Kortedagbehandeling
P. v. d. Zwaard

Een kleine oriënterende proef werd het afgelopen jaar opgezet, met
de bedoeling na te gaan, of Columnea banksii door middel van kortedag vervroegd in bloei te brengen zou zijn.
Normaal bloeien deze Columnea's ongeveer in het vroege voorjaar,
soms zelfs in de wiinter.
Op 4 juli werd een begin gemaakt met de kortedagbehandeling. 35
planten werden door middel van zwart plastic van 's-avonds 5 uur tot
's morgens 8 uur verduisterd. Deze behandeling werd 7 weken toegepast,
n.1. vanaf 4 juli—22 augustus.
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Het plantmateriaal bestond voor 50 % uit overjarige planten en nog
50 % uit éénjarige planten. Onder dezelfde omstandigheden werd een
gelijk aantal planten van dezelfde kwaliteit als controle opgezet.
Omstreeks midden-december werden de eerste knoppen waargenomen, niet alleen bij de behandelde planten doch ook bij de controle. Vanaf half januari kwamen de planten tot volle bloei. Na tellingen bleek,
dat de kortedagbehandeling geen invloed heeft gehad op de knopvorming, noch wat de bloeitijd, noch wat de bloeirijkheid betreft. W e l werd
waargenomen, dat enkele planten, welke buiten de proef vielen en in
een andere kas bij een hogere temperatuur ( ± 7°C) werden gekweekt,
slechts met één enkele bloem één maand eerder tot bloei kwam. De
planten groeiden bij deze hogere temperatuur langer door en kwamen
pas 6 weken na de proef-planten tot volle bloei.
Vermoedelijk zijn de temperatuur en daarnaast de vochtigheid van
de grond van nog meer invloed op de knopontwikkeling dan een kortedag-behandeling.
Het ligt in de bedoeling om het volgend jaar met deze Columnea vergelijkende oriënterende proeven op te zetten, zowel wat betreft de temperatuur, de vochtigheid van de grond als de kortedagbehandeling.
Conclusie: Met kortedagbehandeling werd bij Columnea banksii geen
bloeivervroeging verkregen. Vermoedelijk hebben temperatuur en vocht
meer invloed.

CYCLAMEN
Raszuiverheid Salmoneum oculatum
R.].Schmitt

Evenals in de vier voorafgaande jaren werd in samenwerking met de
N.A.K.S. afd. Cyclamen een proef opgezet over de raszuiverheid van
een bepaald Cyclamenras. Dit jaar werd het ras Salmoneum oculatum
genomen. Ook dit jaar werden van een tiental van de grootste zaadkwekers ieder 100 oppotbare plantjes betrokken, die tijdens de bloeitijd
uitsluitend op de bloemkleur werden beoordeeld.
De tien groepen planten waren genummerd 1 t.m. 10. V a n elke groep
van 100 planten werd ongeveer 80 % overgepot in pot no. 12, de rest,
de kleinste planten, bleven in pot no. 17 staan. Tijdens de bloei bij de
kleurbeoordeling zijn deze twee partijen weer in een cijfer ondergebracht.
Voor de kleurbeoordeling werd een schema opgezet van acht groepen, waarbij de volgende indeling werd aangehouden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kleur te licht.
Juiste kleur.
Kleur iets te donker.
Kleur gelijk of bijna gelijk aan Rosa von Zehlendorf.
Kleur gelijk of bijna gelijk aan Rose van Aalsmeer.
Kleur gelijk of bijna gelijk aan Perle von Zehlendorf.
Bloemkleur bevat te veel rood of te veel paarse gloed.
Kleur lichtrood tot rood of bijna hieraan gelijk.
35

1
2
3
4
5

9
10

10
10
66
55
10
10
20
20

47
47
43
43
35
35
51
51
57
57

2323
2020
3232
1818
1010

6 54 18
12 50 15
20 59 17
29 2929
55 29
44 2525
77 44

1313 5 5 —
1313 — — 4
1515 10 10—
1212 2 2—
7 7 2 2—

2
1
3
7
3

—
13
—
—
1
13
5 —
4 —
13
4 —
4
2
1
1
1
1 —
2727 4 4—
5
1
14 14 7 7—
3 —

Uit het bovenstaande blijkt o.m. dat van de 10 groepen planten 5 groepen een percentage hadden met een juiste bloemkleur van 50 % of hoger,
terwijl diie groepen nog boven de 40 % kwamen.
Als we het geheel iets ruimer nemen en de waarderingspunten 1 en 3
nog tot de geoorloofde afwijkingen rekenen, dan komen we bij 7 groepen
tot een percentage van hoger dan 75 %, wat voor het ras Salmoneum
direct niet ongunstig is. Deze cijfers liggen heel wat beter dan 'het vorige
jaar bij het ras Rosa von Zehlendorf. In het algemeen is meer de neiging
aanwezig om op het donkere over te gaan dan op het lichtere, een streven dat in de praktijk bij meerdere rassen op diverse bedrijven tot
uiting komt.
Verder valt bij het bovenstaande overzicht o.m. nog op, dat in diverse
groepen nog al wat planten voorkwamen met een lichtrode tot rode
bloemkleur. Tenslotte lezen we in bovenstaande tabel ook nog, dat in
9 van de 10 groepen planten voorkwamen met de kleur van Rose van
Aalsmeer.
Conclusie: Hoewel het percentage kleurafwijkingen bij deze proef (het
ras natuurlijk in aanmerking genomen) in het algemeen genomen niet
ongunstig was, tonen bepaalde sterke afwijkingen van de bloemkleur
als lichtrood, rood en Rose van Aalsmeer wel overduidelijk aan, hoe
noodzakelijk het is, dat men zich bij de zaadcultuur van Cyclamen nauwkeurig aan de voorgeschreven nummering van de potten houdt, vooral
als men meerdere rassen kweekt.
Potgrondmengselproef
Ir. R. Arnold Bik

De volgende grondmengsels werden op hun waarde als potgrond getoetst. Daarbij gold het Aalsmeerse mengsel als standaard,
Grondmengsel
A = Aalsm.m.
B =
C =
D=
E=
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Samenstelling

4 dln molm + 2 dln bl.gr. + 2 dln naaldenbosgr. + ^Vi dl
scherp zand.
eenh. potgr. I
1 dl Haarlemmermeerklei + 1 dl naaldenbosgrond.
eenh. potgr. II
2 dln Haarl, klei + 1 dl Wilnis + 1 dl turfmolm.
eenh. potgr. III
2 dln lichte Limburgse klei + 1 dl Wilnis + 1 dl turfmolm.
gewijzigd Aalsm.m. als A, doch turfmolm i.p.v. stalmest.

A werd niet bemest, de andere ontvingen de volgende kunstmestgift:
oppotgrond: 1 kg kalkammonsalpeter, 1,2 kg super en 1,2 kg patentkali per m 3 ;
overpotgrond: 2 kg kalkammonsalpeter, 2,4 kg super en 2,4 kg patentkali per m 3 .
Datum van oppotten was 4 februari, van overpotten 16 mei en van
beëindiging van de proef: eind november; het ras was: Rosa von Zehlendorf.
De proef geschiedde in 4-voud met 25 planten per vak.
Enige chemische en physische kenmerken der potgronden
Verschillende physische, biologische en physisch-chemische eigenschappen van de grondmengsels werden bepaald. Dit geschiedde door
drs. H. van Dijk en ir. P. Boekei, beiden van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid te Groningen. Tevens werden aan het eind de normale
chemische analyses verricht door het Proefstation te Naaldwijk. De voornaamste cijfers zijn vermeld in volgende tabel.
Tabel

1. Chemische

. Org.
mengsel s t ° $ f h '

en physische

r r

A
B
C
D
E

16,9
14,9
19,2
12,1
16,1

"H

7,2
5,0
5,3
6,7
6,8

eigenschappen

der

potgronden

<~i~-;
Verhouding vaste stof: water: Opn.b.
water
'°ellucbt in vol. %
water
get G r o n d ™ter
>£f
totaal " * < * - g/100g
%
gr
pF 0.4 pF 0.4 p o r - ™' in vol %

G

NaCl«$•

0,019
0,018
0,018
0,015
0,019

0,28
0,21
0,18
0,17
0,21

19,9
22,0
19,6
25,4
18,9

77A

2,7

66,9
75,6
67,9
78,9

11,1

4,8
6,7
2,2

80,1
78,0
80,4
74,6
81,1

62,1
49,9
56,1
49,9
64,6

opz

™8
Ä

min

149
133
179
115
188

38
6
24
10
69

De opbrengst en kwaliteit van het geteelde) gewas
In de volgende tabel zijn de opbrengst- en kwaliteitswaarderingscijfers bijeen gebracht; naast de kolom met het bepaalde kenmerk bevindt
zich een kolom waarin laatstgenoemde waarden nog eens in een getal
zijn uitgedrukt, thans echter met het Aalsmeerse mengsel als standaard
( = 100). Door de op deze wijze verkregen cijfers voor elke potgrond
te gaan middelen over het aantal bepaalde kenmerken komt men op het
totaal-waarderingscijfer in de laatste kolom.
Tabel

2. Groei-

OÖ

o at

OS

Ü *

A
B
C
D
E

en kwaliteitskenmerken

5,8 100 12,7 100
3,7 64 9,5 75
5,5 95 11,7 92
6,3 109 12,5 98
5,9 102 13,2 104

31
22,3
28,6
30,8
31,2

100
72
92
99
101

van

Cyclamen

5,7 100 2,9 100 1,8 100 1,9 100 100
3,2 56 1,7 59 1,2 67 1,1 58 64
5,4 95 3,4 117 1,7 94 2,0 105 99
5,5 96 3,3 114 2,0 111 2,3 121 107
5,4 95 3,3 114 1,9 106 1,9 100 103

Bespreking der resultaten
Op grond van de verkregen uitkomsten kan men de beproefde grondmengsels al naar gelang van de gebleken gunstige hoedanigheid rang37

schikken in de volgorde: D, E, A, C, B. Hierbij zij opgemerkt, dat B
verreweg het slechtste mengsel is, terwijl het verschil tussen D, E, A
en C niet belangrijk is. Een verklaring voor de ongunstige eigenschappen
van mengsel B zou kunnen gelegen zijn in de lage pH n.1. 5.0, de lage
watercapaciteit ( = 133 g per 100 g) en de geringe opzuigsnelheid (6 ml
per 100 g per min.).
Resumerend kan worden gezegd:
Ie dat het mogelijk is een aan het Aalsmeerse mengsel gelijkwaardig
grondmengsel samen te stellen;
2e dat de stalmest in het Aalsmeerse mengsel er geen essentieel bestanddeel van uitmaakt en met goed gevolg door turfmolm kan
worden vervangen, mits voldoende kunstmest wordt toegediend;
3e dat het voor in de toekomst te nemen potgrondproeven wenselijk is
dat de pH ider te toetsen potgronden van te voren op hetzelfde niveau wordt gebracht.
Bestrijding smeul
Ir. P.C.Koek

Voor de kwekers van Cyclamen is het voorkomen van Botrytis cinerea Fr., de grauwe schimmel, altijd een ernstig probleem. Niet alleen in
de bak kan deze ziekte optreden, maar ook wanneer de planten in de
kas komen. Daarnaast treedt Botrytis meermalen op bij zaadplanten,
waardoor zorgvuldig uitgekozen planten of reeds bestoven bloemen verloren gaan.
Om na te gaan, welke middelen geschikt zijn om deze schimmel te
bestrijden, is een proef genomen met een tweetal stuifmiddelen, n.1. B 500,
waarvan de werkzame stof een halogeen-oxychinolinederivaat is, en
T M T D . 10 % ter vergelijking. B 500 is een nieuw middel, dat speciaal
ontwikkeld is tegen Botrytis en dat hoofdzakelijk een preventieve werking bezit. Daarnaast zijn twee geheel nieuwe spuitmiddelen beoordeeld.
Beide middelen zijn z.g. antibiotica, dus stoffen die eigenlijk afscheidingsproducten zijn van andere schimmels. Deze stoffen werken remmend of dodend op bepaalde schimmels en bacteriën. Hier is onderzocht,
in hoeverre de antibiotica Griseofulvine-oxyme en PX geschikt zijn als
spuitmiddelen tegen Botrytis.
Het aantal planten per object bedroeg 20, behalve bij de beide controle-objecten, die ieder uit 10 planten bestonden. De controleplanten
behorend bij de te bespuiten objecten werden in het hart van de plant
met water bespoten. De behandelingen werden iedere week uitgevoerd,
nadat de planten in de kas geplaatst waren. B 500 werd in het hart gestoven met een speciaal daarvoor geconstrueerde verstuiver. T M T D
werd eveneens in het hart gestoven. De concentraties van spuitmiddelen
waren voor Griseofulvine-oxyme op 2 % en voor PX op 100 ppm gesteld (1 ppm = 1 mg/l).
Na 6 behandelingen was de algemene indruk van de objecten als volgt:
Stutfmiddelen: B 500: veel bloemen en bladeren
TMTD: vrij weinig bloemen en bladeren;
Controle: bloei matig; slechte, rotte harten.
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Spuitmiddelen:

PX 100 ppm: praktisch geen bloemen meer; veel rot; vele
vergelende bladeren.
Griseofulvine-oxyme: zéér veel bloemen, wel rot in het
hart, maar dit is later verdroogd; enkele gele bladeren.
Controle: bloei matig, veel rot; enkele vergelende bladeren.

Wanneer deze algemene indruk wondt gecontroleerd aan de hand
van het aantal bloemknoppen, bloemen en uitgebloeide bloemen, krijgt
men onderstaande tabel:

Controle
(lOpl)

PX
(20 pi)

Griseofulvineoxyme
(20 pi)

Controle
(lOpl)

B500
(20 pi)

TMTD
(20 pi)

rijpe bloemen . . .
bloemknoppen . .
uitgebloeide bloemen

63
55
149

33
21
124

22
26
65

23
11
93

56
43
211

30
27
60

Totaal
Gemiddeld aantal
bloemen per plant

267

178

113

127

310

117

13,4

8,9

15,5

11,7

11,3

6,4

Deze getallen komen goed overeen met de algemene indruk.
Uit d cijfers blijkt, dat bij het object Griseofulvine-oxyme het gemiddelde aantal bloemen per plant het hoogste was. Dit zou wijzen op een
betere Botrytisbestrijding. Het spuitmiddel heeft het voordeel, dat er
geen residu is, zodat behandelde planten niet te herkennen zijn. Het nadeel van spuitmiddelen is, dat de bladeren van de plant gaan vergelen,
doordat de plant in het algemeen te veel vocht krijgt. Daarnaast geeft
het stuifmiddel B500 ook goede resultaten. Dit object steekt scherp af
tegen het TMTD-object, hoewel dit in de aanvang beter scheen te zullen worden. Het stuifmiddel B500 geeft wel enig residu op de blad- en
bloemstelen. Maar door het poeder te kleuren is men er in geslaagd een
praktisch onzichtbaar residu te verkrijgen. Voorts is de hechting van
B500 zeer goed. Het verdient aanbeveling om de bestuiving in de kas
te herhalen, maar er (mag nooit te veel ineens gestoven worden. Het gebruik van B500 bij planten, die in de bak staan, is zeker aan te bevelen.
O p welk tijdstip en hoe vaak gestoven moet worden is nog niet geheel
bekend. Het komende seizoen zal dit in een proef nagegaan worden.
Bestrijding taxuskever
Drs.W.Helle
De bestrijding van de larven der lapsnuittor (Otiorhynchus sulcatus)
draagt, zoals bekend, een preventief karakter. Door de potgrond vooraf
te vermengen met Aldrin-poeder iy2 % zou een maandenlange bescherming verkregen worden tegen jonge larven, daar immers in een jong
stadium de larven het meest gevoelig zijn voor insecticiden.
Een punt van discussie vormde echter nog de minimale dosering; de
door de Shell opgegeven dosering van 1000 gram Aldrex-stuifpoeder
2J/2 % per m3 potgrond zou volgens praktijkstemmen onnodig hoog zijn.
Om hierover uitsluitsel te verkrijgen, werden 6 tgroepen van acht
Cyclamenplanten opgepot dn met Aldrin vermengde grond in een do39

seringstraject van resp. 1000-750-500-250-100 en 0 gram Aldrex iy2 %
spuitpoeder per m:i potgrond.
Een week na het oppotten werden ± 200 volwassen kevers tussen
de planten gebracht, zodat voldoende eieren in de diverse gronden gelegd konden worden.
Vier maanden na de proefinzet werden de kluiten der verschillende
planten op de aanwezigheid van larven onderzocht. Onderstaande tabel
geeft de verdeling der aantasting over de verschillende groepen weer:

1000
750
500
250
100
0

gr/m 3
gr/m 3
gr/m 3
gr/m 3
gr/m 3
gr/m 3

Aantal aangetaste
planten per groep
(8 ex.)

Totaal der gevonden
levende larven
per groep

3
3
6
6
7
7

7
3
11
9
15
25

Deze getallen zijn teleurstellend, daar in geen der doseringen een afdoende bescherming verkregen werd. Een antwoord op de vraag welke
dosering te prefereren is, valt uit deze getallen wel enigszins op te maken: een dosering van 750-1000 gr Aldrin 2x/i % per m 3 geeft een kwantitatief betere bescherming dan een lagere concentratie.
Samenvatting: Voor een voorbehoedende bestrijding van taxus-keverlarven dient men 750-1000 gram Aldrin-stuifpoeder 2 ^ % (of 75 tot
100 cc Aldrin mengolie 25 %) te mengen op 1 m 3 potgrond. Het resultaat is niet afdoende.
Nieuwigheden
R. J. SCHMITT
Zoals misschien niet algemeen bekend is kan tot toekenning van het
Getuigschrift Ie klasse bij nieuwe Cyclamen pas worden overgegaan,
wanneer op een officieel erkende Proeftuin (in dit geval het Proefstation
voor de Bloementeelt te Aalsmeer) aangetoond is, dat de aangeboden
nieuwigheden in zijn nakomelingenschap voldoende raszuiver is.
Voor deze keuring is de kweker verplicht tenminste 75 zaden of 50
jonge planten aan genoemd instituut voor verdere voortkweek af te
staan. Door het bestuur van de N.A.K.S. afd. Cyclamen wordt de nieuwigheid op de vast te stellen lijst van variëteiten, die verhandeld mogen
worden geplaatst, wanneer aan genoemde variëteit een Getuigschrift
Ie klasse is toegekend.
In «het voorjaar van 1956 en 1957 werden op het Proefstation een aantal nieuwe Cyclamenrassen ingezonden door de Fa. G. Lodder te Vleuten voor verdere opkweek en door de daarvoor ingestelde commissie
in de loop van het jaar meerdere malen beoordeeld.
De meeste rassen waren nog niet voldoende raszuiver en soms weinig
homogeen. Meermalen weken de rassen niet voldoende af van de reeds
bestaande rassen.
Een getuigschrift Ie klasse werd toegekend aan Joseph Haydn. De
kleur hiervan werd als volgt omschreven:
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Phloxrose, naar de randen langzaam tot licht phloxrose overgaand, het
oog is klein donker Fuchsiapurperkleurig.
Dit ras heeft gemiddeld 6 à 7 bloemblaadjes.
Bestrijding Cyclamenmijt
Drs.W . Helle

Onderzocht werden de bestrijdingsmogelijkheden van Endrin in een
lage dosering, van Kelthane met een kort spuitinterval (zie jaarverslag
1956 pag. 51) en van een nieuw middel van Hoechst: Thiodan.
Er werd steeds uitgegaan van spuitvloeistoffen, welke om mindere
bezoedeling de voorkeur verdienen boven spuitpoeders.
Zeven groepen van acht Cyclamenplanten werden van 17 mei tot 24
augustus bespoten met resp.:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Thiodan

0,3 %, om
0,3%, „
0,3%, „
0,2%, „
0,1 %, „
0,1 %, „
0,1 %, „

„

Kelthane
Endrin
tt

Water

de
„
„
„
.,
„
„

2 weken
3
4
2
3
4
(controle)
2

N a de eerste bespuiting dd. 17.5/57 werd door het tussenplanten van
door mijt aangetaste Cyclamen infecties mogelijk gemaakt, zodat de
chemische bestrijding vooral een preventief karakter kreeg.
Gedurende de proef viel een aantal planten weg door taxuskeverlarvenvraat (vooral in de groepen D en F ) .
Bij de controle werd gelet op het aantal aangetaste blad- en bloemknoppen per plant, en gebruik gemaakt van onderstaande waardering:
1.
2.
3.
4.
5.

plant zonder mijten
minder dan 25 mijten per plant
enkele blad- en bloemknoppen aangetast
merendeel der blad- en of bloemknoppen aangetast
alle blad- en bloemknoppen aangetast.

Controle op 28 augustus 1957:
Groep
A
B
C
D
E
F

Waarderingscijfer per plant
5
4
5
5
4
2

4
4
4
2
2
1

1
3
2
1
1
1

1
3
5
4
1
4

1
2
4

1
2
1

1
1

3
2

2

1

2
4

W i e de moeite neemt om deze waarderingscijfers te vergelijken met
proeven van 1956 (jaarverslag pag. 49), zal ogenblikkelijk opvallen, dat
de dosering van Endrin (0,1 %) kennelijk onvoldoende werkt en ook
preventief geen bescherming geeft; een hogere dosering (0,15 tot 0,25 %)
is gewenst!
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Kelthane is tegengevallen; ook in deze toepassing, waarbij dus om de
twee weken de planten gespoten werden! Evenmin bevredigend zijn de
resultaten met Thiodan.
Niettegenstaande het verlangen om Endrin door een minder potentieel
gevaarlijk middel te vervangen, zijn Thiodan noch Kelthane hiervoor
geschikt. Slechts Endrin (in een verdunning van ca. 2 cc op 1 liter water)
is tegen Cyclamenmijt volkomen afdoende.
Samenvatting:
Onderzocht werden de mogelijkheden van Endrin 0,1%,Kelthane 0,2%
en Thiodan 0,3% voor de bestrijding van mijt in Cyclamen. Geen van de
middelen in genoemde dosering bleken afdoende, zodat men aangewezen
blijft op Endrin 0,2%.
DAHLIA
Keuring van nieuwigheden
Bij de opplanting onder auspiciën van de V.K.C, en de Ned. Dahlia
Ver. werden aan de volgende var. het Getuigschrift van de Proeftuin
toegekend:
D coratieve var.:
Baby Daughter
Dorine
Mr. MacDonald Quill
No. 17-1
Night Edition
semi-cactus var.:
Alice Rose
Request
Madge
Hammonia
Jans Koster
Autumn Succes
Grand Style
New Country
My Fancy

(1)
(1)
(1)
(6)
(2)

Winning Hit
New Fun
Lloyd George
No. 14-7
Doris Duke

(1)
(2)
(1)
(6)
(2)

(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(4)

Vater Bergerhoff
Pierre Lamisset
Arab Queen
14-56
23-3
Popular Guest
Far W e s t
Non Pareil

(1)
(1)
(1)
(7)
(6)
(2)
(2)
(2)

C)
(2)
(2)

cactus var.:
Amber Dream

(8)

Octopus

(8)

pompon var.:
White Pearl
Confetti
Ponos
Johnny
Sunset Touch

(5)
(5)
(5)
(4)
(2)

Rondeur
Ammon
Carollino
Sublime

(5)
(5)
(5)
(2)

De genoemde var. werden opgeplant door Fa. J. G. Ballego en Zn.,
Leiden (1), Fa. D. Bruidegom, Baarn (2), W . Kehl, Naarden (3), G.
H. Lammerse, Vijfhuizen (4), Fa. Ludwig en Co, Hillegom (5), Fa.
K. Maarse Dzn., Aalsmeer (6), N . J. van Oosten, den Haag (7) en
Fa. W . Topsvoort, Aalsmeer (8).
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ERICA
Oriënterende pot- en kuilgrondproef bij E. gracilis
Ir. R. Arnold Bik en J. Marchai

De volgende grondmengsels werden op hun bruikbaarheid als potgrond
voor Erica gracilis getoetst:
Grondmengsel
A
B
C
D
E
F

Samenstelling
2 din Wilnisser veenaarde -)- 1dl naaldengrond
verteerde naaldengrond
turfmolm
bladaarde
oude Azaleagrond
oude eenheidsp.gr. = 1 dl zw. Limb, klei + 1 dl naaldengrond

Deze toetsing dezer grondmengsels geschiedde op een drietal kuilgronden:
Kuilgrond
1
2
3

Samenstelling
2 dln zwarte grond —
—
( 1dl naaldengrond
naaldengrond
turfmolm

De proef ving aan op 10 juni en werd beëindigd op 4 november, het ras
was Nivalis.
Alleen B, C en D kregen een bemesting in de vorm van een oplossing
van Pokon ter sterkte van 0,5 g per liter.
De proef geschiedde in enkelvoud, totaal waren er 18 vakken met
25 planten per vak.
Van de grondmengsels werden door het Proefstation te Naaldwijk
de normale chemische analyses verricht. Deze zijn in de volgende tabel
vermeld:
Tabel 1, Resultaten
Grondmengsel

A
B
C
D
E
F

van het chemische

Org.
stof

CaCCb

%

%

38,2
54,7
85,0
32,0
44,2
21,7

0,00
0,00
0,00
0,00
0,46
0,04

pH

4,4
4,3
4,2
4,5
6,8
5,2

grondonderzoek
NaCl

Gloei-

Nw

Pw

Kw

Mg
a.z.

%

%

*)

*)

*)

")

0,032
0,032
0,070
0,032
0,294
0,028

0,24
0,32
0,55
0,56
1,40
0,26

2,0
35,8
16,0
39,2
50,3
2,8

0,0
>40,0
45,0
0,4
>40,0
0,4

6,0
94
37,8
104
63,5
510
64,4
94
363,2 >740O
4,8
104

*) uitgedrukt in mg per 100 gr grond.
'*) uitgedrukt in delen per millioen in het extract.
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Resultaten:
In de onderstaande tabel zijn enige gegevens betreffende de verkregen
proefresultaten bijeen gebracht:
Kuilgrond 1
Grondmengsel

A
B
C
D
E
F

waardering
vak

waardering
plant

*)

*)

z.g.
9m.g.
s.
m.
9-

99s.
m.
m.g.
9-

Kuilgrond 2

uitval

%
12
8
52
20
4
12

vroeg
heid

waardering
vak

waardering
plant

**\

*)

*)

1.

2.g.

2.1.

9.
m.g.
m.
m.
g-

9m.g.
gm.
m.
m.g.

m.v.
2.1.
Z.V.

1.

uitval

%
12
20
8
28
13
16

vroegheid

**)
m.1.
2.1.
Z.V.

2.1.

m.v.
2.1.

Kuilgrond 3

Grondmengsel

A
B
C
D
E
F

waardering
vak
m.
9s.
s.
s.
m.

waardering uitval
plant
%
m.g.
9m.g.
m.g.
s.
m.

20
12
12
16
28
12

vroegheid
m.v.
m.1.
2.V.

1.
m.v.
m.v.

*) 2.g. = 2eer goed; g. = goed; m.g. = matig goed; m. = matig; s. = slecht.
**) 2.v. = zeer vroeg; v. — vroeg; m.v. = matig vroeg ;m.l. = matig laat; 1. = laat;
2.1. = 2eer laat.

Uit de tabel blijkt, wat de potgronden betreft:
1. dat de waardering van het totaal-beeld per vak in grote lijnen parallel
loopt aan de waardering per plant.
2. dat de getoetste grondmengsels naar hun gebleken geschiktheid als
potgrond voor Erica gracilis kunnen worden gerangschikt in A > B >
F > C > D = E. Deze tendens is voor alle drie kuilgronden gelijk. De
grondmengsels A ( = 2 din Wilnis + 1dl nldgr.), B ( = verteerde nldgr.)
en F ( = 1dl eenh.p.gr. -f- 1dl Wilnis) lijken dus bruikbaar als potgrond
voor Erica; C, D en E echter minder. Voor E dient evenwel hierbij te
worden aangetekend, dat de veel te hoge NaCl- en gloeirestgehalten
ongetwijfeld een storende werking op de toetsing hebben uitgeoefend.
3. dat de vroegheid van de grondmengsels afneemt in de volgorde
C > E > A > F > B > D . Turfmolm als potgrond schijnt dus een
vroegere bloei van Erica in de hand te kunnen werken.
Ten aanzien van de kuilgronden kan worden opgemerkt:
1. dat k.gr. 1 en 2 als zodanig geschikt zijn gebleken, k.gr. 3 echter
minder. Het lijkt waarschijnlijk, dat de zeer vochtige weersomstandigheden gedurende het groei-seizoen hierop van grote invloed zijn geweest.
Een aanwijzing hiervoor vormt wellicht het feit, dat de zeer vochthoudende
grondmengsels (C, D en E) op de drogere kuilgronden (k.gr. 1 en 2)
beter voor de dag kwamen dan op de zeer vochthoudende kuilgrond 3
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( = turfmolm). Het is de vraag of men, indien de proef onder drogere
omstandigheden was geschied, niet tot een tegengesteld resultaat zou zijn
gekomen.
2. dat kl.gr. 1 en 2 m.b.t. de vroegheid op één lijn kunnen worden gesteld, doch dat k.gr. 3 ( = turfmolm) een zekere vervroegende tendens
op de bloei heeft geopenbaard. Daar de proef in enkelvoud heeft gelegen
mag aan deze uitkomst geen ,al te grote betrouwbaarheid worden gehecht,
doch opvallend is, dat bij turfmolm als potgrond een soortgelijke werking
kon worden geconstateerd.
Al met al heeft bovenstaande proef opnieuw de nauwe onderlinge
relatie tussen potgrond en kuilgrond bevestigd.
Bestrijding smcul bij stekken
Ir P. C. Koek en J. Marchai

Bij het stekken van Erica gracilis onder dubbel glas is gebleken, dat
nogal wat uitval op kan treden veroorzaakt door Botrytis cinerea Fr.,
de grauwe schimmel. De stekjes worden bruin en zijn overdekt met een
grijs schimmelpluis. Van een goede beworteling is geen sprake meer.
Er is een oriënterende proef opgezet met B500, een preventief werkend
middel tegen Botrytis. Eén kistje werd behandeld en een ander onbehandeld gelaten.
Bij het onbehandelde object begon de uitval in de hoeken van het
kistje en bleef slechts het centrum in leven. N a 3 behandelingen kon
men vaststellen, dat het onbehandelde object steeds meer achteruitging,
terwijl het behandelde object zeer frisse en reeds wortelende stekjes te
zien gaf. Opvallend was het vormen van nieuwe spruiten, een teken
van groei. Toen de stekjes verspeend werden, is het percentage uitval
vastgesteld. Dit bleek ruim 90 % te zijn in het onbehandelde object.
Daarentegen was er slechts 25 % afgestorven in het behandelde kistje.
Deze proef wordt in de praktijk op een tweetal bedrijven voortgezet,
maar hierover zijn de resultaten nog niet bekend. Verwacht wordt, dat
met het voorbehoedend gebruik van B500 zeker goede resultaten bereikt zullen worden. Dit is mede gebaseerd op ervaringen, die men in het
buitenland reeds had met de stekken van verschillende gewassen, die behandeld waren met B500.
Samenvatting: Uit een oriënterende proef is gebleken, dat door herhaalde bestuivingen mt B500, waarvan de werkzame stof een halogeenoxychinolinederivaat is, gunstige resultaten werden bereikt tegen de uitval
door Botrytis cinerea.
FREESIA
Bestrijding smeul
Ir. P. C. Koek en C. Kragtwijk

In het najaar van 1957 zijn op enkele bedrijven oriënterende proeven
genomen bij zaaifreesia's. Op een bedrijf was de stand van het gewas
vrij dicht. Door de vele bladeren en de donkere dagen gepaard gaande
met een hoge luchtvochtigheid waren de omstandigheden gunstig voor
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een aantasting door Botrytis cinerea Fr., de grauwe schimmel. Zonder
chemische bestrijdingsmiddelen zou de teelt geheel mislukt zijn. Hier
zijn toen 4 bedden met T M T D 10 % bestoven en ter vergelijking 4 bedden met B500. In een van de laatste bedden is een controlestrook van
6,5 m opgenomen. Dit controlevak kon niet groter zijn, aangezien dat
een te groot verlies voor de kweker zou betekenen. Zoals bij de Cyclamenproef is vermeld, is )B500 een nieuw stuifmiddel op basis van een
halogeen-oxychinolinederivaat. Het is een middel dat speciaal tegen
Botrytis werkzaam is, maar dat in feite voorbehoedend toegepast moet
worden. Het was dus de vraag, of in dit geval enige resultaten verwacht
mochten worden. De planten zijn behandeld en wel zo, dat zij van onderen naar boven met behulp van een blaasbalg werden bestoven.
In totaal zijn de bestuivingen driemaal uitgevoerd. Reeds na de eerste
bestuiving kon worden vastgesteld, dat zowel T M T D als B500 een
goede uitwerking hadden. Later was er toch nog enig verschil te zien,
waardoor zeer onverwacht B500 gunstiger uitviel. De oorspronkelijk
aangetaste bladeren in het B500-object verdroogden en vergeelden geheel. Dit effect werd niet aangetroffen in het TMTD-object. Hier was
de grauwe schimmel ogenschijnlijk ook bestreden, maar het blad was
niet verdroogd, doch nog wat vochtig. Dit wijst op een in leven zijn
van de Botrytis cinerea. Het controle-object vertoonde een sterke Botrytisaantasting, die steeds meer toenam. Vergeleek men in de verschillende
objecten na de 3e bestuiving de bloemen en knoppen, dan zag men
in het TMTD-object en de controle overal aangetaste z.g. gesmette
bloemen en knoppen, terwijl dit in het B500-object weinig of niet voorkwam.
Gelijkluidende resultaten werden verkregen bij een andere proef met
een bed, dat egaal besmet was met Botrytis cinerea. Dit bed werd in 6
vakken verdeeld en hiervan werden er 3 met B500 bestoven en de andere onbehandeld gelaten.
Er was een duidelijk verschil waar het de binnenste 4 vakken betrof.
Hier was onbehandeld minder dan behandeld. De buitenste vakken weken af van de te verwachten resultaten. Deze randwerking heeft echter
aan de proef geen afbreuk gedaan, want het gunstige effect van B500
was toch wel gebleken.
B500 werkt het beste preventief, waardoor het optreden van Botrytis
cinerea en het smetten van de bloemen voorkomen kunnen worden. Het
eindprodukt wordt daardoor in waarde verhoogd.
Samenvatting: Aanvankelijk -werd bij de bestrijding van Botrytis in
Freesia's door een bestuiving met T M T D 10 % een gunstig resultaat
verkregen, maar dit was niet van blijvende aard. Een veel beter effect
werd bereikt door bestuiving met B 500.
Proeven, waarbij Freesiaplanten preventief met B 500 werden bestoven gaven gunstige resultaten te zien.
Ook het gebruik van B500 om het besmetten van bloemen tegen te gaan
was succesrijk.
Chemische onkruidbestrijding
C.J. Kragtwijk
De proeven werden dit jaar voortgezet en met nieuwe middelen uitgebreid. Voorts is nagegaan of ook spuiten over het gewas, en daardoor de onkruidbestrijding tijdens de gehele teelt, mogelijk was.
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De Freesia's werden op normale wijze voorgekiemd en vervolgens op
13 mei uitgezaaid. Gespoten werd op 22 mei met de volgende middelen
en concentraties:
1—7-

12 Aamergens 4 % + Cl.I.P.C.
2
„
6 % + Cl.I.P.C.
3
„
4 % + Cl.I.P.C.
4
„
4 % + Cl.I.P.C.
5 Shell P.E. 30 4 % + Cl.I.P.C.
6 Asepta 1000 4 % + Cl.I.P.C.
9 Controle
10 Orga-simazin 0,15 %
11 D.C.M.U. 0,15%

0,4%
0,6%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%

1
1
2
3
1
1

liter/10 m2
„ /10 m2
,. /10 m2
„ /10 m2
„ /10 m2
„ /10 m2

1 „ /10 m2
1 „ /10 m2

Op de dag dat gepoten wend, waren reeds vele bladpuntjes zichtbaar,
zodat het in de verwachting lag dat enige beschadiging kon optreden.
Naast de onkruidbestrijding werd dan ook nagegaan hoe de ontwikkeling van het gewas tijdens <de zomermaanden en Jioe de kwaliteit van
het geoogste gewas zou zijn. Een samenvatting van deze in 3-voud uitgevoerde proef zien we in de volgende tabel:
Ontwikkeling Onkruid

No.

Na 17 dg

1
2
3
4
5
6

geen

7

,,
,,

8
9
10
11
12

,,
,,
,,
,,
"
tam. veel
geen

,,
"

Stand gewas

N a 35 dg

N a 50 dg

Beginnov '.Resultaat

Verbrand
8/6

zeer w.
enkele
zeer w.
enkele
zeer w.
enkele

weinig
geen
weinig
geen
geen
tam. veel

weinig
goed
tam. veel goed
weinig
zeer g.
tam. veel goed
veel
tam. g.
tam. veel matig

veel puntjes
veel puntjes
veel puntjes
weinig p.
tam. verbr.
weinig p.

enkele
enkele
zeer veel
geen
enkele
geen

enkele
weinig
zeer veel
geen
weinig
weinig

zeer w.
tam. veel
veel
zeer w.
zeer w.
weinig

zeer g.
veel puntjes
goed
veel puntjes
zeer slecht : geen
zeer g.
geen
zeer g.
weinig p.
zeer g.
tam. verbr.

Ontw.
gewas
8/6

Aantal
plantjes
15/7

normaal
normaal
normaal
matig
normaal
vakken
versch.
normaal
normaal
zeer g.
normaal
normaal
matig

131
133
129
107
126
118
130
129
140
88
122
114

Uit de eerste 2 kolommen komt duidelijk naar voren, dat alle beproefde middelen zeer goed werken tegen het onkruid. Bij een waarneming
op 7 juli gaf no. 6 echter een aanmerkelijk zwaardere onkruidbezetting
te zien. Mogelijk is hier de nawerking van Cl.I.P.C. wat korter geweest.
Bij de verbrandingsverschijnselen is het opvallend dat no. 12 (gelijk aan
1-7-8) ernstiger geleden heeft dan de overige. Ook no. 5 heeft met deze
late bespuiting ernstig geleden. Overigens blijken de 2 nieuwe middelen
zeer goed te voldoen.
Bij het aantal planten komt duidelijk naar voren, dat door bespuiting
met deze chemische middelen de kieming nadelig wordt beïnvloed. Hoewel het aantal planten niet gelijk behoeft te zijn, is het weer opvallend,
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dat no. 12 ondanks gelijke behandeling met 1-7-8 aanmerkelijk slechter
te voorschijn komt. Nog slechter is dit bij no. 4 en 11. Dit wijst er op
dat 3 liter/10 m2 Aamergens 4 % + Cl.I.P.C. 0,4 % te hoog is, terwijl
D.C.M.U. ook een remmende invloed uitoefent op de ontwikkeling van
kiemend zaad en/of jonge planten. Ook bij de No.'s 6 en 10 is het aantal
opgekomen plantjes voor dit zo hoog in prijs zijnde zaad te gering.
Ondanks goed opkomen en ook goed doorgroeien van het gewas, was
bij no. 5 de verbranding ernstiger dan bij de versterkte oliën in de andere fabrikaten. Bij eerder spuiten zal dit echter voorkomen kunnen worden. Voor het verschil in resultaten van de vakken bij no. 6 kan geen
oorzaak vastgesteld worden.
Wanneer we no.'s 2 t.m. 6 vergelijken met de controle (9), dan blijkt
bij de beoordeling omstreeks begin nov., dat er in de eerstgenoemde
aanmerkelijk minder onkruid voorkwam dan in de controle.
Op 20 juni werden de vakken 1-7-8-12 nogmaals bespoten, doch nu
met alleen Cl.I.P.C. 0,4 % in een hoeveelheid van 1 liter/10 m 2 , terwijl
bij no, 10 en 11 eenzelfde hoeveelheid vloeistoffen werd gespoten, waarin resp. waren opgelost Orga-simazin 0,15 % en D.C.M.U. 0,15 %.
De Cl.I.P.C.-bespuitingen werden op 13 aug. herhaald. Bij dit middel
werd tevens nagegaan of de verschillende fabrikaten nog verschil in
werking hadden. Hiervoor werden deze produkten betrokken van Vondelingenplaat, Asepta, v. Wiersum en Agro-Chemie.
De bespuking met D.C.M.U. had ernstige bladverbranding tot gevolg.
Ook bij Orga-simazin was ongetwijfeld sprake van verbranding. Bovendien was uit andere proeven gebleken dat dit middel zeer lang nawerkt,
zodat ook dit niet meer herhaald werd. De mogelijkheid is echter niet
uitgesloten, dat dit middel bij gebruik in Freesia's selectief werkt. De resultaten t.a.v. de onkruidbestrijding waren bij beide middelen goed.
Spuiten met de verschillende merken Cl.I.P.C. gaf in het geheel geen
verandering. Aangezien dit middel echter alleen tegen kiemend zaad
werkt, werden de grotere onkruiden regelmatig verwijderd. Bij de beoordeling in begin nov. bleek echter, dat no. 8 een aanmerkelijk dichtere
onkruidbezetting had dan de overige.
Van veel belang is ook of de kwaliteit van de te snijden bloemen nog
nadelig beïnvloed wordt door deze middelen.
In de bloeitijd was weinig verschil te zien. Bij zaaigeel waren controle
en Orga Simazin ongeveer 10 dagen voor op de overige gespoten vakken,
doch in de gemiddelde bloeitijd was dit niet meer terug te vinden. Na eind
februari werden hiervan geen bloemen meer gesneden. In tegenstelling
hiermede begon bij de superfreesia de bloei bij de controle het laatste.
Ook dit was in de gemiddelde bloei niet terug te vinden.
Het einde van de oogst werd hier voor alle vakken bepaald op de laatste
dagen van maart. Afwijkend, doch niet verklaarbaar was hier het vroegere
bloeien van no. 6. De kwaliteit, bepaald door het aantal bloemen per kämmetje is ook door het spuiten niet beïnvloed.
Conclusie: Het bestrijden van onkruid in Freesia's met versterkte oliën
gaf goede resultaten. De hoeveelheid vloeistof per m2 mag niet te hoog
worden opgevoerd. Spuiten met Chloor I.P.C. en andere kiemremmers
moet worden ontraden.
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Wortelmijt
Drs.W.Helle
Bij het bewaren van Freesia-knollen werd door een kweker schade gemeld door een mijt, die zich in grote aantallen ophield in de knol. De
betreffende soort (Rhizoglyphus echinopus) is ook bekend uit de bollenstreek, waar ze steeds secundair optreedt, dus bij die bollen voorkomt, die
tengevolge van onjuist bewaren of door beschadiging al aangetast waren.
Een aanwijzing, dat het bij Freesia niet anders is, gaf een proefje,
waarbij aangetaste knollen gedurende enige weken in contact gebracht
werden met Freesiaknollen, die gezond, en Freesiaknollen die kunstmatig
beschadigd waren. Alleen in de beschadigde knollen bleken zich mijten
genesteld te hebben, terwijl de onbeschadigde knollen vrij waren van
mijten.
Aangezien het voor de export belangrijk is, dat op knollen geen levende
mijten aantoonbaar zijn, werd naar een bestrijding gezocht en gevonden
in het gassen van de Freesiaknollen met methylbromide. Zoals bekend
mag dit gassen uitsluitend gebeuren in speciaal daarvoor bestemde
ruimten.
GERBERA
Vegatieve vermeerdering
Ir. P.C.Koek

De vermeerdering van Gerbera's geschiedt in Nederland nog altijd
langs generatieve weg, dus door middel van zaad. Men kruist daartoe
bloemen van planten, die alle gunstige factoren bezitten zoals bloemproductie, bloemkleur, lengte van de bloemsteel en de vorm van de bloem.
Het voordeel is, dat men veel zaad krijgt, dus een grote hoeveelheid
nieuw uitgangsmateriaal wint. Door kruising zal nooit uniform of praktisch
uniform materiaal worden teruggewonnen, doordat het uitgangsmateriaal
niet homogeen is.
Dit kan wel bereikt worden door een vegetatieve of ongeslachtelijke vermeerdering. Door moederplanten, die in de loop van het seizoen opgevallen
zijn door hun goede eigenschappen, te scheuren, verkrijgt men planten,
die gelijk zijn in erfelijke aanleg aan de moederplant. Zij geven dus bloemen van dezelfde kleur en de nieuwe plant gedraagt zich geheel als de
moederplant.
Bij Gerbera's is dit een uitstekende methode om een sortiment van
geselecteerde planten te verzamelen.
Eind februari 1957 is uit de vorige proef een aantal planten uitgezocht.
Het betrof hier planten, die voortgekomen zijn uit de kruising van het
grootbloemige Amerikaanse met het Italiaanse ras. Met de hand werden
de planten gescheurd. Het blad werd voor % afgesneden. Deze plantjes,
die meer of minder wortels van de moederplanten bezaten, werden in een
warme kas in de turfmolm gestoken. Na 10—14 dagen liepen de plantjes
normaal uit en vormden zich nieuwe blaadjes.
Sommige planten konden 5—8 maal gescheurd worden. In begin april
konden de planten overgebracht worden naar de Gerberakas, waar zij
in gestoomde grond werden geplant. Reeds eind mei konden de eerste
bloemen worden geplukt.
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De gang van zaken verschilt aanzienlijk met die van uit zaad gewonnen
planten. Men behoeft niet zo lang te wachten, tot men bloeirijpe planten
heeft. De kosten van verwarming zijn aanzienlijk lager. Men moet daarentegen over een groter aantal moederplanten beschikken om een even
groot aantal planten te verkrijgen als bij de zaadwinningsmethode. Het
ligt in de bedoeling om deze techniek nog productiever te maken.
W e l zijn ook enkele gescheurde planten weggevallen, 10 van de 84
planten, hetgeen zeer gering is. Nagegaan moet nog worden of er langs
deze weg voor voetrot minder vatbare planten gewonnen kunnen worden.
In verband met dit probleem is op de Proeftuin een collectie aangelegd
van in Nederland voorkomende kruisingen van het grootbloemige type;
van planten afkomstig uit zaad, dat Dr. Wasscher uit Israël meenam en
uit gescheurde planten afkomstig uit Zuid-Afrika. Daarnaast kon nog
zaad worden verkregen uit in Australië groeiende Gerbera's.
Samenvatting: Door vegetatievevermeerdering van Gerbera-planten kan
men nieuw materiaal verkrijgen, dat in alle eigenschappen gelijkt op de
moederplant en dat snel bloeirijpe planten geeft tegen lagere stookkosten.
Men moet echter wel over een groter aantal moederplanten beschikken.
De planten worden normaal gescheurd, waarbij men op ongeveer 6 nieuwe
plantjes kan rekenen per moederplant.
Voetrot
Ir. P. C. Koek

a.

Grondontsmettingsmiddelen

Het optreden van voetrot bij Gerbera's van het grootbloemige type is
voor de meeste kwekers een ernstig probleem. De oorzaak van deze verwelking is in Aalsmeer meestal gelegen in een aantasting door Fusarium
oxysporum Schlecht.
Om na te gaan, of nieuwe grondontsmettingsmiddelen het uitvallen
van Gerbera's kon verminderen, werd de volgende proef opgezet:
Een verhoogd tablet, waar gedurende 1 jaar Gerbera's in Wilnissergrond geteeld waren, werd beschouwd als een tablet met oude besmette
grond. Deze grond werd voorzien van stalmest en de pH werd door middel
van landbouwpoederkalk op 6,5 gebracht. Deze pH bleek in een vorige
proef gunstig te zijn, terwijl gegevens uit het buitenland eveneens in deze
richting wezen.
Daarnaast werd een ander verhoogd tablet, dat even lang was, voorzien
van verse Wilnissergrond. Hier werd ook stalmest aan de grond toegevoegd, terwijl wederom door middel van landbouwpoederkalk de pH op
6,5 werd gebracht. Beide tabletten werden in 10 vakken onderverdeeld
door middel van Eterniteplaten. Eind april '57 werden per vak 49 planten
ingeplant, met dien verstande, dat 5 vakken per tablet beplant werden
met uit de praktijk afkomstige en 5 vakken met door ons zelf opgekweekte
plantjes. Deze laatste waren groter dan de plantjes uit de praktijk. Bovendien, en dit is van groot belang, waren de plantjes gezaaid en verspeend
in gestoomde grond.
In beide tabletten zijn chemische grondontsmettingsmiddelen toegepast
en wel: Vapam 100 .cc/m2, Formanline 4 % en No. 57.015.
Daarnaast is gestoomd en ter vergelijking grond onbehandeld gelaten.
Of een bepaalde behandeling direct op de schimmel werkte, kon worden
waargenomen bij het tablet met de besmette grond; welke behandeling de
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Hortensia's met ijzergebrek
Bovenste rij vóór (Ie behandeling
Onderste rij na behandeling, v.l.n.r. Controle, Fe 13S, RA 157, Che! 330 Fe
(;:k- pag. 85)
(jerbera jamesoni
Grondontsmetting van oude, besmette grond met Vaparn 100 cc mizie p a g . 50)
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Grondont smetting
met Vapam bij
anjers
Foto genomen één
jaar na hef planten.
Op de zieke grond
zijn alle planten
dood of aangetast
door Phialophora:
op de behandelde
grond zijn alle
planten gezond
(zie pag. 22)
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Proef met toppen van Kakmclioës na de
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links: onbehandelde plant
reehts: getopte plant
midden: opgepotte top van rechter plant
(zie pag. 56)
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iïen kijkje in hef vernieuwde laboratorium voor grondonderzoek

Het testen van spintbestrijdingsmiddelcn
(zie pag. 90)

(zie pag. 96)

d.tn.v. zg. „spintkamertjes"

op boneplant

Testen van anjerstekken op aanwezigheid van bactcrieziektcn. Hier wordt een demonstratie gegeven tijdens de Rozen- en Anjerkeuring (zie pag. 24)

Proef met teelt van rozen in tabletten (zie pag. 68)

voorkeur verdient om voorbehoedend toe te passen, kon nagegaan worden
bij het tablet, dat met verse grond gevuld was.
Opgemerkt moet nog worden, dat nadat de Vapam over het tablet was
gegoten, het met Vapam doordrenkte teeltlaagje een steek werd ondergewerkt, waardoor over een grotere diepte de grond werd ontsmet.
Deze zelfde behandeling werd ook toegepast bij de met formaline begoten vakken. De resultaten per vak van 49 planten kunnen als volgt samengevat worden:
Uitval in
oude besmette
Wilnisser grond

Uit de praktijk afkomstige
kleine planten

In gestoomde grond gezaaide en verspeende grote
planten

Stomen
Vapam 100 cc/m 2
Formaline 4 %
No. 57.015
Controle
Stomen
Vapam 100 cc/m2
Formaline 4 %
No. 57.015
Controle

Uitval in verse
Wilnisser grond

Aantal

%

Aantal

%

18
22
39
42
42
6
11
30
29
40

37
45
SC
86
86
12
23
61
59
82

5
10
13
27
23
7
9
6
16
16

10
20
27
55
47
14
18
12
33
33

Hieruit blijkt, dat stomen onder alle omstandigheden het beste is. Van de
chemische middelen is Vapam zeer gunstig te noemen, speciaal bij de
grote planten. Aanvankelijk was de uitval bij het formaline-object gering,
maar het eindresultaat was zeer slecht bij de besmette grond. Het middel
No. 57.015 heeft noch curatieve, noch preventieve werking.
Er is ook nagegaan in welke periode van het jaar de grootste uitval
plaats vond. Deze bleek bij de besmette grond voor controle, het middel
No. 57.015 en de formaline precies gelijk te liggen, n.1. in augustus. In het
tablet met verse grond zag men een ander beeld. Over het algemeen
begon hier de uitval veel later en was het aantal uitvallers geringer.
Samenvatting: Uit grondontsmettingsproeven uitgevoerd met oude besmette Wilnissergrond en verse Wilnissergrond, is gebleken, dat stomen
altijd de voorkeur verdient, maar dat het gebruik van Vapam gunstige
perspectieven biedt, vooral waar men tegen de kosten van stomen opziet.
Voorop gesteld dient echter dat gezond plantenmateriaal gebruikt moet
worden om het percentage uitval zo gering mogelijk te maken. Opvallend
is, dat bij het tablet met besmette grond de grootste uitval in augustus was.
Bij de verse grond trad dit veel later op. Voorts was het aantal uitvallers
van de kleine planten uit de praktijk groter dan de door onszelf in gestoomde grond opgekweekte plantjes.
b. Teelt in tabletten
De teelt van Gerbera's wordt over het algemeen in de volle grond uitgevoerd, met dien verstande, dat men met al dan niet gestoomde grond,
verhoogde tabletten aanbrengt.
In de meeste gevallen bestaat de teeltlaag uit Wilnissergrond. Hier
wordt dikwijls een laagje zand opgebracht, waarin uiteindelijk geplant
wordt. De bedoeling hiervan is om het rozet niet te laten rotten. Het water
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moet snel naar beneden afgevoerd worden. Deze laatste voorwaarde is
inderdaad van groot belang.
Er werd een proef opgezet met de teelt in een van onderen afgesloten,
betonnen tablet, d.w.z. in een anjertablet. De Wilnissergrond werd gestoomd en er werd stalmest toegevoegd. De pH werd ook hier met behulp
van landbouwpoederkalk op 6,5 gebracht. Het tablet werd in tweeën gedeeld en wel zodanig dat bij de ene helft water bovenop werd gegeven,
terwijl bij de andere helft een onderbevloeiingssysteem werd toegepast via
een draineerbuis. Met behulp van een tensiemeter, die de vochtspanning
in de grond van dit deel aangaf, kon worden berekend, wanneer de watergift noodzakelijk en hoeveel water aan de planten toegediend moest worden. Deze hoeveelheid werd zodanig berekend, dat het bovenste laagje
grond nooit nat werd. Een gelijke hoeveelheid als noodzakelijk was voor
de onderbevloeiing, werd met behulp van een slang boven op de grond
toegediend aan de andere helft van het tablet.
De planten waren gezaaid en verspeend in gestoomde grond, en half
april in de kas uitgeplant. Beide objecten bestonden uit 132 planten. Het
aantal uitvallers in het deel, dat van boven werd begoten, bedroeg 2; bij
de onderbevloeiing was slechts 1 uitvaller. De bloemproductie was ongeveer gelijk (7 bloemen meer bij de onderbevloeiing). W e l opvallend was,
dat de planten bij het onderbevloeiingssysteem een betere indruk gaven.
In de toekomst zal een betere regulering, wellicht gecombineerd met
toevoeging van voedingszouten aan het water mogelijk zijn.
De uitval was van geen betekenis en dit heeft mede een rol gespeeld
bij de gedachte, dat b.v. aaltjes actief zouden zijn als verspreiders van de
schimmel, daar zij verwondingen aan het wortelstelsel toebrengen. In deze
richting zullen de proeven worden voortgezet.
Samenvatting: Bij een Gerberacultuur in tabletten, die van onderen
afgesloten zijn en die niet in contact staan met de ondergrond, werd in de
ene helft van zo'n tablet een onderbevloeiingssysteem toegepast en in de
andere bovenop water gegeven. De uitval in beide helften was zeer gering.

GLOXINIA
Potgrondproef
Ir.R.ArnoldBik
De volgende grondmengsels werden op hun waarde als potgrond voor
Gloxinia getoetst. Daarbij gold het Amerikaanse mengsel als standaard.
Grondmengsel
A = Aalsm.mengsel

Samenstelling

4 dln molm + 2 dln bladgr. + 2 dln stalmest +
lj/2 dl zand
B = oude Azaleagr. 1 dl stalmest + 1 dl naaldenbosgrond
C
verteerde naaldenbosgrond
D = oude eenh.potgr. 1 dl zware Limburgse klei + 1dl naaldenbosgrond
E
1 dl VAM-compost + 2 dln zware Limb, klei +
1 dl Wilnis + 1 dl turfmolm
F
1 dl VAM-compost + 4 dln oude eenheidspotgr.
(van D)
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A en B werden niet, de andere als volgt bemest met kunstmest: door de
oppotgrond zowel als door de overpotgrond werd Pokon vermengd op
basis van 3 kg per m3.
De oppotdatum was 9 april; einddatum: omstreeks 20 augustus; het ras
was Schweizerland. De proef gechiedde in 4-voud met 25 planten per vak.
Enige chemische en physische kenmerken der potgronden.
Aan het eind werden de normale chemische en bovendien verschillende
physische eigenschappen bepaald resp. door het Proefstation in Naaldwijk
en door ir. P. Boekei van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid in
Groningen.
De voornaamste cijfers staan in de volgende tabel weergegeven.
Tabel I. Chemische en physische eigenschappen der
Org.
Grond- stof
mengsel geh.

NaCl
geh.

pH

%

Gloeirest
geh.

%
A
B
C
D
E
F

%

18,1
39,2
51.4
16,7
13,3
17,3

0,044
0,098
0,140
0,044
0,067
0,061

7,0
6,7
4,5
5,3
6,8
6,6

Verh . vaste stof : water : lucht
Opneemb.
in vol. /o
water
Grond W a t e r bij luchtbij
Totaal p F 0,4-4,2
pF0,4
p F 0 , 4 por.vol. in vol %
21,2
14,0
12,1
24,4
29,0
26,4

0,60
1,24
1,75
0,66
0,41
0,66

Enkele groei-karakteristieken
geteelde gewas.

potgronden

73,6
73,2
76,1
62,6
65,2
64,4

5,2
14,8
11,8
12,8
5,8
9,2

78,8
86,0
87,9
75,4
71,0
73,6

en kwalitietswaarderingscijfers

59,5
58,4
65,9
50,8
52,8
53,8

van het

In de volgende tabel zijn de opbrengst- en kwaliteitswaarderingscijfers
samengevat:
Tabel 2. Groei- en kwaliteitskenmerken

Grondmengsel
A
B
C
D
E
F

Waardering
plant
6.5
5,5
4,9
5,6
5,4
4,5

100
85
75
86
83
68

Waardering
hart
5.8
4,9
4,6
5,9
4,8
4,3

100
84
79
102
83
74

van Gloxinia

Plantdiameter

Bladbreedte

44,4
42,6
37,0
37,4
36,8
31,4

15,3
15,2
11,8
13,1
12,4
10,4

100
96
83
84
83
71

100
99
77
86
81
68

Totaalwaardering

Bladkleur
2,9
3,4
1,9
1,4
2,6
2,0

100
117
66
48
90
69

100
96
76
81
84
70

Ieder kenmerk beslaat twee kolommen n.1. links: het geschatte of door
opmeting verkregen cijfer en rechts: een uit het cijfer van de linker kolom
afgeleid getal door het Aalsmeermengsel ( = standaard) op 100 te stellen.
Het over de 5 verwerkte criteria-gemiddelde van de laatstgenoemde getallen staat voor de betreffende potgrond in de laatste kolom, n.1.die van
de totaal-waardering, weergegeven.
Bespreking der resultaten
Uit de kolom totaal-waardering van tabel 2 blijkt, dat de geteste grondmengsels al naar gelang van de ermede verkregen uitkomsten gerangschikt kunnen worden in de volgorde: A, B, E, D, C, F, waarbij A dus
het gunstigst is en F het slechtst. Aangetekend moet hierbij worden, dat
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het verchil tussen resp. A en B, E en D en C en F niet groot is. Bij de
beoordeling van de resultaten dient echter te worden gewezen op de
buitengewoon hoge NaCl- en gloeirestcijfers (zie tabel 1), welke ongetwijfeld zeer schadelijk voor het gewas zijn geweest. Een direct gevolg
voor de proefopzet is, dat ze door deze storende invloed is doorkruist.
De hoge cijfers kunnen niet uitsluitend aan de hoogwaarschijnlijk te
grote Pokon-gift worden geweten, aangezien de niet bemeste potgronden,
n.1. A en B eveneens dit euvel vertonen. Het valt op, dat globaal genomen,
de grootste gloei-restschade is opgetreden bij de potgronden met de
laagste waarden voor het opneembare water en het water-poriënvolume
(zie tabel 1 ). Met deze proef is eens te meer bewezen, welk een doorslaggevende waarde er aan een laag NaCl- en gloeirestgehalte bij een potgrond dient te worden gehecht.
HORTENSIA
Bloeivervroeging door koelen (__ '

^ K * *

6

* /

J. Marchai

Op 21 september werden planten van de var. Hamburg, Holstein en
Mad. Em. Mouilliere gedurende 5, 7 en 9 weken bij + 2° C in het koelhuis geplaatst.
De resultaten bij het trekken waren bij de var. Hamburg slecht. W a a r schijnlijk lag hier de begindatum te vroeg.
Bij de var. Holstein en Mouilliere waren de resultaten echter goed.
bladontwikk eling
taklengte
bloemkleur
bloemgrootti

Kontrole
matig
zeer kort
matig
slecht

5 w. koude
matig
kort
matig
slecht

7 w. koude
goed
normaal
goed
goed

9 w. koude
goed
normaal
zeer goed
zeer goed

Bij de controle en bij de groep van 5 weken koude kwamen enige knoppen niet tot ontwikkeling.
Conclusie: Door een koudebehandeling lijkt het mogelijk de bloeitijd te
vervroegen en de trekduur te verkorten, mits men niet te vroeg en met
vroeg trekbare variëteiten begint.
Bloemkleurbeïnvloeding tijdens het trekken
Tr.R. Arnold Bik

Als proefmateriaal diende een 24-tal planten van de variëteit Holstein
tijdens de trek en welke in een groeistadium verkeerden van 1—\% maand
voor de volle bloei.
De planten werden in groepen van 3 onderverdeeld, zodat er op deze
wijze 8 groepen ontstonden. Groepsgewijs werden de volgende behandelingen toegepast:
Groep 1: controle
2: Bladbespuiting met 1% Al-sulfaatoplossing
3: als groep 2, bovendien begieting met 25 ml 1%-A1 sulfaatopl.
per pot
4: bladbespuiting met 2 % Al-sulfaatoplossing
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5: als groep 4, bovendien begieting met 25 ml 2%-Al-sulfaatopl.
per pot
6: begieting met 125 ml 0,05 n zoutzuuroplossing per pot
7: begieting met 125 ml 0,1 n zoutzuuroplossing per pot
8: als groep 6, bovendien 25 ml 1% Al-sulfaatopl. per pot
De Al-sulfaatoplossingen waren alle voorzien van een uitvloeier t.w.
Ethaldyn ter sterkte van 0,2%.
De bladbespuitingen en de begietingen met de Al-sufaatoplossingen
werden in principe om de andere dag uitgevoerd, daarentegen de zoutzuurtoedieningen slechts éénmaal in de week. De behandelingen vingen
aan op 25 januari 1957.
W a t de grond in de potten betrof, deze was afkomstig van dezelfde
grondhoop met een pH die varieert van 6,9—7,1.
Om na te gaan of de Al-sulfaattoedieningen nog een zekere pH-verschuiving in de grond teweeg zouden brengen, werden de pH's in de
potten der betreffende groepen 3 en 5 voor de behandelingen gemeten.
Dat bij de zuurtoedieningen slechts het zoutzuur werd gebruikt, vloeide
voort uit het feit, dat met dit zuur nog niet eerder was geëxperimenteerd,
daarentegen wèl met zwavel- en fosforzuur.
Reeds na twee behandelingen traden er bij de groepen 2 t/m 5 ernstige
bladverbranding op, zodat de bespuitingen gedurende één week werden
gestaakt, om daarna te worden voortgezet met een 0,5 % Al-sulfaatoplossing, welke geen bladverbranding bleek te veroorzaken. De grondtoedieningen gingen wel door met de ongewijzigde oplossing.
De Al-sulfaatbehandelingen werden op 20 februari beëindigd aangezien
de bloem bij sommige planten reeds zo ver was ontwikkeld, dat een voortgezette bespuiting er schade aan zou kunnen aanrichten.
De begietingen met zoutzuur werden echter tot 4 maart volgehouden.
In totaal ondergingen de groepen 2 t/m 5, negen malen en de groepen
6 t/m 8, zeven malen de desbetreffende behandelingen.
Bespreking der resultaten
Op 12 maart, toen alle bloemen, op een enkele na, hun volle wasdom
hadden bereikt, werden plantsgewijs kleurwaarderingscijfers gegeven.
Eveneens werden de pH's van de groep 3, 5, 6, 7 en 8 gemeten.
De proefuitkomsten kunnen in de volgende vier punten worden samengevat:
Ie In geen enkele groep is een volledige blauwe kleur verkregen. Dit
zou te verklaren zijn door het feit, dat het groeistadium der planten te ver
was gevorderd om een voldoende invloed der behandeling te ondervinden
of dat de behandelingswijze niet voldoende intensief was geweest. Het
laatste geval lijkt het waarschijnlijkst.
2e Van de behandelingswijzen is de bladbespuiting + begieting met
Al-sulfaat het effectiefst gebleken. Tussen de beide concentraties der
oplossingen is in deze proef geen verchil in effect waar te nemen.
De bladbespuitingen hebben eveneens een zekere — zij het zeer geringe — invloed op de bloemkleur gehad. Dit geringe effect is waarschijnlijk te wijten aan de geringe concentratie der spuitoplossingen (t.w. 0,5 %
Al-sulfaat), waardoor de aanvoer van de benodigde Al-ionen aan de zich
ontwikkelende bloemen niet in voldoende mate kon geschieden. Een concentratieverhoging van de Al-sulfaatoplossing is aan de andere kant vanwege het gevaar voor bladverbranding niet mogelijk.
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De zoutzuurtoedieningen aan de grond hebben alle geen invloed op de
bloemkleur gehad, ofschoon ze een zekere pH-daling (variërende van
± 1,4 pH-eenheid bij de sterkste oplossing tot 0,7 pH-eenheid bij de
zwakste oplossing) teweeg hebben gebracht. Waarschijnlijk is de indirecte
werking van een pH-verlaging op de opneembaarheid van de Al-ionen
te langzaam om in dit groeistadium van de plant nog een zekere invloed
op de bloemkleur uit te oefenen.
3e Merkwaardig is, dat de betrekkelijke blauwkleuring (cijfer 4) welke
men bij de groep 3 en 5 aantreft, optreedt bij een pH in de potgrond,
welke om en bij het neutrale punt schommelt. Dit feit stemt overeen met
onze opvatting, dat de blauwkleuring alleen afhankelijk is van de hoeveelheid opneembare Al-ionen in de grond. Het periodieke toedienen van een
Al-sulfaatoplossing en dan bij kleine hoeveelheden per keer is een middel
om de Al-voorziening van de plant in de grond op peil te houden. De rose
kleur (cijfer 1 ) bij groep 6, 7 en 8 treedt daarentegen zelfs nog op bij een
pH van 5,45 in tegenstelling tot de verbreide opvatting, dat slechts bij
een pH van boven 6,5 een goede rose kleur kan optreden.
4e De begieting van de grond met 1 % Al-sulfaatoplossing heeft de
pH praktisch niet gewijzigd. In het object, dat met 2 % Al-sulfaatoplossing is begoten, is een .— weliswaar zeer geringe — pH-daling van 0,2
tot 0,3 pH-eenheid te zien. De pH-verlagende werking van aluin is in
werkelijkheid klaarblijkelijk van minder groot belang dan hetgeen men er
zich soms van voorstelt.
Conclusie:
Ie Er zijn aanwijzingen, dat het mogelijk is om bij de Hortensia ook
in een later stadium, dus tijdens het trekken — door een behandeling met
Al-sulfaat — een blauwe bloemkleur te verkrijgen.
2e Het gebruik van Al-sulfaat (Al-gehalte 16 %) voor het „blauwen"
is doelmatiger dan het gebruik van kali-aluin (Al-gehalte 10 % ) .
3e In verband met de opneembaarheid der Al-ionen in de grond is een
periodieke toediening van Al-sulfaatoplossing bij kleine hoeveelheden
tegelijk effectiever dan een één- of tweemalige aluingift van 30 gram,
zoals dat in de praktijk gebeurt.
4e Mits men ervoor zorgdraagt, dat de hoeveelheid opneembare Alionen in de grond op peil blijft (b.v. op de wijze als onder 3e vermeld),
kan ook bij een pH van boven 7 in de bodem een goede blauwkleuring
van de bloem worden verkregen.
5e Aangezien de kwestie van de opneembaarheid der Al-ionen in de
grond voor de blauwkleuring van z o n groot belang is, lijkt het gewenst
met chelaatverbindingen proeven te nemen.
KALANCHOE
Toppen na de kortedagbehandeling
P.v.d. Zwaard
Reeds het vorige jaar werd een oriënterend proefje opgezet, welke dit
jaar werd herhaald met de bedoeling na te gaan, in hoeverre het intoppen,
na de kortedagbehandeling, financiële voordelen kan opleveren door de
afgesneden toppen opnieuw te stekken.
56

Dit jaar werd de proef genomen met de var. Vulcan. De planten werden, nadat ze voldoende waren gegroeid, in augustus 3 weken verduisterd,
waarbij de dag werd verkort tot 10 uur. Direct na de kortedagbehandeling
werd van de helft der planten de hoofdtop (± 5—6 cm) weggesneden en
daarna gestekt.
Doordat de Kalanchoë zich gemakkelijk laat stekken, was het mogelijk
deze stekken na 4 weken weer op te potten,
In november kwamen alle planten in bloei, zowel de getopte als de nietgetopte en ook de gestekte toppen.
In bloeitijd werd in het geheel geen verschil waargenomen, Kwaliteitsverschillen tussen getopte en ongetopte planten, bleken bij vergelijking
bijna te verwaarlozen. De niet-getopte planten waren in het algemeen
iets hoger opgegroeid, terwijl de getopte vaak iets beter van vorm waren.
Bij de verkoop aan de veiling was in 't algemeen geen prijsverschil aanwezig.
De topjes, welke slechts 8 weken in de pot hadden gestaan, brachten
gemiddeld 50 % op van de opbrengst van de grote planten.
Conclusie: Het toppen na de kortedagbehandeling bij de Kalanchoë is
zeker verantwoord. Hierdoor verdubbelt men het aantal, waarbij de topjes
slechts 8 weken in cultuur blijven en in verhouding een behoorlijke prijs
opbrengen.
LELIE
Bloeivcrvrocging door temperatuurbehandeling bij Lilium regale
J. Bakker
In het trekseizoen 1956/57 werd reeds een oriënterend trekproefje
genomen door L.regale bollen gedurende 7 weken te bewaren bij 20° C.
Daar de leliebol bijna geen echt ruststadium doormaakt, bleek ook nu een
dergelijke langdurige behandeling bij 20° C een schadelijke invloed uit te
oefenen op de bloei.Dit jaar werd dan ook de bewaartemp. teruggebracht
op 17° C. Bovendien werd de behandelingsduur sterk bekort.
Proefopzet: Gebruikt werden bollen van een vierjarige partij; bolmaat
20/22. Temperatuurbehandeling bij 17° C (Laboratorium voor Bloembollenonderzoek), daarna tot de planttijd bij 2° C. De bewaring bij 2° C.
ondergingen de bollen in het koelhuis van het Openbaar Slachthuis te
Leiden. Behandeling bij 17° C, respectievelijk gedurende 4-7-10-14-18-21
en 28 dagen; 100 bollen per behandeling.
Na iedere behandeling bij 17° C werden enkele bollen afgenomen voor
stadiumonderzoek.
Plantdatum voor alle objecten 18 januari, in de volle grond van een
vollegrondstablet, plantdiepte 12 cm, plantafstand 20 X 20 cm.
Resultaat: De neuzen kwamen vrij regelmatig boven de grond; de
eerste bloemkelk was oogstbaar op 24 april. De gem. bloei over alle objecten gerekend, viel ongeveer 3 mei, dus 15 weken na het uitplanten.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de trekresultaten bij de
verschillende perioden van temperatuurbehandeling;
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Temperatuurbehandeling

17° C, daarna 2° C

Aantal
dagen
17° C

Aantal
bloemstengels

gem. lengte
p. stengel
cm

Totaal
kelken

gem. aantal
kelken
p.bloemst.

scheurkelken
totaal

misvormde
knoppen

0
4
7
10
14
18
21
28

57
83
58
79
74
81
73
66

120
123
126
130
125
121
117
123

201
351
207
374
272
286
248
256

3,53
4,23
3,57
4,73
3,68
3,53
3,39
3,88

12
13
25
16
9
20
20
16

143
126
143
100
127
92
141
133

Uit bovenstaande tabel blijkt dat er weinig verschil optrad bij de gem.
stengellengte, het grootste verschil bedroeg 13 cm, hetgeen bij een lengte
van meer dan 1m van geen belang is voor de kwaliteit.
W a t de bloeirijkheid betreft, hierbij waren groter verschillen waar te
nemen bij de duur van de behandeling. Het beste resultaat werd wel verkregen bij een behandeling van 4 en 10 dagen 17° C.
Dit was te meer opmerkelijk, daar pas na een bewaring gedurende 28
dagen bij 17° C de helft van de bollen van dit object in stadium II verkeerde, en het bloeiresultaat weinig verschilde met de controlegroep.
Van veel invloed op het wisselvallig resultaat, zal het feit geweest zijn,
dat de vierjarige partij op het veld wel een goede indruk maakte, maar
tijdens de trek veel afwijkingen vertoonde.
Deze proef zal in uitgebreider vorm overgenomen worden met een
driejarige partij, waarbij een nabehandeling van 9° C gegeven zal worden.

Trekvergelijkingen bij bolmaten van een vier-jarige partij Lilium regale
J.Bakker
Bij trekproeven met 4-jarige bollen is bij reeds vroeger genomen proeven
steeds gebleken, dat het resultaat aanmerkelijk minder was dan van
3-jarige bollen. Vooral grote maten gaven, hoewel de bloeirijkheid per
stengel groot was, een grote kans op afwijkingen en mislukkingen.
Soms zal het echter nodig zijn van vierjarige bollen gebruik te maken,
omdat een groeiseizoen tijdens de teelt niet voldoende leverbare maten
in de driejarige bollen heeft opgeleverd en de kweker zijn partij nog een
j,aar aanhoudt. Vooropgezet dat 4-jarige bollen over 't algemeen zijn af
te raden voor de trek, werd met 5 verschillende bolmaten, uit dezelfde
partij een vergelijkende proef opgezet.
Opzet: De bollen waren gerooid van 4-jarige smalbladige partij (keuringscijfer 9) gesorteerd in 5 maten 16/18; 18/20; 20/22; 22/24; 2 4 > ,
60 bollen per bolmaat.
Bewaring na 't rooien bij 2° C, van 26 november 1956 tot 15 januari
1957.
Plantdatum 18 januari, plantafstand 20 X 25 of 20 X 20 cm en plantdiepte afhankelijk van de bolgrootte.
Resultaat: De bloeitijd viel omstreeks 6 mei en gaf tussen de bolmaten
geen verschil te zien; trekduur 15 weken. De bloeiresultaten waren als
volgt:
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Bolmaat
16/18
18/20
20/22
22/24
24 >

Bloemstengels
53
57
57
74
83

gem.
lengte

totaal
kelken

105
118
122
120
126

200
265
352
541
706

gem. kelken
P- stengel

Aantal knoppen
verdroogd
misvormd

3,8
4,7
6,2
7,3
8,5

71
113
102
131
251

13
29
76
90
47

Uit dit bovenstaand schema blijkt dat de grootste maten 22/24 en 24
en op inderdaad de meeste bloemstengels en het grootste aantal kelken
gaven. Dit kwam vooral omdat deze bollen veel dubbelneuzen gaven en
met twee of meer stengels bloeiden. Ook het aantal kelken dat b.v. de
bolmaat 16/18 en maat 24 en op aangeeft met een verschil van 506
kelken geeft geen juist beeld van de oogstwaarde. Bij de grote bolmaten
werden n.1. veel bloemstengels geoogst met een groot aantal kleine kelken.
Het totaal aantal bloemkelken wordt hierdoor sterk beïnvloed. De waarde
voor de bloemsierkunst van deze rijkbloeiende stengels is echter gering.
Bovendien geeft het aantal bloemstengels berekend naar het totaal aantal
stengels dus met inbegrip van niet bloeiende of misvormde stengels veel
kleinere verschillen te zien.
De bloeirijkheid ten aanzien van de uitgeplante bollen per bolmaat (60)
wordt het beste in percentages weergegeven. Ter vergelijking de percentages ten opzichte van de totaal geoogste stengels.
Bolmaat

Percentage
t / o bollen

Percentage
t / o stengels

16/18
18/20
20/22
22/24
24 >

88,3
95,0
95,0
123,3
138,3

80,3
85,1
78,1
85,1
86,4

Hieruit valt af te leiden, dat de aankoopprijs van de kleine bolmaten
en het lagere ruimtebeslag van deze bollen in aanmerking genomen het
kleine voordeel van de bloeirijkheid geheel te niet gedaan wordt bij grote
bollen.
Planttijdcnproef Lilium „Oranje Triumf"
J.Bakker
De bedoeling van deze proef was om deze oranje lelie omstreeks 30 april
in bloei te hebben. Helaas moest worden uitgegaan van een partij, die
niet geheel voldeed aan de eisen, die aan een partij gesteld mogen worden,
om geschikt te zijn voor de trek.
Als bolmaten werden genomen 18/20 en 20 en op. Behandeling na 't
rooien, normale schuurbehandeling. Plantdata 26 november, 17 december,
17 januari. Van de bolmaat 18/20 50 bollen en van 20 en op 100 bollen
per plantdatum.
Het resultaat was bij alle planttijden slecht te noemen, vooral bij de
kleinste bolmaat.
Ook het verschil in bloeitijd tussen de vroegste en de laatst geplante
partij gaf weinig verschil (14 dagen).
De bloeitijd was onafhankelijk van welke bolmaat gebruikt werd.
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Plantdatum

Gemidd. bloei

26 nov.
17 dec.
17 jan.

trekduur

8 april
11 april
23 april

19 weken
193^2 week
21 weken

Een plantdatum van omstreeks 15—20 januari zal dus een geschikte
tijd zijn om eind april oogstbare kelken te hebben.
Bij beide bolmaten waren minder dan de helft der stengels oogstbaar;
de grootste bolmaat gaf iets beter resultaat dan maat 18/20. Onderstaand
schema behoeft geen nadere toelichting en geeft duidelijk aan dat het
gebruik van een goede partij bollen een eerste vereiste is bij de trek.
Bolmaat 18/20 p. 50 bollen
pi antdatum

gemidd. lengte
p. bloemstengel
cm

totaal

67,8
70,5
65,6

65
78
62

3,1
3,1
3,0

39%
38%
36%

269
164
309

4,3
3,4
4,1

44%
33%
49%

26 nov. 1956
17 dec. 1956
17 jan. 1956

kelken
gem. p. bloemst.

percentage
blöemstengels

Bolmaat 20 en op p . 100 bollen
26 nov. 1956
17 dec. 1956
17 jan. 1956

75,6
78,7
82,0

Conclusie: Hoewel met een slechte partij bollen gewerkt werd, zal een
plantdatum van ± 15—20 januari geschikt zijn, om eind april oogstbare
kelken te hebben.
ORNITHOGALUM
Teeltproeven
C. Kragtwijk

A. Bloeivervroeging
Omstreeks half april werden geïmporteerde bollen en aangekochte bollen, welke het vorige seizoen reeds gebloeid hadden (nateelt) uitgeplant,
ten dele in de open grond, ten dele onder glas, waarbij na 2 maanden het
glas verwijderd werd.
Omstreeks half juli kon met het snijden van de bloemen worden begonnen. In het laatst van oktober werden de planten opgenomen en opnieuw
uitgeplant onder glas. De gunstige resultaten welke hiermede in het voorgaande jaar behaald werden, konden dit jaar niet worden verkregen.
Waarschijnlijk was het in deze periode (een maand later dan vorig jaar)
niet meer mogelijk voldoende hergroei te verkrijgen.
Het aantal bloemen, dat gesneden werd, bedroeg:
1—15
juli
Nateelt onder glas
Import
„
„
Nateelt buiten
Import „

60

14

15—30
juli

aug.

sept.

okt.

nov.

dec.

jan.

Totaal

21
47
6
84

333
44
458
93

82
82
150
20

41
36
52
8

77
22
62
21

9
9
5

85
40
37
12

642
248
770
238

-

Duidelijk zien we hieruit dat de importbollen vroeger bloeiden dan de
nateelt, doch het aantal bloemen blijft hier ver beneden. Vooral in aug.
neemt het aantal bloemen van de nateelt sterk toe. Opvallend is ook, dat
de bloei van de onder glas geteelde veel eerder aanvangt, doch dat het
verschil reeds binnen één maand is ingehaald. Tevens was het totaal
aantal bloemen van de onder glas geteelde nateelt lager dan van de bollen,
welke buiten geteeld zijn.
Bovenstaande aantallen bloemen werden gesneden van 80 uitgeplante
bollen. Een aantal hiervan is tengevolge van aantasting door Pénicillium
niet opgekomen, waarom ook het aantal bloemen per bol berekend werd.
Tijdens de teelt werden ook nog andere waarnemingen gedaan:
Bloemen/bol
Zift

Verklist.

Groeiwijze

Opgekomen

10
8
10
8

sterk
tam. veel
sterk
tam. veel

iets kort
normaal
iets kort
normaal

76
42
74
43

Nateelt onder glas
Import
,,
„
Nateelt buiten
Import „

95 %
52 %
92 %
53 %

uitgeplant
8,0
3,1
9,7
3,0

opgekomen
8,4
5,9
10,4
5,6

Het grotere aantal bloemen van de nateelt moet wel aan de sterkere
verklistering worden toegeschreven; hiernaast is ook de mindere uitval
zeer belangrijk.
De kwaliteit van de nateelt was iets minder dan dat van de import, het
aantal veel groter.
Tot slot kan men zich afvragen of verplanten en doortelen onder glas
in de nazomer perspectieven biedt:
Totaal
Nateelt
Import
Nateelt
Import

(voorjaar) o. glas
( ,,
)„ „
(direct) buiten
( „ ) „

642
248
770
238

Hoofdteelt Nateelt
477
175
663
201

165
73
107
37

Per opgekomen bolletje
Totaal Hoofdteelt Nateelt
8,4
5.9
10,4
5,6

6,3
4,2
9,0
4,8

2,1
1,7
1,4
0,8

Of doortelen onder glas verantwoord is, zal afhankelijk zijn van de
veilingprijs. De vertraagde werking van het glas in het voorjaar op een
vlug in bloei komen, komt hier nog eens duidelijk naar voren;
B. Nateelt materiaal van 1956
Aangezien in 1956 op verschillende data was uitgeplant, beschikten wij
in de winter over totaal verschillend afgerijpte bollen.
Ongeveer 50 % was geheel uitgegroeid, terwijl van de overige het blad
werd afgesneden. Deze bollen werden volgens de door het Proefstation
te Lisse ontwikkelde mehode aldaar geprepareerd:
14 februari—28 maart (6 weken) 30° C.
28 maart —-25 april (4 weken) 17° O
Omstreeks begin mei werden deze bolletjes uitgeplant. Ter vergelijking
werd een even groot aantal geïmporteerde bollen (jammer genoeg van
matige kwaliteit) uitgeplant.
Vooraf en tijdens de teelt werden de volgende gegevens vastgesteld:
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opgekomen Geoogst per
Aantal Zilt aantal
% uitgepl. opgek.

Verklist.

A. Import
B. Ie nateelt
uitgegroeid
C. le nateelt
niet uitgegr.
D. Ie nateelt
niet uitgegr.
E. geteeld uit
broed

80

8

45

56

0,8

1,5

matig

80

8

75

94

4,5

4,8

sterk

80

8

78

98

2,5

2,6

sterk

80

5

80

100

1,0

1,0

70

5

43

61

0,7

1,1

zeer
weinig
geen

F. 2e nateelt

?

7

7

7

7

3,4

zeer
sterk

Opm.
10 direct opgekomen rest later
geen
iets lichter
gewas
zware, doch
korte steng.
zware, doch
korte steng.
geen

Van de 2e nateelt waren slechts weinig bollen beschikbaar.
Ook hier bleek weer, dat overhouden en doortelen van geïmporteerde
bollen goed mogelijk is. Van nieuwe geïmporteerde partijen stierf reeds
direct een groot aantal af, terwijl het aantal bloemen lager was.
Over de verschillende maanden verdeeld werden gesneden:
aug.
A
B
C
D
E
F

26
86
15
32
28
8

sept.

okt.

20
144
114
29
19
13

3
56
35
14
4
2

6
34
15
1
1
0

dec.

jan.

totaal

hoofdteelt

2
7
1
2
0
1

10
34
20
5
3
1

67
361
300
83
55
24

47
286
164
75
51
23

nateelt

Het aantal van E is hierbij op 80 omgerekend.

Het aantal bloemen gesneden van geïmporteerde bollen is hier wel zeer
laag (1,5). Deze partij bollen was slecht, terwijl het grootste gedeelte
pas laat ging groeien. Opvallend groot is verder het verschil tussen uitgegroeide en niet uitgegroeide bollen, zowel in aantal als in kwaliteit. Het
opplanten van de kleinere bolletjes had weinig succes. Mogelijk kan een
beter resultaat bereikt worden met uitgegroeide bollen. Hetzelfde geldt
voor het broed. Ook dit was niet uitgegroeid naar de bewaarplaats gegaan.
Het aantal bollen van de nateelt was slechts klein. Het aantal bloemen
geeft echter goede verwachtingen.
Het overbrengen naar de kas heeft ook bij deze partijen weinig resultaat gegeven. Vergeleken met A komt duidelijk naar voren dat goed plantmateriaal bij deze teelt belangrijk is.
C. Broed
De grote hoeveelheid broed (kraaltjes), welke zich gedurende het voorgaande seizoen aan de bladeren had ontwikkeld, werd ook te Lisse bewaard. De temperaturen waren:
14 februari— 7 maart (3 weken) 30° C.
7 maart — 4 april (4 weken) 23° C.
4 april —25 april (3 weken) 17° C.
Deze werden begin mei uitgezaaid in een hoeveelheid van 250 stuks
per 1m2 bedoppervlakte. In de nazomer was dit gewas nog geheel in groei,
zodat geen afgerijpte bolletjes gerooid konden worden. Om de juiste
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18
75
36
8
4
1

manier van behandeling te zoeken, werden de volgende methoden toegepast:
a. Uit de grond gestoken en met plaggen overgezet in kistjes en deze
bij verschillende temperaturen droog laten uitgroeien.
b. Oprooien en blad direct afsnijden, daarna drogen bij verschillende
temperaturen.
c. Oprooien en met blad bij verschillende temperaturen laten drogen.
d. Oprooien en opnieuw onder glas uitplanten voor verdere groei.
De resultaten hiervan kunnen pas in het volgende seizoen worden vastgesteld.
Een deel van het broed werd begin mei onder glas uitgezaaid, waarbij
gewonnen van uitgegroeide en niet uitgegroeide bollen apart werd gehouden. (De niet uitgegroeide bollen hadden zeer weinig broed). Begin
juli werd het glas van de bak verwijderd, doch ook deze partijen waren in
de nazomer nog niet uitgegroeid. Broed gewonnen van uitgegroeide bollen
kwam aanzienlijk beter op. Het aantal bloemen was ook zeer gering.
D. Chemische

onkvuidbestrijding

Bij het broed werden ook de proeven met chemische onkruidbestrijdingsmiddelen uitgevoerd. De volgende middelen werden op het zaaibed voor
opkomst van het gewas gespoten.
1. versterkte olie 4 % (Aamergens + Cl.I.P.C. 0,4 % )
2.
„
„ 4% (
„
+ Orga-simazin 0,15 %)
3.
„
„ 4% (
„
+ D.C.M.U. 0,15 %)
4. D.N.C. 0,5 %
5. versterkte olie 4 % (Aamergens)
6. Kali-cyanaat 0,3 %
7. Controle.
Bij de no's 1, 2 en 3 werd op 20 juni nogmaals gespoten, doch alleen
met Cl.I.P.C. Ook de Kalicyanaat-bespuiting werd op deze datum herhaald, terwijl het D.N.C.-vak met Aaproca (0,4 %) werd behandeld. De
vloeistofhoeveelheid was steeds 1 liter/10 m2.
De bij bespuiting aanwezige blaadjes vertoonden na de Ie bespuiting
verbrandingsverschijnselen, doch hiervan is geen nadelige invloed waargenomen.
Bij de 2e bespuiting is bij geen dezer middelen verbranding opgetreden.
De onkruidbestrijding was met uitzondering van de Kali-cyanaatbespuiting zeer goed. Het niet gebruiken van Cl.I.P.C. (no. 5) als kiemremmer
had tot gevolg dat hier weer spoedig een onkruidbezetting aanwezig was.
E. Teelt geheel onder glasVoor nateelt, b.v. in ziek geworden anjerkassen, is het van belang of
de teelt onder glas in de nazomer mogelijk is. Hiervoor werden geïmporteerde bollen op 5 aug. onder glas uitgeplant.
Vooraf werden deze gesorteerd in gezond en door Pénicillium aangetast. Van de 40 gezonde bollen zijn er 37 ( 9 2 ^ %) opgekomen. Bij de
40 aangetaste bollen is slechts 50 % gaan groeien.
Of deze teeltwijze mogelijkheden biedt, moet betwijfeld worden, aangezien ondanks de lage temperaturen vrij veel en slap blad tot ontwikkeling is gekomen, terwijl er dit jaar nog geen bloemen gesneden werden.
Hetzelfde geldt nog meer voor de bollen, welke niet geprepareerd
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werden. Deze zijn pas tijdens de zomer gaan groeien, dus aanmerkelijk
later dan de geprepareerde.
Samenvatting:
Uit deze proeven blijkt dat doortelen van de bollen,mits geprepareerd,
zeer goed mogelijk is. Het aantal bloemen is groter, de bloeitijd mogelijk
iets later en de kwaliteit iets minder. Telen onder glas, tijdens het begin
der teelt, vervroegt de bloei, doch ten koste van het aantal bloemen. Voor
de nateelt is het belangrijk dat de bollen voldoende uitgroeien voordat ze
geprepareerd worden. De kleine bolletjes, welke zich uit het broed ontwikkeld hadden, gaven slechts een geringe productie in het eerste groeiseizoen. Evenzo gaven de planten welke zich uit het zaad hadden ontwikkeld, na \y2 jaar, nog geen bloemen.
Chemische onkruidbestrijding (zaaibedbehandeling en C.I.P.C.) is goed
mogelijk. Met telen geheel onder glas is nog onvoldoende ervaring opgedaan.

PETUNIA
Rassenvergclijking
C. Gelein (R.T.C., Amsterdam)

Het Petunia sortiment wijzigt zich de laatste jaren sterk en een groot
aantal nieuwigheden wordt aangeboden.
Om enig inzicht te krijgen omtrent de verhoudingen in het huidige
sortiment, is deze proef opgezet op het Proefstation voor de Bloementeelt
te Aalsmeer en op de kwekerij van de Gemeentelijke Plantsoenendienst
te Hilversum, dus zowel op een opdrachtige veengrond als op een hoge
zandgrond.
Deze vergelijking bestond uit 82 verschillende rassen; enkele rassen
waren door meerdere zaadtelers ingezonden, zodat het totaal aantal partijen 118 bedroeg. Van ieder ras zijn 2 X 12 planten uitgeplant.
De Petunia's zijn gezaaid op 26 maart, verspeend op 7 april, opgepot
op 23 april; 27 mei werden ze in Aalsmeer uitgeplant en 3 juni in
Hilversum.
Door het warme en zonnige weer was de ontwikkeling best, door de
vele regens in de loop van de zomer vielen vele rassen tegen door hun
geringe weerbestendigheid; anderen waren hierin juist best.
De rassen werden beoordeeld op:
a. hoogte en breedte van de planten.
b. aantal bloemen.
c. diameter van de bloemen.
d. vorm en stand van de bloem.
e. bloeirijkheid, zowel vroegbloei als doorbloeien.
f. weerbestendigheid.
g. algehele indruk.
D e rassen werden als volgt verdeeld:
a. algemeen aan te bevelen rassen.
b. aan te bevelen rassen.
c. beperkt aan te bevelen rassen, b.v. door een aparte kleur.
Rassen, die minder goede resultaten gaven of kunnen vervallen uit het
sortiment, zijn niet in onderstaande lijst opgenomen.
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Met A. werden

gewaardeerd:

Bonfire, rood, grandiflora type.
Zigeunerblut, rood, grandiflora type.
Zigeunerlied, is gelijk aan vorige.
Red Satin, (syn. Roter Satin), stralend roodgekleurd, multiflora type, in
de jeugd is de groei wat ijl.
Pink Beauty, licht rose, multiflora ras, bestand tegen het slechtste weer.
Pink Sensation, licht rose, vrijwel gelijk aan vorige.
Pink Magic, rose, grootbloemig ras, uitblinkende Petunia.
Hemelroosje, rose, multiflora type, algemeen bekend.
White Magie, wit grandiflora type.
La Paloma, wit, grandiflora fimbriata type, stoelt wat breed uit.
Glitters, wit met rood gestreept, multiflora type, rijkbloeiend.
Met B. werden gewaardeerd:
Sioux, rood, vroegbloei niet rijk, rijpe bloem verkleurt iets, de bloem smet
door dauw, is een multiflora type.
Ballerina, licht zalmrood, is een grandiflora fimbriata type, geheel aparte
kleur, beste vroegbloei.
Blütenmeer, lichtrood, multiflora pendula type. Vroegbloei was niet rijk.
Best weerbestendig.
Berner Balkon, purperkleurig, grandiflora type. Bloemdoorsnede van 14—
15 cm. Rijke vroegbloei en voldoende weerbestendig.
Gelber Schimmer, sleutelbloemgeel, multiflora type. De bloem is klein, de
bloeirijkheid is best.
Prima Donna, rose, een wat harde kleur, is een grandiflora fimbriata type.
Rijpe bloem verkleurt in felle zon. Vroegbloei best.
jRose Charme, rose multiflora type, aparte glanzende kleur, vroegbloei
was niet best,
Lima, wit multiflora type, mooie compacte groeier, minder goed weerbestendig.
Cream Star, multiflora type, crème wit, geen fraaie kleur, sterke groeier.
Uitmuntend bestand tegen slecht weer. Rijke bloeier.
Marienkäfer, donkerrose, met geaderde donkere bloemtekening, multiflora
type, goede bloeier en goed weerbestendig.
Brilliancy, donkerrose met donkere adering en witte keel. Vormt mooie
plant. Bloem smet door dauw.
Met C. werden de volgende rassen gewaardeerd:
Velours, donker fluweelrood, een grootbloemig ras met beste kleur, matige
vroegbloei, groei wat spillig. Slecht weerbestendig.
Velvet Ball, donker fluweelrood, kleur iets minder als vorige en multiflora
type. Overigens vrijwel gelijk.
Linda, licht zalmrose, multiflora type. Bloem verkleurt praktisch geheel
niet. Late bloei is best, maar begint te laat, goed bestand tegen slecht
weer.
Topaz Queen, dokerrose, multiflora type. In jeugdstadium wat enkel en
dun. Goed weerbestendig.
Rote Fülle, donkerrose, multiflora type, mooie grote bloemen, prachtige
lage groei. Rijke bloei. Bloem verbrandt bij felle zon en is onvoldoende
weerbestendig.
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Admiraal, donkerblauw multiflora, maar toch bloemen van 7 cm doorsnede. Blijft mooi laag. Vroegbloei is niet best. Smette in aug. vrij sterk.
Silver Blue, (Syn. Zilver Blauw) licht paarsblauw, multiflora type, In
jeugd wat spillige groei, bloei wat laat. Groei wat wild. Redelijk goed
weerbestendig.
Blue Ribbon, donkerpaars, multiflora type, bloemen van 7,5 cm doorsnede.
Vroegbloei was best en dit ras beloofde toen veel, ook late bloei blijft
best. De groei wordt wat wild en de weerbestendigheid was onvoldoende. Evenals Elks Pride een ras om eens te proberen, temeer daar
er in deze kleur geen uitblinkende rassen zijn.
Dainty, wit met violet centrum, opvallend mooi getekend. Helaas veel
misgetekende en eenkleurige bloemen. Multiflora type, groei wordt wat
wild, goed weerbestendig.
Elks Star, purper met witte ster, multiflora type. Veel eenkleurige bloemen
Vroegbloei matig. Behoorlijk weerbestendig.
De waardering van de genoemde rassen geldt dus voor de omstandigheden zoals deze in de afgelopen zomer waren.
In een zonnige en droge zomer zullen bepaalde rassen beter naar voren
komen, maar de rassen die nu getoond hebben goed te zijn, zullen ook dan
nog beter worden.

PRUNUS TRILOBA
De invloed van de buitentemperatuur op het forceren
J. Marchai

In aansluiting op de proef van het vorige jaar, waarbij werd nagegaan,
hoeveel koude nodig is om Prunus te kunnen forceren, werden vanaf
7 oktober om de 3 dagen 3 struiken binnengezet in een ruimte, waarin
de temperatuur niet onder de 40 ° F kwam.
Op 5 december werd begonnen met het forceren. De verschillen waren
niet zo groot als het voorgaande jaar, hoewel toch eenzelfde lijn werd
gevonden. De groepen die in oktober waren binnengezet, waren slecht.
De groepen, die vanaf 4 november tot 22 november waren binnengebracht, waren matig en die van 25 november t/m 5 december waren
evenals de controlestruiken goed tot zeer goed.
Ook nu bleek weer een periode van koude noodzakelijk. Met behulp
van thermografen, in bruikleen ontvangen van het K.N.M.I. werd de
temperatuur geregistreerd. Tot en met 31 oktober waren 70 uren voorgekomen, waarin de temperatuur lager was dan plus 5° C , op 22 november
230 uren en op 5 december, de begindatum van het forceren, reeds 480
uren. Opgeteld dus 20 dagen.
Ook in de praktijk waren de resultaten van de struiken, die tussen
5 en 10 december binnen gebracht waren, goed.
Hoewel de temperatuurgrens van 5 ° C willekeurig is gekozen, zijn
er toch aanwijzingen, dat een periode van 20 dagen met een temperatuur
beneden 5 ° C (gesommeerd) nodig is, om goede resultaten bij het trekken te krijgen. Voor Forsythia zal deze periode ongeveer 30 dagen moeten zijn.
De proeven zullen enige jaren worden herhaald, opdat met zekerheid
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de datum kan worden vastgesteld, waarop zonder risico met het forceren,
zonder voorafgaande koeling, kan worden begonnen.
Phaenologischc waarnemingen over de prunusboorder
]. Marchai

Ook nu zijn weer waarnemingen verricht, die nodig zijn voor een
doeltreffende bestrijding van de Prunusboorder (Enarmonia woeberiana). De aangetaste koppen werden over 4 kooien verdeeld en leverden
de volgende exemplaren op:
Datum

3— 9 april
10—16 „
17—23 „
24—30 „
1— 7 mei
8—14 „
15—21 „
22—28 „

Enarmonia

17
14
11
3
9
10
16
4

Alabonia
—
—
—
—
—

Omorgus
2
1
1
2
1

Het zeer zachte voorjaar zorgde ervoor, dat de vlinders extra vroeg
verschenen en de waarschuwingen reeds op 5 april en 3 mei verzonden
moesten worden.
De bloeitijd van de verschillende heesters was als volgt:
Prunus serrulata, Berberis linearifolia en B. thunbergii atropurpurea,
alsmede Malus floribunda in knop.
Prunus triloba, Viburnum davidii, Ribes atrosanguineum en Magnolia
soulangeana in bloei.
Prunus pissardii en Prunus persica reeds uitgebloeid.

PYRETHRUM
Chemische onkruidbestrijding
C. Kragtwijk

Op een sterk verwaarloosde akker werd in de nazomer het aanwezige
blad afgemaaid, waarna het veld bespoten werd met een mengsel van
D.N.C. 0.75 %, V.B.C. 6 % en Cl.I.P.C. 0,4 %, tractorolie (puur), Aamergens 4 % en Cl.I.P.C. 0,4 % en met Shell W (puur). Alle nog aanwezige plantendelen verbrandden, doch na 2 à 3 weken liepen de planten
weer goed uit, zodat een goed ontwikkeld gewas overwinterde.
In het laatst van februari, toen planten van de var. Red King en
Eileen May Robinson nog geen groei vertoonden, werd met bovengenoemde middelen gespoten. Bij geen der middelen werd een ernstige
groeiremming of beschadiging geconstateerd. Over de bestrijding van
het onkruid kan nog geen definitief oordeel gegeven worden.
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R O C H E A (Crassula)
Koelproef met Rochea rubicunda
J.Marchai
Om eventueel een bloeivervroeging te krijgen werden op 21 september
planten in het koelhuis geplaatst bij ± 2° C en daar gedurende 4, 6, 8,
10 en 12 weken bewaard. Daarna werden ze bij een lage temperatuur in
de kas geplaatst. Een deel der planten werd 's nachts belicht.
Terwijl de controleplanten normaal bloeiden, kwamen de met koude
behandelde en ten dele belichte planten niet tot bloei.

ROOS
Teelt op tabletten
W. v. Marsbergen

De toename van de teelt van anjers op tabletten wierp bij verschillende kwekers de vraag op, of deze tabletten eventueel ook te gebruiken
zouden zijn voor de teelt van rozen. Om deze reden werd in het voorjaar van 1957 een proef hiermee opgezet.
Het ging er in dit geval dus niet in de eerste plaats om of de teelt in
de volle grond door tablettenteelt vervangen zou moeten worden. Hiervoor is nog geen aanleiding.
De tabletten hebben een diepte van ± 32 cm, dit is gebaseerd op de
normale anjertabletten, waarop één steen gemetseld.
Hoewel er bij de tablettenteelt vele problemen voor onderzoek in aanmerking komen, zoals onderstam, bemesting, wijze van watergeven, rozenras, grondsoort enz. is om versnippering te voorkomen slechts één
onderdeel n.1. het grondmengsel in de proef opgenomen. De tabletten
werden beplant met de roos Parel van Aalsmeer.
Er werden 3 grondmengsels gebruikt, n.1.
1/3 klei + 2/3 Wilnissergrond,
1/2 klei + 1/2 Wilnissergrond, en
2/3 klei + 1/3 Wilnissergrond.
Met elke grondsoort werden 2 tabletten gevuld, dus in totaal 6 tabletten.
De bedoeling is de proef meerdere jaren aan te houden om het verloop
van de resultaten over een langere tijd te kunnen nagaan.
Na het eerste jaar waren de resultaten op het lichtste grondmengsel
(1/3 klei + 2/3 Wilnissergrond) aanmerkelijk beter dan op de zwaardere mengsels. Vanaf het begin was dit verschil reeds duidelijk zichtbaar.
Het totaal aantal gesneden rozen was van de verschillende grondmengsels van licht naar zwaar resp. 3540 — 2968 — 2754 stuks.
Ook het kwaliteitsverloop viel ten gunste van het lichte mengsel uit,
namelijk:
50 cm
1/3 klei + 2/3 Wiln.
1/2 „ + 1/2
„
2/3 „ + 1/3
„

12,7%
9,2%
8 %

40 cm
23,9%
21,1%
18,9%

30 cm
37,4%
39,8%
42,7%

20 cm
25,9%
29,7%
30,3%

Kleurverschillen van de bloemen werden op de verschillende mengsels
niet waargenomen.
De resultaten bij het opstoken konden uiteraard in het eerste jaar nog
niet worden nagegaan.
Rassenvergelijking kasrozen
W. v. Marsbergen

Het afgelopen jaar werden niet minder dan 142 nieuwe kasrozen ter
beoordeling ingezonden. Van elk dezer rassen werden 4 planten opgezet.
Deze beoordeling heeft een selectief karakter. Door groei, bloemkleur,
bloem- en knopvorm na te gaan kan uit de ingezonden rassen een aantal
gekozen worden welke voor nadere beoordeling in aanmerking komen.
Aan de hand van de verkregen indrukken kan aan de inzenders geadviseerd worden de betreffende rozen al of niet in te zenden voor het verkrijgen van het certificaat Ie klas voor kasrozen van de Kon. Ned. Mij.
voor Tuinbouw en Plantkunde.
Voor het verkrijgen van dit certificaat is n.1. vooraf opplanting van 50
stuks gedurende 1 jaar op het proefstation verplicht. 11 ingezonden rassen kwamen voor dit advies in aanmerking.
Daarnaast werd een 10-tal rassen teruggevraagd om in een groter
aantal n.1. 12 stuks op te planten.
De commissie bestond uit de volgende personen:
H. Been
Aalsmeer
rozenkweker
S. C. Hazenberg
L. de Hertog
W . Kea
W . v. Leeuwen
K. Zwartendijk
chef proeftuin
W . v. Marsbergen
ass. R.T.V.D.
Geadviseerd voor opplanting get. Ie klas
1. No. 3 T.H. inzender A. de Boer, Aalsmeer.
Sport van Souv. de Jac. Verschuren. Sterke groeier. Zalmrose, grote
en goed gevormde knoppen en bloemen. Ook in het najaar waren
de bloemen zeer goed.
2. No. 816 T.H. inzender Th. v. Kleef, Aalsmeer.
Kleur rood, goede groeier. Enigszins witgevoelig.
3. Pink Sensation. T.H. inzender Fa. G. Maarse Jbzn., Aalsmeer.
Een vrij goede groeier met grote goedgevormde knoppen en bloemen.
De kleur is lichtrose.
4. Oberon pol. hybr. inzender Fa. G. Maarse Jbzn., Aalsmeer.
Groei en hergroei waren zeer goed. Deze roos gaf regelmatig zeer
goede trossen met zalmrose bloemen. De bloemkleur bleef steeds goed.
5. Halo T.H. inzender Jan Spek, Boskoop.
Groei goed. Grote, soms enigszins lompe knoppen. De witte bloemen
vertoonden soms een iets rose gloed. Laat in het seizoen nog goed
geknopt.
6. No. 285 T . H . inzender G. Verbeek, Aalsmeer.
Goede groeier. De knoppen van deze roos zijn vrij kort en dik. Kleur
oranje.
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7. No. 227 T.H. inzender G. Verbeek, Aalsmeer.
De donkerrose roos maakte steeds een zeer goede indruk. Sterke
groeier met zware knoppen. De kleur blijft goed.
8. No. 657 T.H. inzender Andries Verschuren, Haps.
Kleur donkerrood. In knoptoestand zeer donker gekleurd. Zeer sterke
groeier met goed gevulde mooie bloemen. Kleurvast.
9. No. 571 T.H. inzender Andries Verschuren, Haps.
Evenals de vorige een sterke groeier met donkkerrode geurende bloemen. De bloemen verkleurden echter iets.
10. No. 1014 T.H. inzender Andries Verschuren, Haps.
Bijzonder sterke groeier. Deze roos gaf een groot aantal rode bloemen
waarvan de kleur bij het openbloeien goed bleef. De knoppen zijn
iets knollerig.
11. Verbeterde Sneeuwprinses pol. Hybr. J. H. Wendel, Noorden.
De zuiverwitte enkele trosroos bleek wat bloemgrootte betreft inderdaad een verbetering van de Sneeuwprinses welke in vorige proeven
was aangeplant.
Teruggevraagd voor opplanting van 12 stuks:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

White Butterfly (T.H. wit) inzender G. Maarse Jbzn., Aalsmeer
Pink Favorite (T.H. rose)
,,
,,
Queen of Bermuda (grandiflora) kleur als van Baccara, inz. idem
No. 304 T.H. oranjegeel, inzender G. Verbeek, Aalsmeer
No. 259 T.H.
No. G 10 T.H. geel oranje
No. 1074 T.H. rood, inzender Andries Verschuren, Haps
No. 1073 T.H. rood,
No. 1046 T.H. rood,
No. 724 T.H. rood,

Onderstammenproef met enkele nieuwe rassen (1956)
W.v.Marsbergen
Deze proef welke in 1956 in duplo werd opgezet met de rassen Baccara,
Message, Montezuma en Tiffany op de onderstammen canina, Bröggs,
Polmeriana en inermis is in 1957 voortgezet. De drie laatstgenoemde
onderstammen zijn alle geselecteerde caninarassen. De resultaten zijn in
onderstaande tabel weergegeven. De kwaliteiten worden hierin aangegeven door de lengte van de takken n.1. 50-40-30 en 20 cm. Alleen het
percentage van de verschillende kwaliteiten is opgenomen.
50 cm

Baccara

Mesage
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40 cm

30 cm

Onderstam

%

%

%

20 cm
/o

Totaal

canina
Bröggs
Polmeriana
inermis
canina

58,0
79,1
67,9
64,5
9,8

29,8
16,6
23,7
24,6
23,3

10,3
3,9
8,0
10,5
50,7

1,8
0,4
0,4
0,4
16,1

782
841
822
806
954

Bröggs
Polmeriana
inermis

13,9
15,5
15,2

26,5
29,8
26,9

50,1
44,3
47,4

9,4
10,3
10,4

1017
1177
1082

50 cm
/o

40 cm
/o

30 cm

Onderstam

%

20 cm
/o

Totaal

Montezuma

canina
Bröggs
Polmeriana
inermis

30,9
35,3
31,7
32,5

40,7
35,9
39,5
39,0

24,3
23,1
22,6
29,0

4,0
5,6
6,2
6,4

989
920
1003
960

Tiffany

canina
Bröggs
Polmeriana
inermis

21,2
26,9
28,5
24,4

46,4
43,4
46,8
46,6

27,2
24,4
22,3
25,0

5,0
5,2
2,2
4,0

805
818
841
816

Baccara: Zowel wat betreft het totale aantal gesneden rozen als het
percentage Ie kwaliteit gaf de onderstam Bröggs de beste uitkomsten. Ten
opzichte van canina valt vooral het grote verschil in Ie kwaliteit op n.1.
Bröggs 79,1 % tegenover canina 58 %.
In de tweede en derde plaats komen resp. Polmeriana en inermis. Dit
geldt behalve voor het totale aantal bloemen eveneens voor de kwaliteitsindeling. De resultaten op canina lagen in deze proef aanmerkelijk lager
dan op de overige onderstammen.
Message: De productie tussen de 2 vakjes van dezelfde onderstam
vertoonde in enkele gevallen grote verschillen.Vooral bij de onderstammen
inermis en Polmeriana is dit verschil opvallend groot. Dit moet toegeschreven worden aan een zeer ongelijke groei, welke reeds vanaf het begin
van de aanplant merkbaar was. Het was zelfs noodzakelijk dat er soms
vrij veel moest worden ingeboet. Het is niet waarschijnlijk dat deze ongelijke groei en het wegvallen van een aantal planten aan de soort onderstam moet worden toegeschreven.
Door bovenomschreven moeilijkheden zijn de uitkomsten bij deze roos
niet geheel betrouwbaar. Evenwel blijkt ook hier dat wat betreft totaal
aantal en kwaliteit de canina de laagste opbrengsten geeft. Ook hier blijkt
de totale hoeveelheid bloemen parallel te lopen met het percentage Ie kwaliteit. De beste resultaten gaf Polmeriana, gevolgd door inermis, daarna
Bröggs en ten slotte canina. Zoals reeds opgemerkt moet de betrouwbaarheid van deze volgorde betwijfeld worden.
Montezuma: De verschillen bij deze roos zijn vrij gering. Polmeriana
gaf het grootste aantal rozen.
Opvallend is hier dat op Bröggs de totale productie het laagst is. W a t
kwaliteit betreft staat deze onderstam echter bovenaan.
Canina staat op de 2e plaats met het aantal, het percentage eerste soort
echter weer het laagste.
Inermis neemt ook bij deze roos de 3e plaats in.
Ti[[any: Ook bij deze roos treden op de gebruikte onderstammen weinig
verschillen op wat betreft aantal en kwaliteit. Polmeriana was hier de
grootste producent, terwijl hiervan ook de meeste lange takken gesneden
worden. Bröggs nam de tweede, inermis weer de derde plaats in. Canina
bezette de onderste plaats.
Naast de beoordeling op verschillende onderstammen gaf deze proef
tevens gelegenheid de gebruikte rozenrassen op hun geschiktheid voor
kascultuur te toetsen.
Baccara: Dat dit een roos is met uitzonderlijke kwaliteiten, wordt wel
bewezen door de grote vraag naar deze roos, waardoor het areaal zich de
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laatste jaren ook sterk heeft uitgebreid. De verdienste als kasroos dankt
zij aan de zeer goede houdbaarheid op water en de mooie kleur. De productie is vrij goed. Uit de cijfers voor de kwaliteit blijkt het percentage
lange rozen (langer dan 50 cm) hoog te zijn. Bij de verdeling in vier
kwaliteiten bestond het grootste deel uit de Ie kwaliteit. Op Bröggs zelfs
ruim 79 %. Dit komt bij het gebruikelijke sortiment maar zelden voor.
Message: Hoewel dit een zeer mooie witte roos is viel het geheel het
tweede jaar niet mee. Vooral de sterke gevoeligheid voor meeldauw maakt
deze roos weinig aantrekkelijk. De kwaliteit van de bloemen, vooral wat
betreft de stevigheid en lengte van de stelen waren niet altijd gunstig. Uit
de cijfers valt waar te nemen dat het percentage 3e kwaliteit het belangrijkste aantal inneemt. Het aantal Ie kwaliteit is zeer laag.
Montezuma: Voor deze roos bestaat bij de kwekers geen grote interesse,
hoewel de groei zeer goed is en de goed gevormde bloemen een mooie
donker zalmrose kleur hebben. De minder goede ervaringen met het openkomen op water zijn hier waarschijnlijk wel de grootste aanleiding toe.
De meeste bloemen behoorden tot de 2e kwaliteit.
Tiffany: Ook deze roos heeft zich geen plaats in het kasrozensortiment
kunnen veroveren. De lichrose kleur en de neiging tot blauw verkleuren
spelen hierbij wel een rol. Deze roos heeft mooie lange goed gevormde
knoppen. Bij het openbloeien is de bloemvorm vrij los. Groei en productie
waren goed. De meeste bloemen behoorden tot de 2e kwaliteit.
Samenvatting: De drie gebruikte caninaselecties, Bröggs, Polmeriana
en inermis gaven op een enkele onbetrouwbare uitzondering na als onderstam allen betere uitkomsten dan de gewone canina. Dit geldt zowel
voor de totale productie als voor de kwaliteit.
Voor de Baccara bleek in deze proef de Bröggs zeer ruim de eerste
plaats in te nemen. Bij de overige rassen, Message, Montezuma en Tiffany
werd deze plaats ingenomen door Polmeriana.
Uit deze proef blijkt, dat het zeker overweging verdient meer aandacht
te besteden aan de in deze proef opgenomen canina-rassen.
Vooral Polmeriana en Bröggs kunnen worden aanbevolen. Een bezwaar
van deze proef was dat deze niet in drievoud kon worden opgezet, waardoor de gegevens minder betrouwbaar werden, terwijl, omdat de proef
reeds na twee jaar moest worden afgesloten, geen indruk is verkregen
over de gedragingen van de onderstam over een groter aantal jaren. Daar
het alle canina-typen zijn is het onwaarschijnlijk dat de productie in de
loop van een aantal jaren beneden de gewone canina zal komen.
Onderstammenproef Polyantha's
W . v. Marsbergen

Deze in 1956 opgezette proef werd dit jaar opgezet. Het betreft hier
de onderstammenproef met de rassen Queen Lucia en Dorus Rijkers op
de volgende onderstammen: R.canina, Rosa canina „Bröggs", Rosa multiflora scherp, Rosa multiflora glad, Rosa rugosa, Rosa canina ,,Succes",
Rosa canina „Polmeriana".
Queen Lucia: Vooral van de struiken op „Polmeriana" is een groot
aantal rozen gesneden. Het percentage le en 2e kwaliteit ligt echter aanmerkelijk lager dan bij de beide multiflora-types. Bij de R. multiflora is het
totaal aantal bloemen echter beduidend minder, wat zijn oorzaak vindt in
het groter aantal struiken dat hier is weggevallen. Dit kwam vooral voor
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bij R. multiflora scherp. Dit maakt het gebruik van deze onderstam niet
altijd even aantrekkelijk.
R.canina gaf eveneens een goed aantal bloemen. Het aantal goede kwaliteit was hier echter het geringste. R. rugosa gaf zeer bevredigende resultaten. Het totaal aantal rozen was maar iets minder dan op ,,Polmeriana",
terwijl ook de kwaliteit behoorlijk was.
„Bröggs" vormt de middengroep. De onderstam ,,Succes" heeft wat
totaal aantal en kwaliteit geen bevredigend resultaat gegeven.
Dorus Rijkers: Ook bij deze roos gaf ,,Polmeriana" het grootste aantal
bloemen. Het percentage Ie en 2e kwaliteit stond hier echter het laagste.
Een hoog percentege goede kwaliteit werd verkregen op de beide multiflora's. Hiertegenover staat dat het totale aantal bloemen bij deze onderstammen het laagst was.
De uitval op R.multiflora was bij Dorus Rijkers minder dan bij Queen
Lucia.
R.rugosa gaf zowel wat totaal aantal als wat kwaliteit betreft een goede
indruk.
Bij de overige onderstammen traden weinig verschillen op.
Onderstammenproef
Onderstam
canina . . . .
Bröggs . . . .
multiflora scherp
multiflora glad .
rugosa . . . .
Succes . . . .
Polmeriana . .

Ie kwal.

2e kwal.

3e kwal.

4e kwal.

%

%

%

%

Totaal
aantal

3,3
5,0
7,5
9,3
5,2
2,7
5,0

9,9
13,0
17,4
15,6
14,5
7,7
14,0

19,1
18,8
24,1
21,4
21,7
24,7
19,7

67,6
63,1
51,0
53,6
58,6
64,8
61,2

1880
1491
1450
1540
1860
1414
1900

Onderstammenproef
Onderstam
canina . . . .
Bröggs . . . .
multiflora scherp
multiflora glad .
rugosa . . . .
Succes . . . .
Polmeriana . .

Queen Lucia

Dorus Rijkers

Ie kwal.

2e kwal.

3e kwal.

4e kwal.

%

%

%

%

Totaal
aantal

6,2
6,8
9,9
7,5
6,7
7,0
4,6

13,3
17,6
19,6
19,6
17,2
13,7
13,1

25,5
25,2
23,9
22,9
23,7
22,7
23,5

56,0
50,3
46,5
50,0
52,4
56,5
58,7

1423
1461
1357
1399
1623
1468
1659

Samenvatting: De uitkomsten van deze proef zijn nog niet zodanig, dat
er uit te concluderen valt welke onderstam men voor polyantha's de voorkeur moet geven.
Weliswaar maakte „Polmeriana" een gunstige indruk. Het verschil
met R.rugosa is echter gering.
De R.multiflora-typen maken door de wisselende resultaten het gebruiken van deze onderstam vrij onzeker. In de praktijk zijn zowel goede als
minder goede resultaten bekend.
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Koelen van struiken om uitlopen tegen te gaan
J.Marchai
Begin maart ontvingen wij het verzoek een proef op te zetten om het
uitlopen van rozenstruiken tegen te gaan i.v.m. late exportmogelijkheden.
De proef werd opgezet met de Polyantharoos Fashion en de Grootbloemige Ena Harkness.Op 6 maart Werden de struikjes naar het koelhuis gebracht. Ieder struikje werd afzonderlijk ingepakt in een plastic
zakje. De wortels waren ingerold in papierwol, waardoor het indrogen
der wortels wordt tegengegaan.
Iedere maand werden 2 struikjes teruggehaald en op de Proeftuin uitgeplant.
Bij de eerste drie partijtjes bleken de resultaten zeer goed, daarna
werden de uitkomsten van Fashion minder en na 5 maanden ook van
Ena Harkness. Ook bij deze laatste Was langer bewaren dan augustus
niet verantwoord, daar de uitkomsten matig tot slecht waren. W a a r schijnlijk zijn de resultaten beter, wanneer vroeger kan worden begonnen, daar nu het materiaal al enkele maanden in een pakschuur was
opgeslagen. Ook moet nog worden nagegaan hoe de groei het volgende
jaar zal zijn, daar het materiaal langer blijft doorgroeien in het najaar
en vorstbeschadiging aan het dan nog onuitgerijpte hout niet uitgesloten is.

Chemische onkruidbestrijding in buitenrozen
J. Marchai

De proef werd opgezet in rozen, die in augustus 1956 waren geoculeerd en in 't voorjaar 1957 waren afgehaald. De grondsoort was lichte
klei. De grond was zeer sterk bezet met jong gras en muur. De behandelde oppervlakte werd eerst gewied en daarna licht omgewerkt. Er
werd gespoten op 11 juli, zowel over de grond als over het gewas, om
eventuele schade te kunnen constateren. De volgende kiemremmende
middelen werden gebruikt:
I.P.C. 1%, Orga-simazin 0,15 %, Cl.I.P.C. 0,5 %, D.C.M.U 0,15 %,
C.M.U. 0,15 %, Controle.
De gebruikte hoeveelheid was 2 1. per 10/m2.
De onkruiddoding was zeer goed bij verschillende middelen, zoals
blijkt uit onderstaande tabel:

gebr. middelen

I.P.C. . . .
Orga-simazin
Cl.I.P.C. . .
D.C.M.U. .
C.M.U. . .
Controle . .
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Onkruidvegetatie
na 1 maand
geen
geen
geen
geen
geen
zeer veel

na 2 maanden

na 3 maanden

veel
matig-veel
geen
geen-weinig
matig-veel
veel
matig-veel
veel
weinig
weinig-matig
geheel bedekt met onkruid

Door de zeer vele regens werden de middelen waarschijnlijk uitgespoeld
of zo zeer verdund, dat ten slotte het onkruid zich weer begon te ontwikkelen. De grondsoort en de weersomstandigheden (vooral de neerslag of
grote hitte) zijn beslissend voor een juiste uitwerking van diverse middelen
(zie jaarverslag 1956 pag. 94).
Onder de gegeven omstandigheden werkte bij deze rozen Orga-simazin
het langste, doch ook de werking van C.M.U. was zeer goed. Schade aan
het gewas werd niet geconstateerd.

Bestrijding meeldauw
Ir.P.C. Koek
In een oriënterende proef genomen op het Proefstation werden enkele
middelen beproefd om de echte meeldauw te bestrijden. Voor dit doel
werden 90 truiken van de variëteit Parel van Aalsmeer gebruikt.
Sphaerotheca pannosa (Wallr.) Lév. is een schimmel, die zich voedt
door middel van haustoriën, dat zijn uitstulpingen van het mycelium in de
cellen van het blad. Door nu een stof aan de plant toe te dienen, waarmee
deze haustoriën worden vernietigd, zonder dat de plant zelf hiervan nadeel
ondervindt, blokkeert men de voedingsopname van de schimmel. Dit is te
bereiken door gebruik te maken van een systemisch werkend middel.
Onderzocht werden de middelen P.I.M. en streptomycinesulfaat. P.I.M.
werd gegoten op de voet van de struiken in de concentraties 50 ppm
en 100 ppm en wel 1 liter per 10 struiken. Ter vergelijking werd P.I.M.
in de concentraties 50 ppm en 100 ppm verspoten, eveneens 1 liter per
10 struiken.
Een vak van 10 struiken werd bespoten met streptomycinesulfaat in de
concentratie van 50 ppm.
Om een juist beeld te krijgen van de werkzaamheid van de systemische
middelen werd ook een veel gebruikt, niet systemisch werkend, zwavelpreparaat gebruikt, n.1. Witex.
Voor de te bespuiten objecten werd 50 mgr. P.I.M. opgelost in 5 cc
methanol, waarna 1% glycerine werd toegevoegd; voor de te begieten
opjecten werd geen glycerine gebruikt. Als uitvloeier werd in beide gevallen 0,2 % Etaldyn gebruikt. Het geheel werd met water verdund tot
1 liter.
De streptomycinesulfaat (50 ppm) werd in water opgelost, waaraan
1% glycerine en 0,2 % Etaldyn werd toegevoegd, hetgeen werd verdund
met water tot 1 liter. Het toevoegen van glycerine aan P.I.M. en streptomycinesulfaat is geschied om een betere opname van deze stoffen in het
bladweefsel te verkrijgen. Witex werd in de concentratie 0,4 % verspoten,
waaraan eveneens 0,2 % Etaldyn toegevoegd was.
Ten slotte werden 2 controle vakken aangehouden, waarvan in het
ene vak de struiken met water bespoten en in de andere de struiken slechts
op de voet begoten werden.
Opgemerkt moet worden, dat uitsluitend bij avond, wanneer er geen zon
meer in de kas scheen, gespoten werd.
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Vatten we bovenstaande werkwijze en de resultaten er van samen in een
tabel, dan zien we het volgende:

Middel
P.I.M. gieten . . .
P.I.M. gieten . . .
P.I.M. spuiten . .
P.I.M. spuiten . .
Streptomycinesulfaat
spuiten . . . .
Zwavelpreparaat:
Witex spuiten
Controle:
water gieten .
water spuiten . .

Graad van aantasting
Concen- Aantal voor de
na laatste
tratie beh. behandel. (17/3) behandeling
50 ppm
100 ppm
50 ppm
100 ppm

4
4
7
7

50 ppm

7

0,4 %

7
7
7

zeer ernstig

zeer ernstig
gering
geen
geen

"

op 18/4
zeer ernstig
vrij veel
weinig
weinig
weinig
zeer ernstig

zeer ernstig

..

„

ernstig
matig

weinig

De reultaten van de streptomycinesulfaat behandeling waren verrassend te noemen. Dit object stak boven alle andere uit.
Opvallend was, dat de rode kleur van de jonge bladeren langer dan
normaal te zien bleef. Er was ook geen beschadiging van de bloemen te
constateren, wat een groot voordeel is. Veertien dagen na de laatste bespuiting was hier en daar weer wat meeldauw, maar het is niet te controleren, of dit oude haarden zijn geweest of nieuwe infecties. Het laatste
ligt meer voor de hand, daar de controlegroepen een bron van infectie
vormden. De meeldauw breidde zich iets uit, maar verdween na enige tijd
weer, zodat vermoedelijk de schimmel geen houvast heeft gekregen in
het blad.
De met P.I.M. bespoten planten waren na de laatste behandeling in
beide groepen in het algemeen goed. De behaalde resultaten waren niet zo
opvallend als die in de streptomycinesulfaat-groep. Typisch was, dat de
groep, die met P.I.M. 50 ppm bespoten was beter was en bleef dan de
groep met P.I.M. 100 ppm bespoten.
In beide groepen was de werking snel, sneller dan bij streptomycinesulfaat, maar daardoor kreeg men necrotische vlekken op het blad.
Voorts zag men ook nogal wat bladval in beide groepen, die misschien
veroorzaakt werd door de combinatie methanol en glycerine of door de
methanol alleen.
Beschouwen we de planten, die met een oplossing van P.I.M. rondom
de voet begoten werden, dan kunnen wel wel vaststellen, dat een dergelijke toediening geen enkel nuttig effect afwerpt bij de rozenmeeldauwbestrijding.
De groep, die bespoten werd met Witex, voldeed ook zeer goed. De
meeldauw was na alle bespuitingen verdwenen. W e l trad er bloemverbranding op, hetgeen nadelig is en waardoor het middel enigszins riskant
kan zijn. Bij de beoordeling na 14 dagen bleken in deze groep weer struiken door de meeldauw aangetast te zijn. De aantasting bleef binnen
redelijke grenzen, gezien de grote infectiebronnen die de controlegroepen
vormden. Men zou op het eerste gezicht dit middel gelijk willen stellen
met streptomycinesulfaat, ware het niet, dat bij nadere beschouwing in
de groep bespoten met Witex geen sterke scheutvorming te zien was. Dit
is te begrijpen, wanneer men bedenkt, dat door het aanbrengen van een
zeer dunne laag zwavel de assimilatie van dergelijke bladeren ook wordt
geremd.
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Middel
P.I.M. gieten . . .
P.LM. gieten . . .
P.I.M. spuiten . .
P.I.M. spuiten . .
Streptomycinesulfaat
spuiten
. . . .
Zwavelpreparaat:
Witex spuiten . .
Contrôle:
water gieten . .
water spuiten . .

Concentratie
50 ppm
100 ppm
50 ppm
100 ppm

Graad van aantasting
Aantal voor de
na laatste
beh. behandel. (17/3) behandeling
4
4
7
7

zeer ernstig

op 18/4

zeer ernstig zeer ernstig
,,
vrij veel
gering
weinig
matig
weinig

50 ppm

7

geen

weinig

0,4 %

7

geen

weinig

zeer ernstig zeer ernstig
ernstig
zeer ernstig

In aansluiting hierop is een tweede proef genomen op een bedrijf, waar
in een grote kas 3vakken van ieder 32 planten zijn uitgezocht. Deze vakken
zijn zo gekozen, dat ze verspreid door de kas lagen. Het betrof hier eveneens Parel van Aalsmeer. De vakken werden bespoten met behulp van
een pulvérisateur met 50 ppm streptomycinesulfaat en 1 % glycerine en
0,2 % Etaldyn. Per 32 planten werd 1 liter spuitvloeistof gebruikt. De
bespuitingen werden uitgevoerd op 13/5, 15/5, 22/5 en 27/5, 29/5 en
4/6/'57 en bij ondergaande zon of bij donker weer, zodat het middel niet
door te veel licht onwerkzaam zou worden.
Aangezien de werkzaamheden in deze kas gewoon doorgang vonden,
kon niet vermeden worden, dat er regelmatig gezwaveld werd. Reeds na
de eerste bespuiting was verbetering te zien. In het algemeen waren de
resultaten van dien aard, dat overgegaan kon worden tot een grotere
praktijkproef.
Zodoende werd als derde proef de helft van een kas van 1000 m2 op
hetzelfde bedrijf iedere week bespoten met streptomycinesulfaat (50 ppm),
glycerine (1%) en een uitvloeier. De andere helft werd normaal behandeld met Witex 0,3 %. Beide kashelften hebben voorts de normale spintbestrijding ondergaan. Er is gezwaveld voor zover de kweker dit nodig
achtte in verband met het Witexgedeelte.
Scherp genomen moet men dus nu vergelijken een streptomycinebehandeling gecombineerd met zwavelen tegenover een Witexbehandeling met
zwavelen.
De resultaten waren van dien aard, dat in het streptomycineobject
weinig of geen aantasting door wit voorkwam op de jonge bladeren, die
juist het gevoeligst zijn. Bovendien viel op, dat de stand en de kleur van
de bladeren veel mooier waren dan in het Witexobject.
De bladeren behielden langer hun rode kleur en werden pas in een
later stadium groen. Het resultaat was, dat in vele gevallen de bladeren
groter waren. Bij het Witexobject werden de bladeren veel eerder groen,
waardoor het blad over het algemeen kleiner was. Over de stand van de
bladeren kan men zeggen, dat deze veel vlakker is, hetgeen beschouwd
wordt als een teken van gezondheid. Er trad geen schade bij de bloemen
op in het streptomycineobject, hetgeen ook van belang is.
Uit deze proeven is gebleken, dat streptomycinesulfaat een curatieve
werking bezit; over een preventieve werking is ons nog weinig bekend.
W e l is opgevallen, dat geruime tijd na de laatste bespuiting bij het Witexobject meeldauw te zien was vlak onder de knop, terwijl daarentegen in
het streptomycineobject niets te bespeuren was.
Nog een vierde proef is genomen om na te gaan of de concentratie van
de glycerine verlaagd kon worden. De verspoten oplossing bestond nu uit
70 ppm streptomycine, Yl % glycerine en 0,2 % Etaldyn. Dit werd gespoten met behulp van een pulvérisateur op een nieuwe rozenvariëteit, die
zeer sterk aangetast was door meeldauw. Reeds na 2 dagen kon men de
werking van het middel zien en na 4 dagen waren de witplekken volkomen
dood. Daar, waar de schimmel het blad had aangetast en waar zich schimmelpluis had gevormd, zag men na 4 dagen een bruine vlek. Dit was niet
mooi, maar bewees wel, dat ook met een concentratie van Yi % glycerine
nog een uitstekend resultaat verkregen kon worden.
Op grond van deze ervaringen zal het komende jaar getracht worden
om de juiste concentratie, het goede tijdstip en het aantal herhalingen van
de bespuitingen vast te stellen.
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Samenvatting: Samenvattend kan gezegd worden, dat uit deze vier
proeven gebleken is, dat het gebruik van streptomycinesulfaat met toevoeging van glycerine en een uitvloeier zeer gunstige resultaten afwerpt
bij de bestrijding van de meeldauw in kasrozen. Er wordt tevens een
goed groeiend gewas verkregen, terwijl er geen bloemverbranding voorkomt.
Het middel P.I.M. werkte in een lagere dosering ook gunstig tegen de
meeldauw, maar was te agressief, waardoor necrose en zelfs bladval
plaats had.
Het zwavelpreparaat Witex gaf goede resultaten, maar geeft een minder mooie bladstand en -kleur en kans op verbranding van de bloemen.
Bacterieknobbels
Ir.P.C. Koek

Er zijn enkele gevallen voorgekomen van een aantasting door de bacterie Agrobacterium tumefaciens (Sm. et Towns) Conn, bij kasrozen. Aangezien de schade pas laat zichtbaar is aan het bovengrondse deel van de
plant, komt men er nooit zo gauw toe de oorzaak vlak onder de grond te
zoeken. Hier treft men op de grens van lucht en grond of soms iets onder
de grond grote galachtige woekeringen aan op de stam van de struik.
Deze worden veroorzaakt door bovengenoemde bacteriën, die in de regel
via verwondingen binnendringt. Vocht en warmte zijn de gunstigste
milieufactoren. Door de groei van een dergelijk gezwel wordt de normale
toevoer van vocht en voedingszouten verhinderd, waardoor ten slotte gebrekachtige verschijnselen optreden. Ook de groei wordt gestagneerd,
wanneer de aantasting al zeer vroeg heeft plaats gevonden.
In een kas, waar kasrozen volkomen waren aangetast door deze bacterie,
was in een bepaalde plek eerst groeiremming gezien. Later werd de plek
groter. Dit bracht ons op het idee, dat eventueel aaltjes mede een rol
zouden kunnen spelen in de groeiremming of in de verspreiding van de
bacterie. Inderdaad bleken hier volgens een onderzoek van de P.D. in de
wortels aaltjes, Pratylenchus penetrans, voor te komen. Deze aaltjes
dringen wel binnen in de wortels. In verband hiermede werd in juli een
proef ingezet.
De gedachte was om na te gaan, of deze aaltjes in staat zouden zijn
wondjes te maken, waardoor de bacterie zou kunnen binnendringen, of
dat zij ook tegelijkertijd de bacterie zouden meenemen.
Daarom zijn van de variëteit Geh. Duisberg enige zetlingen aangekocht die opgeplant werden in grote potten. De grond werd vooraf
gestoomd.
De verschillende objecten waren als volgt:
I. 9 struiken, als controle; hierin bevonden zich dus geen aaltjes of bacteriën in de grond.
II. 9 struiken, waar aan iedere struik een bacteriesuspensie van Agrobacterium tumefaciens werd toegevoegd.
III. 9 struiken, waaraan aaltjes, Pratylenchus penetrans, werden toegevoegd.
IV. 9 struiken, waaraan zowel Pratylenchus penetrans als een bacteriesuspensie werden toegevoegd.
De aaltjes en de bacteriesuspensie werden eind juli aan de struiken
toegevoegd. Er zijn geen grote verschillen bovengronds waar te nemen
78

en het is misschien nog te vroeg om ondergrondse delen te beoordelen,
zodat wij nog geen definitieve resultaten kunnen melden. In het object II
was weliswaar een z.g. secundaire bacterieknobbel aan een stengelstukje
te zien, zodat dit wellicht wijst op een geslaagde inoculatie.
Samenvatting: Het voorkomen van een bacterie-aantasting bij kasrozen,
veroorzaakt door de bacterie Agrobacterium tumefaciens (Sm. et Towns)
Conn., gepaard gaande aan de aanwezigheid van wortelaaltjes, Pratylenchus penetrans, was aanleiding om een proef op te zetten, om na te gaan
of de aaltjes ook een actieve rol zouden vervullen in de verspreiding van
de bacterie.

SANSEVIERIA
Bestrijding wortelknobbelaaltjes
Drs. W. Helle

Getracht werd door middel van een z.g. warmwaterbehandeling wortelknobbelaaltjes in het wortelstelsel van Sansevieria te doden, aangezien
een chemische bestrijding nog steeds niet mogelijk is. Ter beschikking
stonden negen zwaar aangetaste Sansevieria's, waarvan er acht behandeld werden en een ter controle werd achtergehouden.
Het resultaat, of beter gezegd, de bruikbaarheid van de warmwatermethode staat of valt met de gevoeligheid van de plant voor een dergelijke
behandeling.
De verschillende behandelingen, welke de wortels van de Sansevieria's
ondergingen, waren:
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Terstond na de behandeling werden de planten opgepot in aaltjesvrije
grond. De planten werden ruim twee maanden aangehouden, waarbij
geen nadelige gevolgen geconstateerd konden worden, en vervolgens ter
controle opgestuurd naar de aaltjesafdeling der P.D. (Met dank aan de
heren Dr. Oostenbrink en Ir. Kuiper).
Hier bleek, dat slechts één levende larve werd gevonden in het wortelstelsel van de plant van 4 min. 51° C. Alle ander planten waren vrij van
parasitaire aaltjes. Hoewel door het geringe aantal planten deze proef
een oriënterend karakter had, geven de resultaten toch uitzicht op een
praktijktoepassing.
Samenvatting: De bestrijding van wortelknobbelaaltjes in Sansevieria's
kan mogelijk bestaan uit een warmwaterbehandeling der planten, gecombineerd met een grondontsmetting. Voor een eventuele toepassing stelle
men zich in verbinding met het Proefstation.
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SAXIFRAGA
Koelproef met S. pyramidalis
J.Marchai
Met het doel de bloei te vervroegen, werden planten op 21 sept, bij
—2° C in het koelhuis geplaatst gedurende 4, 6, 8, 10 en 12 weken. De
planten werden ten dele buiten, ten dele in de kas met een lage temperatuur geplaatst. De helft van de laatste planten werd belicht. Alleen de
planten, die een lange vorstperiode hadden ondergaan en daarna buiten
waren geplaatst, bloeiden iets eerder dan de controleplanten. De proef
zal worden herhaald.
SERING
Chemische onkruidbestrijding in een eerstejaars gewas
J. Marchai
De proef werd opgezet op 28 mei, nadat de seringen op 16 april geplant
en op 20 mei geschoffeld waren. Er werd geen onkruid gewied. Om het
seringenland zo lang mogelijk schoon te houden, werd aan de z.g. contactmiddelen een kiemremmend middel toegevoegd.
De volgende middelen werden gebruikt:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Aamergens 4 % + Orga-Simazin 0,15 %
Cl.I.P.C. 0,5 % + Aamergens 4 %
Aamergens 4 % + I.P.C. 0,7 %
D.N.C. 0,5 % + V.B.C. 6 % + Cl.I.P.C. 0,5 %
D.N.C. 0,5 % + V.B.C. 6 % + I.P.C. 0,7 %
Controle
De resultaten waren:

na 1 maand

Onkruidbestrijding
na 2 maanden

na 3 maanden

goed
goed
goed
goed
goed
geen

goed
matig
matig
matig
matig
geen

goed
geen
geen
geen
geen
geen

Middelen

A
B
C
D
E
F

Bij de bespuiting was alleen klein onkruid aanwezig. Dit werd door
het z.g. contactmiddel gedood. Orga-simazin werkte het langst, daarna
Cl.I.P.C. en I.P.C. Voor een doeltreffende bestrijding is het juiste moment
van zeer groot belang.
De grootte van het onkruid is mede beslissend over de vraag met welk
middel moet worden gespoten.
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De volgende middelen werden gespoten op onkruid, vooral gras, muur
en kruiskruid, dat ± één maand ouder was.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Onkruidbrander
Aamergens 4 % + D.N.C. 0,75 %
V.B.C. 7,5 % + D.N.C. 0,75 %
V.B.C. 7,5 % + Loofdood 2,5 %
Aamergens 4 % + V.B.C. 4 %
Shell P.E. 30 6 %
Asepta 1000 6 %
Controle

Het resultaat was:
Middelen
A
B
C
D
E
F
G
H

na 1maand

Onkruidbestrijding
na 2 maanden

geen
goed
goed
goed
goed
goed
goed
geen

geen
goed-matig
goed-matig
goed-matig
matig
matig-geen
matig-geen
geen

na 3 maanden
geen
geen
matig
matig
matig
geen
geen
geen

Conclusie: Het vak met een onkruidbrander behandeld was na twee
weken weer groen. Het gras verbrandde bovengronds, maar na een regenbui begon het in 't hart weer groen te worden. Het beste waren de vakken
V.B.C. + D.N.C, en V.B.C. + Loofdood, waarbij wij de voorkeur blijven
geven aan V.B.C. + D.N.C, in verband met de schadelijke invloed van
Loofdood op de grond. Het onkruid was voor de middelen Shell P.E. 30
en Asepta 1000 te groot. Deze middelen zijn hiervoor minder geschikt en
dan ook speciaal in de handel gebracht voor zaaibedbehandeling. (Zie ook
Violen).
Chemische onkruidbestrijding in een tweedejaars gewas
J. Marchai
Ook dit jaar zijn weer enkele proeven opgezet tussen seringen, om te
komen tot een doeltreffende en goedkopere onkruidbestrijding. Er werd
op het bovenland gespoten op 12 april met de volgende gecombineerde
middelen:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

CU.P.C. 0,5 % + Aamergens 5 %
Cl.I.P.C. 0,5 % + V.B.C. 6 % + D.N.C. 0,75 %
I.P.C. 0,5 % + V.B.C. 6 % + D.N.C. 0,75 %
I.P.C. 0,5 % + Aamergens 5 %
V.B.C. 6 % + D.N.C. 0,75 % + Orga-Simazin 0,15 %
V.B.C. 8 % + Cl.I.P.C. 0,5 %
Controle
Er werd gespoten onder het gewas door, terwijl er vrij veel onkruid
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aanwezig was. Voordien was eind-maart geschoffeld en een kunstmestgift
gegeven.
rstaande
tabel
san
De resultaten zijn in onderstaande
tabel
samengevat:
Onkruidvegetatie
Middelen
A
B
C
D
E
F
G

na1maandna2maanden na3maanden na4maanden
geen
geen
geen
geen
geen
geen
veel

veel
matig-veel
zeer veel
matig-veel
matig
zeer veel
veel
zeer veel
matig-veel
zeer veel
zeer veel
veel
matig-veel
geen
matig
zeer veel
matig-veel
veel
Na 2 maanden reed,s één grasmat.

Daar er zonder bezwaar onder het gewas kan worden verspoten, werd
geen schade geconstateerd. W e l werd de groei van de controlevakjes na
enkele maanden geremd door het vele onkruid.
Conclusie: Een contactmiddel zoals V.B.C., D.N.C, of Aamergens
gecombineerd met een kiemremmer als Orga-simazin, I.P.C. of Cl.I.P.C.
kunnen het onkruid maandenlang in bedwang houden. Vooral Orgasimazin werkte zeer lang.

VIOLEN
Onkruidbestrijding
J.Marchai
De bestrijding werd uitgevoerd met pre-emergence middelen, d.w.z.
zaaibedbehandelingsmiddelen. De grond werd klaargemaakt en er werd
gezaaid op 21 juni en gespoten op 29 juni, dus voor de opkomst van het
gewas. De aangewende middelen zijn in twee verschillende concentraties
verspoten om na te gaan of een kleine overdosering reeds schade zou
geven.
De volgende middelen werden gebruikt:
Aamergens 4 % en 6 %. Shell P.E. 30 4 % en 6 %. Asepta 1000 4 % en
6 %. Controle.
Hoeveelheid vloeistof 1 liter per 10 m2.
Enkele dagen na de bespuiting begonnen de violen op te komen en bij
de controlevakjes ook het onkruid.
De resultaten zijn in onderstaande tabel weergegeven:
Middelen
Aamergens
Aamergens
Shell P.E. 30
Shell P.E. 30
Asepta 1000
Asepta 1000
Controle
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%
4%
6%
4%
6%
4%
6%

onkruidbestrijding

groei der violen

goed
zeer goed
goed
zeer goed
goed
zeer goed

goed
goed
goed
matig-goed
matig-goed
slecht-matig
zeer slecht

Conclusie: Uit deze proef blijkt dat een onkruidbestrijding met chemische middelen in violen is uit te voeren, wanneer men zich stipt houdt aan
de vastgestelde voorschriften. Ongeveer 70—80 % van het eerste onkruid
wordt vernietigd.
Shell P.E. 30 gaf in hoogste concentratie en Asepta 1000 in beide concentraties, evenals het vorige jaar, een verminderde groei der violen.
Met Shell P.E. 30 4 % en Aamergens 4 en 6 ... was het resultaat goed.
VARENS
Gevoeligheid voor bestrijdingsmiddelen
Drs.W.Helle
In vergelijking tot vele andere planten is de gevoeligheid van varens
voor diverse bestrijdingsmiddelen groot te noemen.
De keus bij aantasting door b.v. luis is vaak moeilijk, vooral omdat er
met de nieuwe bestrijdingsmiddelen nog zo weinig ervaring is opgedaan.
Als testplanten werden Adiantum en Nephrolepis gebruikt. Het aantal
bespuitingen werd gesteld op twee met een tussenruimte van een maand.
In onderstaande tabel zijn de resultaten gerangschikt, waarbij + aangeeft, dat de plant van de behandeling nadelige gevolgen ondervonden
heeft (bladverbranding ev. groeiremming).
Middel
W a t e r (controle)
Toxapheen 50 % . . . .
D D T 32 % m.o. .
D D T 32 % . . .
Dieldrin m.o. . .
T e p m.o
Parathion 25 % m.o.
Isolan-Pyrazoxon .
Endrin
. . . .
Endrin . .
Basudioe m.o.
Basudioe m.o.
Basudine m.o.
Dipterex mo.
Dipterex mo.
Systox . .
Systox . .
Systox gieten
Isochloorthion m.o.
Isochloorthion m.o.
Isochloorthion m.o.
Malathion 5 0 % ni.o
Malathion 5 0 % m.o
Ekatin
. . . .
Ekatin gieten . .
12008 m.o. . . .
W i t mineramuls

Dosering

%
0,15
0,20
0,10
0,12
0,10
0,10
0,10
0,20
0,10
0,15
0,10
0,05
0,10
0,05
0,10
0,05
0,10
0,10
0,05
0,03
0,20
0,10
0,10
0,10
0,15
1,00

Nephrolepis

Adiantum

—
—

+
+
—
+
+
—
+
—
—
—
—
—
—
—
—

+
+
+
+
+?

—

—
—

Het laatste middel geeft geen schade, doch maakt de planten vettig.
Conclusie: Het aantal middelen, dat volkomen veilig lijkt, is dus zeer
gering (n.1. systox, dieldrin en 12008). Voor de luisbestrijding (wolluis,
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dop- en bladluis) komt vooral systox in aanmerking. Een toepassing van
dubieuze middelen als parathion en basudine kan het best geschieden door
te stuiven (stuifmiddelen werken n.1. het minst fel) en na enkele uren
de varens weer schoon te broezen.

HOUDBAARHEIDSPROEVEN M E T SNIJBLOEMEN
J. Bakker enA.v. d. Eist

Ook dit jaar werden enkele proefjes opgezet om het middel chrysal, in
de nieuwe verpakking, te vergelijken met onbehandelde bloemen. De concentratie waarin chrysal in het water was opgelost, bedroeg 12]/^ gram
chrysal per liter leidingwater.
Iris (Holl. iris)
20 Irissen in knop werden opgezet in chrysalwater en een gelijk aantal
in leidingwater. Gedurende de eerste dagen was de bloemontwikkeling
bij chrysal iets verder dan bij de controlebloemen. Later gaven de onbehandelde bloemen een snellere uitval van de bloemblaadjes. In de bloemkleur was tussen beide objecten weinig verschil merkbaar.
Dahlia
Van de decoratieve dahlia „Glorie van Heemstede" werden 15 bloemen
in „chrysalwater" vergeleken met 15 bloemen in leidingwater. Na enkele
dagen vertoonden de controlebloemen bruine randen en vlekken op de
lintbloemen; deze bruinverkleuring zette zich voort gedurende de proef.
Ook bij de met chrysal behandelde bloemen trad deze bruinverkleuring
op, zij het in mindere mate. Van de controlevaas waren de bloemen het
eerst uitgebloeid. De loofbladeren waren bij het beëindigen van de proef
bij de controlebloemen gedeeltelijk verdord. Het blad van de bloemen
in de chrysaloplossing was gaaf. Verschil in bloemkleur werd niet waargenomen.
Gerbera
Het artikel Gerbera geeft wat houdbaarheid betreft nogal eens verschillen te zien, vooral ten aanzien van het terugslaan van de lintbloemblaadjes.
De eerste vergelijkende proef werd genomen met 3 maal 8 bloemen.
Hierbij moet in aanmerking genomen worden, dat het bij Gerbera moeilijk is bloemen te oogsten van volkomen gelijke rijpheid, zodat kleine
houdbaarheidsverschillen, ongeacht de behandeling, altijd te verwachten
zijn.
Er werd gewerkt met 3 manieren van op water zetten, n.1.stengel diep
in water (18 cm), ondiep in water (8 cm) en op chrysalwater ( 1 2 ^ gr
per liter).
Aan het einde der proef bleken de bloemen op chrysalwater een hogere
houdbaarheid te bezitten dan de onbehandelde bloemen. Verschil in houdbaarheid tussen de diep en ondiep in het water geplaatste stelen viel niet
waar te nemen. Helaas werd de beoordeling bemoeilijkt door het omknikken van de bloemsteel. Dit knikken trad het eerst op bij de bloemen die
ondiep in water stonden, daarna bij de diepergeplaatste bloemstelen en ten
slotte ook bij bloemen die in chrysaloplossing stonden. Bij het laatstgenoemde object was het aantal geknakte bloemen minder.
Bij de tweede proef werd ook de behandeling na het oogsten in aan84

merking genomen. De bloemen van alle objecten werden op gelijke diepte
in water gezet op 17 november, per object 5 bloemen.
A. Bloemen na 't oogsten 4 uur drooggelegd in zakjes en daarna opgezet in water met chrysal.
B. Gelijke behandeling, maar opgezet in water zonder chrysal.
C. Bloemen na het oogsten 2 uur op water geplaatst met de bloem in
't zakje, daarna 2 uur drooggelegd, daarna op water met chrysal.
D. Gelijke behandeling, maar opgezet in water zonder chrysal.
Na de voorbehandeling werden de bloemen bij alle objecten van zakjes
ontdaan.
Waarnemingen: op 11 november waren de bloemblaadjes van de objecten C en D over 't algemeen verder teruggeslagen, dan bij A en B. Van
object A knakten 2 stelen, waarvan er een bijgesneden kon worden. Van
groep B knakten 4 stelen, waarvan er twee bijgesneden konden worden;
de houdbaarheid van dit object was minder goed dan van object A.
W a t de objecten C en D betreft, hierbij hadden de bloemen geen last
van knakken, onderling verschilden deze objecten niet veel. De houdbaarheid van C en D, dus van de bloemen die na 't oogsten 2 uur op water
hadden gestaan in een zakje, was minder dan de droog bewaarde ingezakte bloemen.
Bij de Gerbera is de oorzaak waardoor de bloemsteel omknakt op de
vaas, bij deze proeven niet gevonden. In alle genomen proefjes gaf chrysal
een beter resultaat dan onbehandelde bloemen.
De identificatie en de bestrijding van sporenelementen-gebreken
bij bloemisterij-gewassen
Ir.R.ArnoldBik

1. Bestrijding van het ijzergebrek bij de roos
Het voorkomen van deze gebreksziekte, meer bekend onder de naam
„vergeling", is in Aalsmeer reeds van oudere datum. Om het effect van
een behandeling met ijzerchelaten op planten, lijdende aan ijzertekort, te
onderzoeken werden op 8 april in de bak, welke in 12 vakken was onderverdeeld, rozenzetlingen van het ras Roselandia (zéér gevoelig voor Fegebrek) uitgeplant.
De grond in de bak was samengesteld uit 2 dln zware polderklei -f
1 dl Wilnisserveenaarde + stalmest op basis van 2 m3 per are. Om de
voor het optreden van het ijzergebrek gunstige omstandigheden te scheppen, werd een week voor het uitplanten 400 g landbouwpoederkalk +
75 g dubbelkalkfosfaat per vak door de grond gemengd. Deze maatregel
bleek echter nog niet doeltreffend te zijn, zodat in de loop van het jaar
nog achtereenvolgens 100 g superfosfaat (24 juni), 1kg dolokal (23 juli)
en 200 g kalksalpeter (26 juli) per vak werd toegediend. Tegen het einde
van het jaar traden inderdaad de eerste duidelijke symptomen van ijzerchlorose op, waarmede dus aan de primaire voorwaarde n.1. het aanwezig
zijn van ijzergebrek bij de rozenplanten, was voldaan. De pH van de grond
bleek toen te zijn opgelopen tot een peil dat vaksgewijs varieerde van 7,04
tot 7,29. De chelaatbehandelingen zullen in het begin van 1958 na het
snoeien, doch nog voor het opstoken, geschieden. Uit meerdere oriënterende proeven, in de loop van 1957 op verschillende bedrijven verricht,
zijn echter reeds positieve aanwijzingen verkregen, dat ijzerchelaten onder
sommige omstandigheden in staat zijn de „vergeling" bij roos te genezen.
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In de loop van 1957 werden de tot dien nog niet waargenomen of
althans nog niet als zodanig onderkende gevallen van ijzergebrek bij de
volgende gewassen geconstateerd, welke overigens alle met succes door
middel van ijzerchelaten konden worden bestreden:
2. Ijzergebrek bij Hortensia
De chlorose van het blad kon na een maand, door herhaalde bespuiting
met een oplossing van Chel 330 Fe ter sterkte van 0,08 % nagenoeg
worden opgeheven. Op grond van de opgedane ervaringen kan thans
worden geconcludeerd, dat een grondtoediening van ijzerchelaat ongetwijfeld veel effectiever zou zijn geweest,
3. Ijzergebrek bij Cineraria
Deze gebreksziekte kon na 18 dagen worden genezen door grondtoediening van 0,2 g Chel 330 Fe per plant als waterige oplossing.
Oplossingen van verschillende concentraties t.w. 5 %, 2 %, \ %, % c/c
en x/2 % werden met elkaar vergeleken. Een concentratie van % % bleek
optimaal te zijn; bij 5 % en 2 % traden hevige verbrandingsverschijnselen
op, waaraan de planten reeds 2 of 3 dagen na de behandeling te gronde
gingen.
4. Ijzergebrek bij Primula obconica
Bij de bestrijding hiervan we.-den drie middelen geprobeerd, t.w. Chel
330 Fe, Chel 138 Fe en RA 157. Onder de proefplanten, welke uiteraard
alle aan Fe-gebrek leden, bevonden zich er verscheidene welke zo chlorotisch waren, dat het jongere en ook het wat oudere blad bijkans ivoorkleurig was. Doch deze planten hadden na ongeveer 3 weken hun normale kleur herwonnen. (Totale gift 0,1—0,2 per plant als oplossing van
0,1 % ) .
De planten behandeld met Chel 138 Fe werden het spoedigst groen en
hadden ten slotte ook de donkerste kleur; de werking van RA 157 was het
traagst, ofschoon de kleur van het blad uiteindelijk ook zeer donker werd.
Chel 330 Fe lag, wat de snelheid van effect betreft, tussen beide eerstgenoemde chelaten in; het blad bleef echter een iets lichtere tint behouden.
5. Ijzergebrek bij Begonia ras „Sollbacken"
N a behandeling met Chel 138 Fe (totale gift 0,4 g per plant, sterkte
oplossing 0,1 %) maakte het geel en groen gemarmerde uiterlijk van het
blad na 3 weken plaats voor een egale donkergroene kleur.
6. Ijzergebrek bij Gardenia
Een aantal planten met zéér hevige ijzerchlorose werd behandeld met
de chelaten: Chel 138 Fe, Chel 330 Fe en RA 157. In alle gevallen had
de behandeling effect. Na 10 dagen kon bij Chel 138 Fe reeds een zekere
reactie worden waargenomen, na 3 weken (totale gift 0,2 g/pl) was het
loof praktisch volledig opgegroend. Aangaande de snelheid van de werking van de drie gebruikte middelen kon hetzelfde worden geconstateerd
als bij de proef met Primula obconica. Tevens kon een merkbaar gunstige
invloed van de behandeling op de groei worden waargenomen.
7. Ijzergebrek bij Lilium auratam
Sterke algemeen voorkomende vergelingsverschijnselen bij een snijbloementeelt in de kas, waarvan als oorzaak ijzertekort kon worden aangewezen, kon door middel van toediening van 0,5 g Chel 330 Fe per plant
binnen drie weken afdoende worden bestreden.
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8. Mangaangebrek bij Gerbera
Deze gebreksziekte komt niet zelden voor op de zwaardere kleigronden
met hoge pH. Proeven hebben aangetoond, dat een bespuiting met 0,5 %oplossing van mangaansulfaat, waaraan een uitvloeier is toegevoegd, een
afdoende remedie is. Na ongeveer twee weken heeft de vergeling het veld
moeten ruimen voor een egale donkergroene bladkleur. Het feit, dat een
behandeling met ijzerchelaten — zowel grondtoediening als bladbespuiting — een, zij het zéér lichte reactie te zien gaf, zou voedsel kunnen geven
aan de veronderstelling, dat , althans in het betreffende geval, bovendien
sprake was geweest van een zeker ijzertekort.
De ervaringen met de toepassing van ijzerchelaten wettigen het vermoeden, dat de heersende omstandigheden grote invloed uitoefenen op
het effect van de behandeling. Gewichtige factoren hierbij zijn: Ie het
groeistadium van de behandelde plant, 2e de bodem- en luchttemperatuur,
3e de intensiteit van het licht.
Alle voor de bovenomschreven proeven benodigde ijzerchelaten werden
door N.V. Insecto, Boseind 2, Boxtel gratis ter beschikking gesteld.
Conclusie: Geelverkleuring van het blad bleek veroorzaakt te kunnen
worden door ijzergebrek bij rozen, Hortensia, Cineraria, Primula obconica,
Begonia, Lilium auratum en Gardenia, door mangaangebrek bij Gerbera.
Toediening van ijzerchelaten biedt gunstige perspectieven bij de bestrijding van ijzergebrek.
Mijtbestrijding (Brevipalpus inornatus)
Drs.W.Helle
Na een aantal gevallen van schade door Brevipalpus inornatus in resp.
Coleus, Hedera en Anthurium, waarbij parathion als bestrijdingsmiddel
niet afdoende bleek, werd een nauwkeurig onderzoek ingesteld naar de
chemische bestrijdingsmogelijkheden.
1. Op 19 door Brevipalpus aangetaste Hederaplanten werden onderstaande bestrijdingsmiddelen gespoten. Na de bespuiting werden resp. na
2, 7, 14 en 30 dagen de planten gecontroleerd.
Water
H.C.H.
0,2 %
DDT
0,2 %
Tedion
0,2 %
Malathion
0,2 %
Chloorbenzilaat 0,1 %
Diazinon
0,1 %

Tep
Parathion
Parathion
Endrin
Systox
Thiometon

0,1 %
0,1 %
0,05%
0,2 %
0,05%
0,1 %

12008
Trithion
Phenkapton
Nicotine
Zomerolie
Kelthane

0,2 %
0,1 %
0,1 %
0,1 %
1,0 %
0,15%

Behalve HCH-spuitpoeder, werd in alle gevallen uitgegaan van mengbare oplossingen.
De bespuitingen met water, H C H , D D T , Tedion, Malathion, Tep,
Parathion, Systox, Thiometon, Trithion, Phenkapton, Nicotine en Zomerolie gaven geen doding van betekenis.
Chloorbenzilaat 0,1 % gaf een 100 % doding; ook vier weken na de
behandeling werden geen levende mijten gevonden.
Diazinon 0,1 %; twee dagen na de bespuiting werd een enkel levend
imago gevonden; bij de controle na 7 dagen waren geen levende mijten
meer te zien. Na 14 dagen zagen we enkele larven, evenzo bij de controle
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na 30 dagen. Dit zou een verklaring kunnen vinden in een geringe ovicide
(eidodende) werking van het diazinon.
Endrin 0,2 %. Ook van dit middel moet een redelijke doding gemeld
worden. Echter bij alle controles werden levende imagines gevonden, terwijl bij de controle na 30 dagen ook larven gezien werden.
12008 0,2 %; bij de eerste twee controles werd een gering aantal levende
larven en imagines geconstateerd, bij de laatste controle was het aantal
larven sterk in aantal toegenomen.
Kelthane 0,15 %. Bij geen der controles werden levende mijten geconstateerd.
2. Onderstaande middelen werden gespoten op Anthurium scherzerianum die door Brevipalpus aangetast waren. Iedere groep bestond uit
acht planten. De controles geschiedden resp. 3, 10 en 35 dagen na de
bespuiting.
Chloorbenzilaat 0,1 %
Diazinon
0,1 %
Tedion
0,2 %
Kelthane
0,15%

Trithion
Water
12008

0,10%
controle
0,15%

Endrin
0,2 %
Endrin
0,1 %
Systox (gegoten)

Wederom werd alleen met chloorbenzilaat en Kelthane een 100 % bestrijding verkregen. Onvoldoende werkten Tedion, Systox, 12008 en
Trithion (zowel levende larven als imagines werden in alle controles aangetroffen). Endrin en diazinon bleken een redelijke doding te geven, bij
beide middelen bleek echter het aantal larven bij de laatste controle toegenomen te zijn.
3. In aansluiting op de gegevens van de twee vorige proeven werd het
residu-effect van chloorbenzilaat, diazinon, kelthane en endrin nagegaan.
Deze bepalingen werden gedaan voor imagines en eieren. Als proefplant
werd Anthurium scherzerianum gebruikt; de mijten werden d.m.v. spintkamertjes gelocaliseerd. Eieren werden verkregen door mijten vooraf in
de kamertjes gelegenheid tot eiafzetting te geven.

Middel
Chloorbenzilaat 0,1 %
Diazinon
0,1 %
Kelthane
0,15%
Endrin
0,2 %
Water

eieren
100
7
100
4
5

Dodingspercentage
imagines
100
63
100
80
0

Uit de proeven 1, 2 en 3 springen chloorbenzilaat ( = Gesaspint) en
Kelthane naar voren als de meest aangewezen middelen.
Diazinon (= Basudine) en Endrin zullen ook bruikbaar kunnen zijn,
indien men ze in herhalingen toepast. Gezien de phytociditeit moet Gesaspint de voorkeur verdienen boven Kelthane.
Samenvatting: Voor de bestrijding van Brevipalpus in sierplanten
(Coleus, Hedera, Anthurium) komt Gesaspint het meest in aanmerking.
Het dient gebruikt te worden in een verdunning van 1 cc Gesaspint op
1 liter water.
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Duitse kakkerlakken
Drs.W. Helle

Van verschillende bedrijven in en om Aalsmeer werd in de zomer
schade gemeld van de Duitse kakkerlak (Phyllodromia germanica).
Dit bruine 12 mm lange insect bleek naast voedselresten e.d. ook jonge
blaadjes als voedsel te gebruiken en ontpopte zich als schadelijk.
De infectiebron was een vuilnisbelt in Aalsmeer-Oost, waar miljoenen
kakkerlakken huisden en zich kennelijk door broeiing optimaal konden
ontwikkelen. Met transport van en naar de belt werd onbewust meegeholpen aan een snelle verspreiding van dit insect.
Op het proefstation werd een oriënterende proef genomen, teneinde na
te gaan welk middel het meest effectief was. Hiertoe werden kakkerlakken
gedurende enige tijd in glasschaaltjes gezet, waarvan de wanden bezet
waren met residu van diverse contactgiften.
Dieldrin bleek een zeer effectief middel om deze dieren te bestrijden.
Minder, hoewel ook goed bruikbaar, werkte D D T .
Met oog op de giftigheid van dieldrin moet voor de bestrijding in huizen,
schuren en kassen D D T de voorkeur verdienen. Men dient D D T te verstuiven op de plaatsen, waar de kakkerlakken regelmatig gezien worden.
De vuinisbelt werd behandeld met dieldrin, met een bevredigend resultaat.
Bestrijding van wolluis (Pseudocoecus)
Drs.W. Helle

Moeilijkheden bij de bestrijding van wolluis in de praktijk vormden
een aanleiding om een onderzoek in te stellen naar de werkzaamheid van
het opgedroogde residu van diverse contactgiften. De residuwerking is
n.1. bij de bestrijding van dit dier minstens zo belangrijk als het directe
effect van een bestrijdingsmiddel, daar in vele planten de luizen tussen
schutbladen of andere schuilplaatsen zich aan een direct contact weten
te onttrekken.
Een aantal planten van Euphorbia pulcherrima werd bespoten met een
serie middelen. Een dag na de behandeling werden d.m.v. insectenkamertjes volwassen wolluizen op de planten gebracht. De controle na vijf
dagen leverde onderstaande resultaten op:
Middel
Dicontal m.o.
Malathion 50 % m.o.
Parathion 25 % m.o.
D D T 3 2 % m.o.
Basudine m.o.
Endrin 19 % m.o.
Dieldrin m.o.
Toxapheen 50 % m.o.
12008 m.o.

Dosering
0,2 %
0,2 %
0,1 %
0,3%
0,15%
0,2 %
0,2 %
0,15%
0,15%

Dodingspercentage

'

46 %
100 %
59 %
10%
46 %
0%
0%
7%
100%

Hieruit springen dus als zeer gunstig malathion en het aan thimet verwante middel 12008. Dit laatste middel is nog niet in de handel gebracht.
Met nadruk wordt erop gewezen, dat malathion niet bruikbaar is in
varens, gezien de phytociditeit.
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Naast deze contactgiften werden ook systemische middelen (n.1. systox,
metasystox en ekatin) op hun werking tegen wolluis vergeleken. Hierbij
bleek systox beter werkzaam dan metasystox en ekatin.
Samenvatting: Voor de bestrijding van wolluis komen vooral malathion
en systox in aanmerking. Ook een nieuw middel (12008) levert goede
perspectieven. Malathion is niet bruikbaar in varens (zie aldaar).
Nieuwe insecticiden in de bloementeelt
Drs.W. Helle

In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van nieuwe bestrijdingsmiddelen, welke vooral getest werden op hun bruikbaarheid voor de spintbestrijding. Hiernaast werden deze middelen incidenteel geprobeerd op
allerlei insecten als bladluis, wolluis, dopluis en bladrollers (ijltjes).
Naast het bestrijdingseffect spelen bij de waardering van een middel
andere factoren een grote rol. Zo kan een middel goede kwaliteiten hebben
wat werking aangaat, echter onbruikbaar zijn voor het bloemenareaal,
doordat het gebruik grote risico's met zich meebrengt in de vorm van
bladval, bladbezoedeling, bladverbranding, groeiremming enz.
Deze secundaire factoren spelen in de bloementeelt een grotere rol dan
bijv. in de fruitteelt. Nu is het onderzoek naar de phytociditeit ( = de
plantbeschadigende werking) een moeilijk punt in het onderzoek van een
middel, daar vele milieu-omstandigheden als temperatuur, luchtvochtigheid etc. hieraan gepaard gaan.
Derhalve moet de toevoeging over phytociditeit bij de diverse middelen
meer fer oriëntatie dan als vaststaand beschouwd worden. Men lette bij
het gebruik van een nieuw middel vooral op de juiste dosering en goede
menging, hiernaast moet men steeds realiseren dat een snelle verdamping
van het middel (bijv. door te droge lucht, tocht of een te hoge temperatuur) zelfs een onschuldig middel phytocide kan doen werken.
Bij het onderzoek over de phytociditeit is vooral aandacht besteed aan
het rozensortiment, daar hierin de meeste ongelukken voorkomen.
Verder wordt in dit artikel gesproken van „zomerspint" en „overwinterende spint". Zoals bekend, overwintert het kasspint als een volwassen
dier, dus niet door middel van eieren; en deze overwinteraars kenmerken
zich door een rood-oranje kleur. Het optreden van deze rode spintmijt is
onder meer afhankelijk van de temperatuur vooral wanneer deze te laag
wordt (omstreeks 55° F en lager). Bij de bestrijding heeft men bijzonder
veel last van deze overwinterende mijten, daar ze in hoge mate ongevoelig
zijn voor conventionele middelen als parathion, systox, etc.
Bij onderstaande opsomming worden in alfabetische volgorde de verschillende middelen behandeld naar hun werkzaam bestanddeel. Merknamen zijn met verwijzing tussengevoegd. Voor niet genoemde middelen
wordt verwezen naar het Jaarverslag 1956, pag. 90—94.
Amiton, een systemisch werkend middel in vaste vorm, een kristallijn
poeder, hetwelk in water opgelost verspoten kan worden ter bestrijding
van zuigende insecten (in vorige jaarverslagen werd dit middel aangeduid
als R6199). Amiton werd onderzocht in verdunningen van 0,08—0,04
en 0,02 %. Zowel op boon als op rozen en anjer, was de spintdodende
werking zeer onvoldoende. Amiton is zeer giftig.
Dieldrin, als spuitvloeistof en spuitpoeder verkrijgbaar, en bruikbaar
voor de bestrijding van thrips (0,1 %) en tegen violengalmijt (0,2 % ) .
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Geeft geen schade op anjers en diverse potplanten (Adiantum, Nephrolepis, Cyclamen, Hoya, Stephanotis, Passiflora, Begonia, Ficus pumila,
Anthurium). Dieldrin is giftig.
Dipterex, een spuitvloeistof ter bestrijding van insecten. Het werd onderzocht ter bestrijding van bladrollers (ijltjes) in rozen. In negen praktijktoepassingen bleek Dipterex éénmaal te falen, in de acht overige gevallen was de bestrijding goed te noemen. De phytociditeit schijnt gunstig
te liggen, daar geen schade ondervonden werd op Geheimrat Duisberg,
J. Verschuren, Parel van Aalsmeer, Roselandia, Dorus Rijkers, Nymph
en Baccara. Dipterex is giftig.
Ekatin, zie Thiometon.
Keltham, een spuitpoeder, dat als spintmiddel voortreffelijk is, echter
grote bezwaren heeft om redenen van phytociditeit. In een 0,2 %-ige dosering geeft het een 100 % doding van zowel zomerspint als overwinterende
spintmijten, met een werkingsduur van twee weken! Bij direct contact is
Kelthane bovendien een goede eidoder.
De keerzijde van de medaille: Ie bladbezoedeling, 2e bladverbranding
in Dorus Rijkers, Nymph, Moulin Rouge en Tawny Gold. Hoewel op
anjers geen schade gezien werd, kan Kelthane voor dit gewas toch niet
geadviseerd worden. Kelthane is weinig giftig.
Lirofeen, een spuitpoeder met spintdodende pretenties. In de praktijk
bleek Lirofeen redelijk te voldoen tegen zomerspint, echter onbruikbaar
tegen overwinterende spintmijten. De eidoding is gering, de werkingsduur
minstens 5 dagen. Het middel geeft een lichte bladbezoedeling. In anjers
lijkt het veilig, in rozen werd het schadelijk bevonden op Happiness (bladverbranding), echter niet in J. Verschuren, Nymph, Dorus Rijkers, Parel
van Aalsmeer, Roselandia en Tawny Gold. Lirofeen is matig giftig.
Phenkapton, een spintmiddel in spuitpoedervorm, hetwelk gespoten kan
worden in een verdunning van 0,1 % (1 gram per liter water). Tegen
de zomervorm van de spintmijt is phenkapton een goed middel met een
werkingsduur van minstens een week en met een redelijke eidoding. Tegen
de wintervormen van het spint is het echter onbruikbaar, evenmin tegen
parathion-resistente spint. De phytociditeit van phenkapton bleek niet
ongunstig te liggen, daar alleen in Baccara lichte bladverbranding geconstateerd werd. Geen schade in Dorus Rijkers, Nymph, Tawny Gold,
Roselandia, Parel van Aalsmeer, Duisberg en Happiness. Phenkapton
geeft een lichte bladbezoedeling. Het middel is weinig giftig.
T'edion-rookkaarsen, welke tedion en malathion als werkzame bestanddelen bevatten, bleken een prima eidoding te geven. De werking van de
malation-component was zeer onvoldoende. De werkingsduur bedraagt
minstens 10 dagen.
In anjers lijkt dit middel veilig, in rozen moet dit middel voorshands
ontraden worden, gezien schadegevallen in Baccara en Roselandia. In
potplanten werd geen schade ondervonden in Hoya bella. De ervaringen
met dit middel zijn echter te gering om een oordeel te vellen.
Thimet, een nog niet in de handel verschenen insecticide, dat echter
perspectieven biedt bij de spintbestrijding, daar het in een dosering van
0,15—0,2 % zeer goed werkte tegen spint (ook tegen de wintervorm) en
ook de phytociditeit niet ongunstig ligt. In een enkel geval werd lichte
verbranding gezien op jong blad van Baccara, echter bespuitingen op
J. Verschuren, Roselandia, Parel van Aalsmeer, Duisberg, Nymph en
Dorus Rijkers verliepen gunstig, evenzo in verschillende potplanten.
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Thiometon, beter bekend als Ekatin, is bruikbaar voor de bestrijding
van bladluis. Tegen spint is het in de warme kas bruikbaar (Anthurium),
echter minder in anjer en roos. De dosering van dit systemisch werkende
middel bedraagt 0,1%.
In rozen werd geen schade gezien in J. Verschuren, Happiness, Baccara,
Tawny Gold, Parel van Aalsmeer, Dorus Rijkers, Nymph en Duisberg.
Ook in anjers lijkt Ekatin veilig. In potplanten moeten varens nimmer met
Ekatin behandeld worden, daar het hierop verbranding geeft. In Cyclamen, Croton, Kalanchoë, Hedera, Hoya, Stephanotis enz. is het gebruik
veilig. In deze potplanten kan b.v. ook dopluis met Ekatin bestreden
worden, hoewel het minder effectief is tegen deze parasiet dan systox.
Ekatin is matig giftig.
CHEMISCHE ONKRUIDBESTRIJDIING
IN ENIGE BOOMKWEKERIJGEWASSEN
Marchai

Ook dit jaar werd weer een proef opgezet om de werking en de nawerking van enige kiemremmers, zowel op het onkruid als op het gekweekte
gewas na te gaan. Voor dit doel werd een bed beplant met onderstaande
gewassen en wel zo, dat van elke plantensoort 2 exemplaren op ieder
vakje voorkwamen:
Pinus montana var. mughus. Thuja occidentalis. Berberis aggregata.
Spirea jap. Alpinum. Deutzia contraste. Hedera colchica arborescens.
Ilex aquifolium pyramidalis. Calluna vulgaris cuprea. Erica darleyensis
( = E. mediterranea hybr.). Skimmia japonica ( = S. oblata). Cotoneaster horizontalis. Prunus triloba.
Geplant werd op 4 juli, gespoten op 11 juli op grond zonder onkruid.
De volgende middelen werden gebruikt:
I.P.C. 1%, Orga-simazin 0 , 1 5 % , Cl.I.P.C. 0 , 5 % , D.C.M.U. 0,15%,
C.M.U. 0,15 %.
Er is over het gewas gespoten om eventueel beschadiging te krijgen.
Alleen bij Erica werd schade geconstateerd. Evenals het vorige jaar
bloeide deze met Cl.I.P.C. in het geheel niet. De groei van de behandelde
vakjes was na de bespuiting zeker niet minder en na drie maanden zelfs
beter dan de controle die toen echter sterk te lijden kreeg van de sterke
onkruidvegetatie.
De resultaten van de onkruidbestrijding zijn in onderstaande tabel
samengevat:
Middel
I.P.C.
Orga-simazin
Cl.I.P.C.
D.C.M.U.
C.M.U.
Controle

na 1 maand
geen
geen
geen
geen
geen
veel

Onkruidvegetatie
na 2 maanden
weinig-matig
geen
weinig
weinig
kruiskruid
zeer veel

na 3 maanden
veel
geen
matig-veel
matig-veel
matig
geheel dicht

Conclusie: Evenals het vorige jaar blijkt uit deze proef dus, dat een
bespuiting over zwarte grond zeer effectief kan werken en dat de ge92

bruikte middelen, wanneer men zich houdt aan de juiste concentratie,
bovengenoemde gewassen niet schaden. Orga-simazin gaf de beste resul'
taten en dit vak bleef drie maanden geheel onkruidvrij. Mogelijk zijn op
andere gronden of onder andere weersomstandigheden de resultaten niet
geheel in overeenstemming met het bovenstaande.
TECHNIEK
Temperatuurmetingen bij plafondvcntilatooren
C. Kragtwijk

Steeds meer plafondventilatoren worden aangeschaft met het doel de
verschillen tussen de temperaturen boven in de kas en bij de grond te
verkleinen of weg te werken. In een kas op het Proefstation van 180 ma
met anjertabletten werd een ventilator opgehangen van het type IJsselmuiden en Zn. Met behulp van thermografen werden temperatuurmetin'
gen gedaan op 1 m afstand van het glas ( 4 ^ m hoog) en op de hoogte
van de bloemen (\]/i m hoog). Hoewel een zuivere vergelijking niet moge'
lijk was, doordat met de verschillende standen van het apparaat op achter'
eenvolgende dagen gewerkt moest worden, was het wel opvallend, dat
midden op de dag de temperatuurverschillen veel groter zijn dan op andere
tijden. Ofschoon met het grootste toerental (dus groter luchtverplaatsing)
dit verschil kleiner zal worden, wordt het nimmer opgeheven. Tijdens de
periode, dat misschien gestookt moet worden is de temperatuurverdeling
reeds gunstig, zodat een ventilator hierop weinig invloed kan uitoefenen.
In onderstaande tabel staan enige gemiddelden van de waarnemingen,
die om de 2 uur werden gedaan, en waarbij + betekent, dat boven in de
kas de temperatuur hoger was en — dat beneden de hogere temperatuur
werd gemeten:
Ventilatorstand

. . . .

Verschil bij maximum temp.
Verschil bij minimum temp.
Gemidd. temp. verschil . .
Datum

0

+ 5,5°
+ Vi
+ 0,3
17-1

1

+ 4^
- H
0
164

3

+2
-1H
+ 0,2
19-1

5

-1H
—1
—0,7
15-1

5

+ 1H

—1
—0,3
18-1

3

0
—1
—0,5
20-1

Hieruit blijkt dus, dat de max. temperatuur steeds gevonden wordt bij
het glas, waarschijnlijkt veroorzaakt door de zon. De minimum-tempera'
tuur, die steeds met het stoken bereikt moet worden, geeft bij een grotere
luchtverplaatsing een gunstig beeld, wat betreft verplaatsing van de hoge
temperatuur tegen het glas naar een verhoogde temperatuur bij het gewas.
Hetzelfde beeld geeft ook de gemiddelde temperatuur.
Daarna werd een vergelijking gemaakt tussen twee bijna gelijke kassen,
met een betonnen vloer, waarop gemetselde anjertabletten. Bij de gemiddelde temperaturen waren hierbij de verschillen gering: in de controlekas
was de temperatuur bovenin gemiddeld 0,5—1,3° C (waarnemingen werden gedurende 3 dagen gedaan) hoger dan op anderhalve meter hoogte, bij
gebruik van een ventilator waren de verhoudingen juist omgekeerd. Bij de
minimumtemperatuur kwam het beeld hiermee overeen, doch de verschillen
waren iets groter. Een grotere luchtverplaatsing beïnvloedde de temperatuurverdeling gunstig.
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Bij een volgende reeks werden de metingen verricht tegen het glas en
op de grond van de tabletten, tussen een anderhalfjarig gewas, waarbij
aangenomen mocht worden, dat de luchtbeweging niet groot was:

Datum

Stand

26-1 Ventilator 0
Kontrole
27-1 Ventilator 3
Kontrole
24-1 Ventilator 5
Kontrole
25-1 Ventilator 5
Kontrole

5m
10,3
10,3
12,0
11,1
9,7
9,8
9,4
9,7

gemidde ld
grond versch.
9,4
9,2
12,0
8,7
9,5
8,3
9,1
8,2

+ 0,9
+ 1.1
0,0
+ 2,4
+ 0,2
+ 1,5
+ 0,3
+ 1.5

5m
12,4
13,4
18,5
18,3
14,5
16,1
17,6
16,3

minimum
maximum
grond versch. 5m grond versch.
9,9
10,1
12,5
12,1
12,0
10,4
11,2
11,4

+ 2,5
+ 3,3
+ 6,0
+ 6,2
+ 2,5
+ 5,7
+ 6,4
+ 4,9

8,8
8,8
7,5
9,6
7,6
8,1
8,5
9,5

8,0
8,0
7,2
8,0
8,7
7,5
9,0
7,7

+ 0,8
+ 0,8
+ 0,3
+ 1,6
— 1,1
+ 0,6
—0,5
+ 1,8

Ook hier was weer een kleine gunstige werking van de draaiende ventilator te zien. Dat de verschillen niet groter zijn en dat de verschillen in
de max.temperatuur wel groot zijn, zal wel veroorzaakt worden door de
dichtheid van het gewas. Ook hier kon de invloed van de zon niet weggewerkt worden. In tegenstelling met op anderhalve meter hoogte, bleek
de gem. temp. tegen het glas steeds hoger te zijn dan op de grond. Hierop
zijn de max. temperaturen echter van grote invloed geweest. Bij de min.
temperaturen zijn echter weer geringe, doch gunstige verschuivingen waarneembaar in de vertikale temperatuurverdeling.
Conclusie: Door het gebruik van een plafondventilator kunnen de verschillen in de temperatuur boven en onder in een kas iets kleiner worden
gemaakt, waardoor men een gunstiger vertikale verdeling van de kunstmatige warmte verkrijgt.
WATERONDERZOEK
J. H. Croockewit

A. Kanaal~ en boezemwater
Met tussenpozen van 6—8 weken werd het open water te Aalsmeer op
een 8-tal plaatsen bemonsterd en onderzocht. De uitkomsten van het
totaalzoutgehalte lagen tussen 623—1248 mg/l, die van het Chloorion
Cl': 92—178 mg/l, overeenkomende met 152—293 mg/l, d.w.z. steeds
beneden de schadelijke grens.
Het water werd dan ook goedgekeurd voor gebruik als gietwater.
Tevens werd de controle uitgebreid met het onderzoek van watermonsters uit de Nieuwe Meer en de daarbij gelegen Riekerpolder.
De uitkomsten van het totaalzoutgehalte lagen tussen 795—1550 mg/l,
die van Cl'ion tussen 131—263 mg/l.
Door de werkzaamheden en het zandzuigen verandert de situatie
sedert februari voortdurend. In oktober vormen Nieuwe Meer en Riekerplas een geheel. Tot dusver geven de uitkomsten geen aanleiding om een
wijziging van het zoutgehalte van het kanaal- en boezemwater te Aalsmeer
te verwachten. Verder onderzoek blijft echter gewenst.
B. Overige gietwatermonsters
Van de overige gietwatermonster werden er 76 onderzocht ten behoeve
van kwekerijbedrijven en 11 voor rekening van het Proefstation, 1 voor
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rekening van overige instellingen. Van deze watermonsters waren er 5
afkomstig uit Duitsland, 1uit Engeland.
In 22 gevallen werd naast het NaCl- en totaalzoutgehalte, ook pH,
hardheid, ijzergehalte bepaald en onderzoek naar eventuele organische
en zwavelbevattende verontreinigingen verricht in verband met bijzondere
cultuuromstandigheden bij Azalea's, Erica en Orchideeën.
Onderzocht werden welwater (56 monsters), slootwater (13 monsters),
regenwater (9 monsters), overige — waterleidingwater, beekwater enz. —
(10 monsters).
Slechts bij twee gevallen buiten Aalsmeer werd een belangrijke toename
van het NaCl-gehalte van het gebruikte welwater vastgesteld en dit water
voor gebruik als gietwater afgekeurd.
C. Ketelvoedingswater, ketelwater, circulatiewater
Gedurende het stookseizoen 1956/1957 zijn 88 watermonsters, afkomstig van 24 bedrijven onderzocht. De watermonsters omvatten ketelvoedingswater (welwater, slootwater) behandeld ketelvoedingswater en
watermonsters uit het circulatieverwarmingssysteem.
Met de verkregen ervaringen uit voorgaande jaren en medewerking van
de praktijk en van de deskundigen van de I.C.I. te Rotterdam, werd ook
in dit seizoen met zeer gunstig resultaat de behandeling van het ketelwater
en water uit het circuit uitgevoerd.
1. Het ketelvoedingswater
Het onderzoek van het onbehandelde en het behandelde water omvatte
de bepaling van alkalische stoffen, hardheid en zoutgehalte. Afhankelijk
van de aard en samenstelling werd als voorbehandeling o.m. het gebruik
van een ionenwisselaar, het kalk/sodaprocédé ofwel een directe behandeling als van ketelwater met trinatriumfosfaat, soda of Alflocmiddelen
toegepast (zie hierover de jaarverslagen 1955 en 1956).
W o r d t alleen een ketelwaterbehandeling toegepast bij grondstomen,
bij gebruik van welwater, dan is daarbij toevoeging van soda te adviseren.
Echter dient dan wel gelet te worden op een voldoende stoomruimte in de
ketel (geen warmwaterketel gebruiken!) en de mogelijkheid om het gevormde ketelslib door afspuien snel en in voldoende mate te verwijderen.
Een voorbehandeling van welwater volgens het kalk-soda procédé in
daarvoor ingerichte bezinkbakken met roerinrichting, gaf dit stookseizoen
zeer gunstige resultaten.
2. Het ketelwater
Het onderzoek bestond uit de bepalingen, die ook bij ketelvoedingswater (zie 1) zijn uitgevoerd, aangevuld met het fosfaatgehalte.
De behandeling met trinatriumfosfaat levert zeer gunstige resultaten
op, mits men het belang van de controle daarbij vooropstelt, de dosering
regelmatig geschiedt, en het gevormde slib door afspuien voldoende wordt
verwijderd. Het middel (fosfaat) komt op de tweede plaats. Een trinatriumfosfaat-toevoeging voorkomt nieuwe ketelsteenafzettingen.
Oude ketelsteen wordt slechts langzaam en onder sterke slibvorming
verwijderd. In het ergste geval kan schuimen, opkoken en verontreiniging
van stoomleidingen met meegevoerd slib optreden.
3. Het circulatiewater in het warmwater circuit lage druk
Het onderzoek geschiedde als bij ketelvoedingswater (zie 1 ), met daarnaast de bepaling van het sulfietgehalte.
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De behandeling geschiedde door toevoeging van de z.g. Alflocmiddelen
(alkalische stoffen en sulfiet).
Vooral indien de warmwaterketels voor grondstomen gebruikt worden
of door andere oorzaak ketelsteen bevatten, en het wenselijk is een
systeem in goede staat te behouden, is een dergelijke behandeling geadviseerd.
Een onderzoek, eenmaal per 6—8 weken geeft de volgende voordelen:
a. een juiste beoordeling van de middelen.
b. het vaststellen van de te geven hoeveelheden Alflocmiddelen.
c. een controlemogelijkheid op eventuele stoornissen (lekkages) in het
systeem.
Na 2 à 3 maanden zal men de dosering van deze middelen moeten herhalen.
GRONDONDERZOEK
J. H. Croockewit

A. Grondmonsters voor onderzoek te Naaldwijk
In dit jaar werden de grondmonsters niet meer gedroogd verzonden.
De verzending werd daardoor bespoedigd. De volgende aantallen werden
naar Naaldwijk verzonden:
Voor volledig onderzoek
Alleen N. P. P.az. K, gloeirest, NaCl
N . P. K. gloeirest, NaCl
N. P. P.az. K
N. P. K
N . P. K., humus
pH, CaCOg, gloeirest, NaCl, Al, Fe

pH,CaC0 3 ,humus
pH,CaCOg,Al,Fe
pH,CaC0 3 ,humus,Al,Fe

678 monsters
45
90
16
16
2
2

1
4
6

pH, gloeirest, NaCl
gloeirest, NaCl

6
7
Totaal 873 monsters

Wegens de werkzaamheden aan de verbouwing van het laboratorium
in december, werden in die maand de grondmonsters voor pH en gloeirest, NaCl bepalingen, doorgezonden en te Naaldwijk onderzocht.
Het onderzoek geschiedde ten behoeve van kwekers binnenland 704
monsters (vorig jaar 608), kwekers buitenland 101 monsters n.1. Duitsland 72, Engeland 25, Libanon 3, Zwelen 1. Proefstation Aalsmeer 67,
overige 1.
1950
1954
1956
1957

767 onderzocht te Naaldwijk,
509
608
704

346 te Aalsmeer
153 „
204 „
177 „

De belangstelling voor het grondonderzoek te Naaldwijk en te Aalsmeer
neemt de laatste jaren weer toe. Het totaal was dit jaar 873.
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De verzonden monsters omvatten de volgende grondtypen: kasgronden
597, potgronden 101, kuil- en tablettengronden 88, buitengronden w.o.
klei, veengrond, Vinkeveensegrond, Wilnissergrond, zavel, e.a. 75, bladgrond en varen-teeltgrond 3, stalmest 1, compost 3, overige waaronder
molm, turfmolm, sphagnum 5.
Het onderzoek geschiedde ten behoeve van de volgende cultures: anjer
(342 monsters), roos (284), freesia (46), Cyclamen (52), Gerbera (21),
Hortensia (14), snijgroen (12), sering (8), Anthurium (3), Chrysant (5),
Erica (7), Euphorbia (6), Forsythia (5), Sinningia (7).
Diverse overige gewassen w.o. Ficus, groenten, Helleborus, Hippeastrum. klimplanten, Lathyrus, lelie, Orchidee, Philodendron, Prunus, Sansevieria, tomaat, tulp, varens, violen enz. (tezamen 61).
B. Grondonderzoek

te Aalsmeer

Naast het grondonderzoek ten behoeve van kwekers en omvattende de
bepaling van gloeirest en keukenzoutgehalte en eventueel ook pH en
C a C 0 3 , werden ten behoeve van bemestings- en cultuurproeven, uitgevoerd door het Proefstation, ook grondmonsters onderzocht volgens de
Morgan-Venemamethode en werden gewasanalyses uitgevoerd.
De maandelijkse vanuit Wageningen toegezonden controlemonsters
werden eveneens onderzocht volgens de Morgan-Venemamethode. Door
omstandigheden is dit onderzoek tijdelijk onderbroken geweest, doch in
de laatste maanden hervat.
Behalve de monsters ten behoeve van kwekers (177 monsters), zijn
nog 31 monsters onderzocht voor rekening van het proefstation, indien dit
naast het belang voor het kwekersbedrijf, ook van algemeen belang werd
geacht.
Overige onderzochte monsters waren afkomstig van kwekers in Duitsland (2), andere instituten binnenland (7), overige 2.
Van de 219 monsters werden onderzocht op: pH + C a C 0 3 + gloeirest en NaCl (9 monsters), pH + C a C 0 3 + gloeirest ( l ) , p H + C a C 0 3
(7), pH + gloeirest + NaCl (37), alleen pH (9), C a C 0 3 + gloeirest
+ NaCl (1), titratiebepalingen (4), gloeirest + NaCl (151).
Deze monsters waren afgomstig van: kasgronden (72), potgronden
(50), bak-, kuil- en tablettengronden (18), buitengronden waaronder
Vinkeveensegrond, opgebaggerde grond, Wilnissergrond, zand (33);
turfmolm (10); molm, bagger (8); blad- en bosgronden (8), sphagnum
(4); zaai- en stekgronden (4); varenteeltgrond (8); stalmest, eendenmest (4).
De analyseresultaten waren als volgt:
Kasgronden (72)
gloeirest minder dan 0,45 %
meer
,,1
%
NaCl
minder „ 0,05%
meer
,, 0,1 %

23 monsters
21
20
24

Potgronden (50)
gloeirest minder dan 0,45 %
meer
,,1
%
NaCl
minder „ 0,05%
meer
,, 0,1 %

14 monsters
10
17
16
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Buitengronden (33)
gloeirest minder dan 0,45 %
meer
1 %
NaCl
minder „ 0,05%
meer
„ 0,1 %
Bak-, kuil- en tablettengronden

14 monsters
5
12
10

(18)

gloeirest minder dan 0,45 %
meer
,, 1 %
NaCl
minder „ 0,05%
meer
„ 0,1 %

4 monsters
2
,,
3
3

Bij de monsters turfmolm (10), waren er 7 met een lage gloeirest en
5 met een laag NaCl-percentage. Een hoge gloeirest ontbrak, terwijl
2 monsters een hoger NaCl-gehalte hadden dan 0,10%.
Molm en bagger (8)
gloeirest minder dan 0,45 %
meer
1 %
NaCl
minder „ 0,05%
meer
„ 0,1 %
Blad-, bos- en naaldenbosgrond

2 monsters
2
3
1

(8)

gloeirest tussen 0,072 en 0,16%, NaCl tussen 0,12 en 0,023 %,
pH tussen 3,77 en 6,20 — De hogere pH is veroorzaakt door kalkhoudend gietwater, in dit geval waterleidingwater.
Sphagnummos

(4)

gloeirest tussen 0,73 en 1,29 %, NaCl tussen 0,15 en 0,35 %.
Zaai- en stekgronden

(4)

gloeirest tussen 0,18 en 0,79 %, NaCl tussen 0,012 en 0,94%,
pH (2 monsters) 3,94 en 6,22.
Varenteeltgronden

(8)

waaronder turfmolm, bladgrond en grond met stalmest gemengd,
voor samenstelling van een geschikt grondmengsel.
gloeirest tussen 0,10 en 1,11 %, NaCl tussen 0,029 en 0,18 %,
pH tussen 3,03 en 7,05.
Stalmest en eendemest (4)
gloeirest tussen 1,30 en 3,90 %, NaCl tussen 0,13 en 0,64 %.
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