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VOORWOORD
Met ingang van 1985 is er eenbelangrijkewijziging gekomen indeopzetvande
jaarlijkse uitgave "Bloemisterijonderzoek in Nederland". Deze uitgave was in
1975 ontstaan alseenuitbreiding vanhet jaarverslagvanhetProefstationvoor
de Bloemisterij in Aalsmeer met verslagen van bloementeeltonderzoek op andere
plaatsen in Nederland, met name het Proefstation voor Tuinbouw onder Glas te
Naaldwijk enderegionalebloementeeltproeftuinen.Alsgevolgvandezeuitbreidingendegelukkigeomstandigheid dathettotalebloementeeltonderzoek vanjaar
tot jaar kon worden uitgebreid, bereikte de uitgave in 1984 een omvang van
liefst451pagina's.
Voor de bloementeeltbedrijven, de voornaamste "afnemers"van onze onderzoekresultaten, isdit geen gelukkige ontwikkeling. Immers,als gevolg vande steeds
sterkerespecialisatie indepraktijk,betekentditdatslechtseenzeerbeperkt
gedeelte van de uitgave betrekking heeft op gewassen die men zelf teelt.Het
overgrote deelvan de tekstwordt dan ook alsballast beschouwd,diekostprijs
enverzendkosten ongunstig beïnvloedt.Develeuitgebreide verslagenwarenmede
verantwoordelijkvoordelatedatumvanverschijnen.
Indeuitgavedie thansvooruligt,isaandezebezwarenzoveelmogelijktegemoet gekomen. Inplaats van eenvolledig verslag isvan iedereproefeenkorte
samenvatting gegeven, terwijl voor een uitvoerige beschrijving wordt verwezen
naar artikelen in 'Vakblad voor de Bloemisterij',rapporten,interneverslagen
en jaarverslagen van proeftuinen die op aanvraag verkrijgbaar zijn.Daarnaast
zullen voor belangrijke gewassen gewasverslagen worden uitgegeven met alle
artikelen die inhet afgelopen jaar zijnverschenen; in1986wordthiermee een
begin gemaakt voor chrysant en roos. De ervaringen diemet deze nieuwe opzet
wordenopgedaanzullenmedebepalend zijnvoordeverslaggeving indetoekomst.
Veelonderzoek isook in 1985weerverricht tenbehoevevandebedrijfstak.Het
belangrijke onderzoek in de fase na de oogstkanwordenversterkt door devoltooiing van het gebouw voor kwaliteit- en houdbaarheidsonderzoek inAalsmeer,
dat innovember in gebruik kon wordengenomen.Inhetvoorjaar van1986 zalde
officiëleopeningplaatsvindenenwordenerOpenDagenaanditonderzoekgewijd.
De samenwerking tussen de Proefstations werd verder geïntensiveerd; ook het
Proefstation voor de Boomteelt enhet Stedelijk Groen teBoskoopwordt hierbij
intoenemendematebetrokken.
Binnen het Proefstation teAalsmeer traden grote veranderingen op.Per 1juni
1985vertrokdedirecteur,Ir.J. vanDoesburg,die sinds 1966dezefunctiehad
vervuld en indieperiode inbijzonderemateheeftbijgedragen aandeontwikkelingvanhetbloemisterijonderzoek.Hijwerd benoemd totvoorzittervandeVerenigingvanBloemenveilingen inNederland envanhet BloemenbureauHolland.Per
1 januari1986isindeplaatsvanIr.vanDoesburgalsdirecteurvanhetProefstation benoemdDr.Tj.Reitsma,voordien sectorhoofd vollegrondsteelten bijde
directieAkkerbouwenTuinbouwvanhetMinisterievanLandbouwenVisserij.
Dr.Ir. J. van de Vooren, die als adjunct-directeur onderzoek en hoofd van de
afdelingbedrijfssyntheseonderandere veelwerkheeftverricht tenbehoevevan
deautomatisering endecoördinatievanhetproeftuinonderzoek,verlaateveneens
hetproefstation.Per 1februari 1986 zalDr.R.D.Woittiezalsnieuweadjunctdirecteurwordenaangesteld.
In de zomer enhet najaar van 1985 hebben directie, staf enbestuur veel tijd
besteed aan een reorganisatie van de Proefstation-structuur. Hiervoor was de
basis gelegd tijdens enkele werkconferenties vandirectie en staf metmedewerking van de directie Organisatie enEfficiency van hetMinisterie,terwijleen
aantal richtlijnenenrandvoorwaardenwerden gegevendoorde directieAkkerbouw
enTuinbouw.
Hetuitgangspunt indaarbijsteedsgeweest testrevennaareenopzetwaarbijmet
debeperktemiddelen eneen personeelsbezetting dienietkanwordenuitgebreid,
hetonderzoek tenbehoevevandeBloemisterijzogoed enefficiëntmogelijkkan
wordengecoördineerd enuitgevoerd.
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Over de plannen voor een heropstelling werd rond de jaarwisseling internovereenstemming bereikt,zodat zevoor goedkeuring aanhetMinisterie kondenworden
voorgelegd.Deuitwerkingervanzalindekomendetijdnogveelaandachtvragen.
Met de volledige inzet van allemedewerkers indenieuwe structuur enonderde
nieuwe directie mogenwe verwachten dat ook in dekomende jarenveelproblemen
zullen worden onderzocht en tot een oplossing gebracht ten behoeve van onze
bedrijfstak.

Dr.G.Scholten
waarnemend directeur
ProefstationvoordeBloemisterijinNederland

Doesburgiana robusta 'Jan',klaar
vooraflevering aandeveilingen
16

PLAATSENMETBLOEMISTERIJONDERZOEK

1)

ProefstationvoordeBloemisterij,Liimaeuslaan2a,1431JVAalemeer,
telefoon02977-26151
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Landbouwschap
N.R.L.0.

G.KooijPzn.,Aalsmeer,voorzitter
Ing.J.Rijksen,Maartensdijk,
secretaris
C.Mostert,Naaldwijk,penningmeester
J.vandeMeij,Valkenburg (Z-H)
R.F.G.Mulder,Erica
W.Valk,Nieuwerkerka/d IJssel
J.MaarseAzn.,Aalsmeer
W.J.J.Kea,Amstelveen
S.vanAmesfoort,DenHelder
C.deRidder,Aalsmeer
G.Ibes,Oosterhout
H.Ruys,Amsterdam
M.J.v.d.Heuvel,Rijsenhout
Dr.Ir.E.A.Goewie,DenHaag
Ir.R.Woudstra,DenHaag
M.J.Alderden,DeKwakel,2 e
voorzitter
J.M.Eijgenraam,DenHoorn
Ir.J.E.C.Spithoven,DenHaag
C.Verbeek,Aalsmeer
Ing. L. Mulder, Den Haag (adviserend
lid)
Ir.J.D.BIjloo,Wageningen (adviserend
lid)

Directie
Directeur
Adjunct-directeur
Adjunct-directeur (voorlichting)
Adjunct-directeur(onderzoek)

Dr.Tj.Reitsma
Dr.G.Scholten
Ir.C.A.M.Groenewegen
Dr.Ir.J.vandeVooren

Bodenenbemesting
Hoofd

Bedrijfssynthese
Hoofd

Bedrijfseconomischonderzoek
Arbeidskunde
Mechanisatie

Ir.C.deKreij(I.B.)
N.A.Straver
M.G.Warmenhoven
Th.J.M.v.d.Berg

Doren
Dr.I:r. J.vandeV<
Ing. F.,Bakema
Ir. G. Beers
Ir. E. vanRIjssel (L.E..1.)
Ing. L..Oprel
,M.A.,G..)
Ing. M..vanderSchilden(I.
Ing. P..A.vanWeel(I.M.A.G,
.)

1) situatieper31december1985
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AlgemeenBestuurProefstationAalsmeer Injuni1985(nrs.1t/m6vormenhet
DagelijksBestuur)
1.G.KooijPzn.,voorzitter
2.Ing.J.Rijksen,secretaris
3.A.J.vanMarrewljk,penningmeester*
4.M.J.Alderden,2evoorzitter
5.Dr.Ir.E.A.Goewie
6.J.vandeMeij
7.Dr.G.Scholten(adviserendlid)
8.W.Valk
9.Ir.C.A.M.Groenewegen(adviserend
lid)

10.C.VerbeekMzn.
11.H.Ruljs
12.Ir.R.Woudstra
13.Dr.Ir.J.vandeVooren(adviserend
(lid)
14.Ir.J.E.C.Spithoven
15.S.vanAmesfoort
16.J.MaarseAZn.
17.C.deRidder
18.M.J.vandeHeuvel

Fysiologieenselectie
Hoofd
Houdbaarheid snijbloemen

Houdbaarheid potplanten
Selectieenweefselkweek

Dr.Ir.L.Leffring
Dr.Ir.W.Sytsema (gedetacheerd PBSG)
K.G.Elfering-Koster
vacature
Ing.E.Ch.Kalkman
vacature
Ing.G.E.Mulderij
Dr.Ir.L.Leffring
J.Ch.Hakkert
Ing.Y.Hermes

Teeltkunde
Hoofd
Snijbloementeelt

Potplantenteelt

Kasklimaat

Gebruikswaardeonderzoek

Registratieonderzoek

Dr.Ir.C.VonkNoordegraaf
Ing.C.G.T.Uitermark(anjer,Nerine)
Th.M.v.d.Krogt (div.snijbloemen)
Ing.J.deDood (rozen)
Ing.P.C.vanOs(Gerbera,orchideeën)
Ing.M.P.Beuzenberg
J.Westerhof
Ir.P.W.M.Lentjes(nieuwepotplanten)
Ing.M.T.deGraaf-vanderZande
(nieuwepotplanten)
G.J.vandenBroek
Ir.G.A.v.d.Berg
Ir.J.V.M.Vogelezang (restwarmte)
vacature
Ing.F.Steinbuch
M.G.Hoogeveen(A.T.)
Ir.A.deGelder (R.I.V.R.O.)
M.A.C.Reijnders
L.Legemaate (R.I.V.R.O.)

Gewasbescherming
Hoofd
Mycologie

Entomologie/Acarologie

Virologieenweefselkweek
Middelenentechnieken
Diagnostiek

Dr.G.Scholten
Ir.H.Rattink(I.P.O.)
M.C.Dil
C.Sanders(N.A.K.S.)
M.vandeVrie(I.P.O.)
M.Boogaard
Ir.A.K.H.Wit(V.B.A.)
Ir.F.A.Hakkaart (I.P.O.)
J.M.A.Versluijs
I.P.Rietstra
Ing.J.J.Amsing

Informatica
Hoofd

Dr.Ir.J.vandeVooren
A.L.Verlind
Ing.L.J.G.Aarsen

Programmatuur

19

iCÇ

«o

20

PersoneelwerkzaamophetProefstationAalsmeer tentijdevanhetafscheidvan
directeurIr.J.vanDoesburg (6juni1985),voordefotoinvolgordevanindiensttreding

1.Dr.G.Scholten(1953)
2.Th.deHaas(1958)
3.Ir.F.A.Hakkaart (1959)
4.H.Stephan(1961)
5.Dr.Ir.W.Sytsema (1962)
6.Dr.Ir.L.Leffring (1962)
7.Ing.M.P.Beuzenberg (1963)
8.Ir.J.vanDoesburg (1964)
9.P.Braamhorst (1964)
10.D.Aypassa(1964)
11.M.A.A.vanderSteen(1965)
12.E.L.Schroers (1965)
13.P.Okkersen(1966)
14.Dr.Ir.C.VonkNoordegraaf (1966)
15.J.J.Stoof*(1967)
16.Ing.J.Bonnyai(1967)
17.M.Boogaard (1968)
18.J. Stammes(1969)
19.C.H.Kleinhesselink (1969)
20.N.A.Straver(1969)
21.Ir.H.Rattink(1971)
22.C.H.Th.Beelen(1971)
23.Th.M.vanderKrogt (1972)
24.W.Groeneveld (1973)
25.Ir.G.A.vandenBerg(1973)
26.Ir.E.vanRijssel(1974)
27.M.vandeVrie(1975)
28.F.Akse(1975)
29.Th.J.M.vandenBerg(1975)
30.M.C.Dil(1975)
31.Ing.P.A.vanWeel(1975)
32.J.M.A.Versluijs(1976)
33.J.J.vanDillewijn (1976)
34.J.vanZoest*(1976)
35.J.Tolsma(1976)
36.J.Westerhof (1976)
37.A.G.deBok(1976)
38.K.G.Elfering-Koster (1976)
39.G.D.vanOudenaren (1976)
40. Ing.F.B.Dlrkse*(1976)
41.J.J.Benschop(1977)
42.C.I.Boer(1977)
43.S.A.vanDoorn(1977)
44.H.Schüttler(1978)
45.A.L.Verlind (1978)

46.Ing.L.Oprel(1978)
47.M.J. 'tHart(1979)
48.A.M.M,vandeWurff(1979)
49.M.G.Warmenhoeven (1980)
50.Ing.F.Steinbuch(1980)
51.N.vanMourlk(1980)
52.G.J.vandenBroek(1981)
53.H.C.H.M.v.Engelen-v.d.Bijl(1981)
54.M.vanderPouwKraan(1981)
55.C.M.M,deBoer(1981)
56.Ing.E.Ch.Kalkman(1981)
57.D.Hooijer(1981)
58.Ing.P.vanLeeuwen (1981)
59.L.Legemaate (1981)
60.Ing.Y.Hermes(1981)
61.Ing.J.J.Amsing(1982)
62.C.J.Kaars-Drankier (1982)
63.M.A.C.Reijnders (1982)
64.A.A.M.Böhm(1982)
65.Ir.P.W.M.Lentjes*(1982)
66.Ir.A.deGelder(1982)
67.Ing.L.J.G.Aarsen(1982)
68.Drs.P.H.Smits*(1982)
69.Dr.Ir.J.vandeVooren (1982)
70.J.W. deVries (1982)
71.Ir.A.K.H.Wit*(1983)
72.R.Medembliek (1983)
73.Ing.C.G.T.Uitermark(1983)
74.Ing.M.T.deGraaf-v.d.Zande(1983)
75.M.G.Hoogeveen(1983)
76.I.P.Rietstra (1983)
77.Ir.J.V.M.Vogelezang (1984)
78.C.Sanders(1984)
79.Ing.P.C.vanOs(1984)
80.Ir.M.J.H.Rewinkel-Jansen*(1984)
81.H.P.M. Struive(1984)
82.Ir.C.A.M.Groenewegen(1984)
83.Ing.Th.deGroot*(1984)
84.Ir.J.Th.C.deJong*(1984)
85.Ing.F.Bakema(1984)
86.Ir.G.Beers(1984)
87.Ir.C.deKreij(1985)
88.Ing.J.M. Freriks*(1985)
89.Ir.M.deGraaf(1985)
90.Ing.J.deDood (1985)
91.R.deKoster (1985)
92.W.C.Kamp-Dalemans*(1978)
93.J.vanVoorst*(1984)
94.G.Sakowitz*(1984)

* nietaanwezigopdefoto
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Algemenezaken
Hoofd

D.Hooijer
R.Medemblik
T.vanVeen
H.C.H.M.vanEngelen-vanderBijl
C.J.Kaars-Drankier
J.J.Benschop
G.Sakowitz
J.Foppen
W.C.Kamp-Dalemans

Bibliotheek,publiciteitendocumentatie
Hoofd
Bibliotheekenfotoarchief
Fotografie

M.J. 'tHart
C.C.M,deBoer
H.Stephan

Rondleidingeneninformatie

G.deWagt

Technischedienst
Hoofd
Plaatsvervangend hoofd

E.L.Schroers
J.J. Stoof
vacature
W.Groeneveld
P.Okkersen

Bedrijf
Hoofd
Bedrijfsleider

Ing.J.Bonnyai
C.H.Kleinhesselink
F.Akse,D.Aypassa,C.H.Th
Beelen,
deBok,P.
C l . Boer,A.A.M.Böhm,A.G
vanDoorn,
Braamhorst,K.vanDam,S.A.
R.deKoster,N.vanMourik,S.M.C.
Schreuder,H.Schüttler,J.Stammes,
M.A.A.vanderSteen,H.P.M.Struive,
J.Tolsma,J.W.deVries,A.A.M.v.d.
Wurff,J.vanZoest.

ConsulentschapinAlgemenedienstvoordeBloemisterij
Consulent
LandelijkecoördinatorBloemisterij
Bedrijfssynthese
Administratieententoonstellingszaken

Ir.C.A.M.Groenewegen
Ing.Th.deGroot
Ir.J.Th.C.deJong
M.v.d.PouwKraan

ProefstationvoorTuinbouwonderglas,Zuidweg38,2671MNNaaldwijk,
telefoon01740-26541
Directie
Directeur
Plaatsvervangend directeur

Ir.E.Kooistra
Ir.J.M.Jacobs
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Auteurs
Teeltenkasklimaat

Fysiologie
Plantenziektenenziektenbestrljding
Grond,waterenbemesting

J.C.Doorduin
Ing.A.P.vanderHoeven
Ir.J.Straatsma
C.Heidemans
G.P.A.vanHolsteijn
Ing.W.vanRavestijn
S.A.Tooze
Ing.H.J.M,vanDorst
Dr.Ir.J.P.N.L.RoordavanEysinga
Ing.L.Bost-Spitters(C.T.Naaldwijk)
A.L.vandeBos
Ing.D.Theune

Laboratorium voor Bloembollenonderzoek, Vennestraat 16, Postbus 85, 2160 AB
Lisse,telefoon02521-19104
Proeftuin Rijnsburg en Omstreken, Laan van Verhof 1, 2231 CE Rijnsburg,
telefoon01718-21658
Chef

P.vanDijk

Auteur

D.J.G.Krijger

ProeftuinLent,Vossepelsestraat 10,6663GLLent,telefoon080-221658
Chef

J.F.M.Evers

Auteur

Ing.E.Mathijssen

ProeftuinVleuten,Alendorperweg73,3451GLVleuten,telefoon03406-1326
Chef
Ir.L.Breedveld
Auteur
Ing.R.Glas
BloementeeltproeftuinNoord-Nederland,Zevenhuizerweg49,9761ADEelde(Dr.),
telefoon05907-1288
Chef
J.Sieben
Auteurs
Ing.J.M.D.Buisman
Ing. J.C. Hoogstrate (Consulentschap
voorAkker-enTuinbouw,Assen)
ProeftuinNoord-Limburg,Straelseweg370,5916ADVenlo,telefoon077-16457
Chef
Auteur

E.Lakemond
Ing.A.vandeWiel-vanSon

VasteKeuringscommissie (V.K.C.)vandeKon.Mij.TuinbouwenPlantkunde,
Linnaeuslaan2a,1431JVAalsmeer,telefoon02977-26151
Secretaris
Assistente

G.deWagt
D.deRoever-v.d.Belt
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Er bestaat op het Proefstation voor de
Bloemisterij inAalsmeer demogelijkheid
tot rondleiding en bezichtiging van het
kassencomplex. De rondleidingen hebben
eenalgemeenkarakterenzijninprincipe
bedoeld voor vakgenoten, onderwijs en
vakgerichte groepen. Aanvragen hiervoor
dienen tijdig schriftelijk ingediend te
wordenbijdedirecteur.
Daarnaast wordt erwekelijks eenbezoekmiddag gehouden van 14.00 - 17.00 uur.
Jaarlijkswordteenaantalvoorlichtings(mid)dagengehoudenoverdiverseteelten.
In samenwerking met andere proefstations
en instellingen wordt een uitgebreid
programmaverzorgd.
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PUBLIKATIES1985
PubllkatlesVakbladvoordeBloemisterij40ejaargang (1985)
nummer
Aasing,Ing.J.J.
Wortelaaltjeveroorzaaktopbrengst-enkwaliteitsreductie

27

Bakema,Ing.enP.Vermeulen
Kwantitatieve informatie1985-1986

pagina
37

41

Berg,Th.J.M.vanden,e.a.
VerbeterdeGerbera-opkweekvoor steenwolteelt
Optimaalborium-enzinkgehaltebij'Motrea'in

37

4
27

112
34

Beuzenberg,Ing.M.P.
'Warme'potgeeftnietdemeestegroei
'Vitalepotgrond'voorkomtwortelrotopeb-vloedstroomstroom
WinterbloeiHibiscus inhetverschiet

16
17
19

58
28
44

Bonnyai,Ing.J.
OntwikkelingeninPelargoniumsortimentnognietteneinde
teneinde
Opnieuwuitbreiding sortimenteenjarigeperkplanten iten
NieuwerassenvergelijkingPelargoniumnoodzaak

3
8
47

46
36
36

steenwol

Boogaard,M.,M.vandeVrie
Herkennenenbestrijdenvantripsinsierteeltgewassen
Bos,A.L.vande
Nerinereageertmatigopbemesting

47

57

51/52

Bost-Spitters,Ing.L.,(e.a)
Eersteaanzet substraatteeltbijFreesia
GoedeervaringenmetbedrijfsvergelijkingFreesiateelt
ProblemenmetBotrytisinFreesiateelt toegenomen
BeterebloeiresultatenbijtweedeteeltNerine
Onderzoeknaarverschilwel-ennietbloeiendeNerinebol
vraagtvervolg

85

21
21
33
36
36

42
49
40
32
36

Broek,G.J.vanden,Dr.Ir.C.VonkNoordegraaf
NietschermengeeftbestegewasbijScheffleraenCodiaeum
Bloeiendepotplantennietterauwaanvoeren

19
44

34
38

Doesburg,Ir.J.van
Bijzonderebolgewassenparadepaard onderparades
Komendetienjaarverdubbeling veilingomzetten

20
45

18
11

Dood,Ing.J.de
Actuelezakeninhet rozenteeltonderzoek
Resultaatrozenstekkenopsubstraat cultivar-afhankelijk

27
50

27
36

Elfering-Koster,K.,e.a.
UitbreidingbeperktFreeslasortiméntvoorzomerteelt
NieuweFreesiarassenmetbetereproduktieenkwaliteit

7
33

46
46

Gelder,Ir.,A.de,(e.a.)
NietelkenieuweGerberaisgoedeaanvullingvansortiment
Winterkwaliteitnieuweanjertypenmoetverbeteren
Rozensortimentverandertlangzaam
Gebruikswaardeonderzoek kasrozendemonstreertkwaliteit

3
6
19

32
40
47

25

nieuwerozen
VerbeteringGerbera-sortiment ismoeilijk terealiseren
SortimentGypsophilaisbeperkt
Gebruikswaardeonderzoekgerichtopheleketen

27
39
42
43

30
52
48
104

Glas,Ing.R.
Bouvardiaopsubstraat
SortimentGypsophila isbeperkt

15
42

32
48

Graafde-vanderZande,Ing.M.T.
Whitfieldiaelongata,mooimaarmoeilijk tetelen

28

29

Groenewegen,Ir.C.A.M.
Arbeidnogsteedsbelangrijkste factorinbloemisterij
Meeraandachtvoorpot-enperkplantennoodzakelijk
Hetreilenenzeilenvanderegionalevoorlichtingsdienst
Glastuinbouwnognietuit stroomversnelling
OpendagenproefstationAalsmeer

5
22
38
38
44

61
38
32
46
129

Groot,Ing.Th.de
Reilenenzeilenregionalevoorlichtingsdienst

38

32

Hakkaart,Ir.F.A.,J.M.A.Versluijs
Tabaksratelvirus inPhloxpaniculata 'Rembrandt'

24

24

Hart,M.J.*t
Onduidelijkheid overvoorbehandelenenbestrijding
Gypsophila

7

Heidenans,C.,e.a.
UitbreidingbeperkteFreesiasortimentvoorzomerteelt
Beperkteuitbreiding sortimentchrysantvoornormaalteelt
NieuweFreesiarassenmetbetereproduktieenkwaliteit

7
23
33

Hennes,Ing.T.
KnopontwikkelingCymbidiumonderzoek opproefstation

59

46
47
46

20

Hoeven,Ing.A.P.vander
ChrysantinColombia

24

51/52

Holste!jn,G.P.A.,van
Zorgenvoor juistebeheersing luchtvochtigheid
Schermentegenteveelstraling
Hoogeveen,M.G.,Ing.F.Steinbuch
Aechmea isonderdubbeldek tetelen

33
34

32
42

46

34

Hoogstrate,Ing.J.C.
Veiligomgaanmetbestrijdingsmiddelen
Onkruidbestrijding in(droog)bloemeneenstapvooruit
Middelentegenrozenmeeldauw
Tijdigafwisselenmiddelenbasissuccesbijschimmelziekten
Bedrijfshygiëneinbloemisterij:nuschadevanstraks
voorkomen

6
13
23
24

43

27
26

30
49
36
62

48

Kalkman,Ing.E.Ch.
Zomerbloemenvoldoenderijpoogsten
Krelj,Ir.C.de,e.a.
Optimaalborium-enzinkgehaltebij'Motrea'

88

38

116

34

Krogt,Th.M.vander,(e.a.)
Bloeispreiding bijTracheliumdoortoenameteelt
Herfstbelichting leidtbijAlstroeraerlatotwinterbloei
Anemone 'MonaLisa'inontwikkeling
DrooghoudenStrelltzianadeligvoorbloei
Krijger,D.J.G., (e.a.)
BloeispreidingbijTracheliumdoortoenameteelt
Lengtevangewasenteeltduursterkafhankelijkvanlicht
Belanggoedehoudbaarheid bijkistenbroeitulpsteeds
meeronderkend

3
36
41
45

42
50
32
52

3
38

42
42

39

Leeuwen,Ing.P.van, (e.a.)
GebruikswaardeonderzoekGerbera
Schoonwaterbelangrijkvoorhoudbaarheid roos
RosaenChrysal-rvbremmenbacteriegroei
GoedewerkingPhotozonenogomgevendoorvraagtekens
Mogelijkhedenvoorbestrijdingnaoogstbijroos'Sonia'
VoorbehandelenzeergoedvoorEuphorbiafulgens

38

3
27
32
32
33
35

Leffring,Dr.Ir.L.
Vermeerdering invitrovanroos

27

32
31
27
31
43
40
35

Lentjes,Ir.P.W.M.,(e.a.)
Eerste toetsingvanvasteplantenalsbloeiendepotplant
Drienieuwepotchrysantenopproefnaarpraktijk
PerspectievenvoorAeschynanthushildebrandiialspotplant
Beperktemogelijkhedenvasteplanteninpot
OpgaandeColumnea-hybridenaanwinstsortiment
Introductiedrienieuwepotplanten

3
3
33
34
38
41

44
51
56
32
54
30

Mathijssen,Ing.E.
Assimilatiebelichting verkortBegoniateelt
OpgaandeColumnea-hybridenaanwinstsortiment
ProeftuinLentonderzoektanderetoepassingeb-vloed

26
38
46

24
54
55

Oprel,Ing.L.
Zichtbaarmakenvanfactorenbepalendvoordeveilingprijs
Veranderingen invraagenaanbodbepalenlevenscyclus
produkt
Prijsanalyse:veilingprijsroosinhogematevoorspelbaar

15

48

36
49

52
54

Os,Ing.P.van,(e.a.)
Koelenpot-Phalaenopsisvoorseptemberbloei succesvol
VerbeterendeGerbera-opkweekvoor steenwolteelt
Septemberbloei succesvol,winterbloeiweinig"koel"effect
OnderzoeknaarGerberaopsubstraatinAalsmeer
Beïnvloedingbloeisnij-Phalaenopsisnognietgelukt
Nieuweproevenbloeiperiode snij-enpot-Phalaenopsis

2
4
20
29
31
31

39
112
46
34
38
39

Rattlnk,Ir.H.
Geenverschilinziekteverwekkendvermogenbijisolaten
Invloed fungicidenoprozenopkunstmatig substraat

15
19

47
50

RewinkelJansen,Ir.M.J.H.
Bloeiendepotplantennietterauwaanvoeren
Aechmeaisonderdubbeldektetelen

44
46

38
34

Reijnders,M.A.C.,Ir.A.deGelder
VerbeteringGerberasortiment ismoeilijk terealiseren
27

39

52

Rietstra,I.P.
Mogelijkhedenvoorbestrijdingnaoogstbijroos 'Sonia'

33

43

RoordavanEijsinga,Dr.Ir.J.P.N.L.,Ing.L.Bost-Spitters
Onderzoeknaarverschilwel-ennietbloeiendebol

36

36

Rijssel,Ir.E.van
Steedsgrotereopbrengstverschillen doortechnische
ontwikkelingen
Lichtalsbronvaninkomsten

37

56

Scholten,Dr.6.
Methylbromide inveelgevallenonmisbaar

41

26

14

64

Steinbuch,Ing.F.,(e.a.)
'Madeion'staatmodelbijregelingrozenteelt
Plantdichtheidvaninvloed opkwaliteitenproduktie'Sonia'
Aechmeaisonderdubbeldektetelen

27
39
46

33
58
34

Stolk,Ir.J.H.,e.a.
UitbreidingbeperktFreesiasortimentvoorzomerteelt
Beperkteuitbreiding sortimentchrysantvoornormaalteelt

7
23

46
47

Ultermark,Ing.C.G.T.
Winterkwaliteitnieuweanjertypenmoetverbeteren
Versluijs,J.M.A.,Ir.F.A.Hakkaart
Tabaksratelvirus inPhloxpaniculata 'Rembrandt'
Vogelezang,Ir.J.V.M.
Door tabletverwarming verkorting teeltduur
Verwarmingkanbeter

6

40

24

24

46
47

VonkNoordegraaf,Dr.Ir.C.,G.J.vandenBroek
NietschermengeeftbestegewasbijScheffleraenCodiaeum
Betekenisrozenonderzoekvoorpraktijk
Vrie,M.vande,M.Boogaard
Herkennenenbestrijdenvantripsinsierteeltgewassen
Warmenhoven,M.,e.a.
Optimaalborium-enzinkgehaltebij'Motrea'insteenwol
VerbeterdeGerbera-opkweekvoor steenwolteelt

19

52
40

34
27

25

47

57

27
4

34
112

Weel,Ing.P.A.van
Bredebeddenzorgenvoorbetererentabiliteitbijrozen
Nieuwegeïsoleerdebetonvloervergemakkelijktgebruik
stortbak

2

36

10

47

Westerhof,J.
Korte teeltduurenlangereaanvoerCalceolariamogelijk
Goed tevervoerenenlanghoudbareKalanchoë
VermeerderenKalanchoëdoormoerstek

10
25
41

45
38
44
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OVERIGEPUBLIKATIESIN1985
Bakema,Ing.F.,e.a.
KwantitatieveInformatievoordeGlastuinbouw '85-'86
Proefst.Bloem.Aalsmeer,Proefst.Tuinb.onderGlas,Naaldwijk
enConsulentschappenvoordeTuinbouw.
KwantitatieveInformatievoordeGlastuinbouw '85-'86.
GroentenenFruit41(1985)11:49
Bonnyai,Ing.J.
Besteperkplanten
GroeienBloei,(1985)6:43-45
Hakkaart,Ir.F.A.enJ.M.A.Versluijs
VirusesofAlstroemeriaandpreliminary resultsofmeristemculture
ActaHorticulturae 164 (1985):71-75
Holste!jn,G.P.A.van
DeinvloedvanhetLuxaclairschermsysteemophetklimaat
Proefst.Tuinb.onderGlas,Naaldwijk (Internrapport)
Kalkman,Ing.E.Ch.
Houdbaarheid zomerbloemen: een overzicht van het onderzoek naar de
houdbaarheidvanzomerbloementotenmet1984
Proefst.Bloem.Aalsmeer (Rapport30)
Lentjes,Ir.P.W.M.,(e.a.)
Eerste toetsingvanvasteplantenalsbloeiendepotplant.
DePlantenbeurs,97(1985)18:11
Introductievandrienieuwepotplanten
DePlantenbeurs98(1985)4:7
ViernieuweColumneaverkrijgbaar
Bloem&Blad7(1985)10:32
Kreij,Ir.C.de,e.a
Voedingsoplossingenvoorgroentenenbloemengeteeld inwaterofsubstraten
Proefst. Bloem. Aalsmeer,Proefst.Tuinb. onder Glas, Consulentschap voor de
Tuinbouw:serieVoedingsoplossingenglastuinbouwnr.8.
Voedingsoplossingenvoordeteeltvananjersinsteenwolenveen
serieVoedingsoplossingen glastuinbouwnr.6
Voedingsoplossingenvoordeteeltvanrozeninkunstmatige substraten
serieVoedingsoplossingenglastuinbouwnr.5
VoedingsoplossingenvoordeteeltvanGerberainkunstmatige substraten
serieVoedingsoplossingenglastuinbouwnr.7
Vergelijking tussen substraten en remmen van de groei in de generatieve
groeifasebijEuphorbiafulgens
Proefst.Bloem.Aalsmeer(InternVerslag 1)
Leeuwen,Ing.P.van
HoudbaarheidEuphorbiafulgens
Proefst.Bloem.Aalsmeer (Rapport32)
Oprel,Ing.L.,(e.a.)
Prijsvormingvanbloemkwekerijproduktenopveilingniveau
Proefst.Bloem.Aalsmeer (Rapport25)
Delevenscyclusvanbloemkwekerijprodukten
Proefst.Bloem.Aalsmeer (Rapport26)
Prijsanalyseenprijsvoorspelling opveilingniveau
Proefst.Bloem.Aalsmeer (Rapport27)
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ToepassingvantabletverwarmingbijSaintpaulia
Proefst.Bloem.Aalsmeer(InternVerslag 2)
AfzetontwikkelingenbijNerine
Proefst.Bloem.Aalsmeer (InternVerslag3)
Rattink,Ir.H.,e.a.
Spread and control of white rust (Puccinia horiana) on Chrysanthemums on
artificial substrate
Med.Fac.Landbouww.Rijksuniv.Gent50(3b)(1985):1243-1250
Versluljs,J.M.A.,Ir.F.A.Hakkaart
VirusesofAlstroemeriaandpreliminary resultsofmeristemculture
ActaHorticulture164(1985):71-75
Vogelezang,Ir.J.V.M.
ToepassingvantabletverwarmingbijSaintpaulia
Proefst.Bloem.Aalsmeer (InternVerslag2)
Vrie,M.vandeenA.K.H.Wit
Gammaradiationforpostharvestcontrolofinsectsandmitesincutflowers
Med.Fac.Landbouww.Rijksuniv.Gent50(1985):697-704
Fumigationofinsectsandmitesforpostharvestcontrol
Med.Fac.Landbouww.Rijksuniv.Gent50(1985):705-712
Westerhof.J., e.a.
DeteeltvanKalanchoë
Proefst.Bloem.Aalsmeer,Proefst.Tuinb.onderGlas,Naaldwijk,
Consulentschap inAlgemeneDienstvoordeBloemisterij
serie:teeltinformatiepotplantennr.1
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BLOEMENINFORMATIEREEKS
In de reeksbloemeninformatievan hetProefstation voor Tuinbouw onderGlaste
NaaldwijkenhetProefstationvoordeBloemisterij teAalsmeer endeConsulentschappenvoordeTuinbouwzijndevolgendebrochuresverkrijgbaar:

No.
2
3
4
5
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
57

65
71
73
74
75
78
79
80
83

Prijs
inclusief
verzendLaatste kosten
uitgave binnenland
1984
f10,1984
f10,1984
f15,f15,1982
f20,1985
1976
f 3,50
f15,1983
f 6,1978
1984
f15,1979
f10,1983
f12,50

Naam
TeeltAnthuriumandreanum
TeeltHerfstchrysantenonderglas
TeeltKasrozen
TeeltFreesia
TeeltJaarrondchrysanten
Dehoudbaarheidvansnijbloemen
Teeltvantrosanjers
BemestingvanFreesia
Teelt standaardanjers
Bemestingchrysant
TeeltGerbera
Teeltzomerbloemenbuitenenonder
glas,deel1
RassenoverzichtAmaryllis
TeeltAmaryllis
Registratiewatergevenenbemesten
bijchrysant
Registratiewatergevenenbemesten
bijchrysant
TeeltAlstroemeria
TeeltNerine
TeeltZomerbloemenbuitenenonder
glas,deel2
Morfologischeveranderingengroeipuntfreesiablad
TeeltForsythia
TeeltBouvardia
TeeltCymbidium
BemestingvanCymbidium insubstraat
Teeltbuitenchrysant
Managementglastuinbouw

1985
1980
1980

f17,50
f 7,50
f 7,50

f22,50
f12,50
f12,50

1980

f 6,50

f10,-

1979
f 6,50
uitver cocht
1982
f12,50

f10,-

1985

Berekenenvanvoedingsoplossingen
voorplantenzonderaarde
(uitverkocht)
Idem;engels
Teleninpotdichtekassen
Grondstomen
Richtlijnenvoorhetsamentellenvan
potgronden
Schermeninkassen
Adviesbasisvoorwaterkwaliteit
indeglastuinbouw
Plantenfysiologie indeglastuinbouw
Rookgascondensors
Waterontzouting dooromgekeerde
osmoseindetuinbouw
Chemischebegrippenvoorbemesting
bijplantenteelt zonderaarde

f15,-

f20,f20,-

1983
f 6,f10,1983
f10,1983
f10,1983
uitver cocht
1985
f12,50
1986
f17,50

f10,f20,f20,f20,-

1982
1982
1982
1981

f
f
f
f

f10,f10,f10,f12,50

1982
1982

f 6,f15,-

f10,f22,50

1983
1982
1983

f 5,f15,f15,-

f10,f22,50
f22,50

1983

f 5,-

f10,-

5,5,6,8,50

uitver cocht
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Prijs
inclusief
verzendkosten
buitenland
f20,f20,f22,50
f22,50
f30,f 7,50
f22,50
f10,f20,f20,f20,-

f17,50
f22,50

No. Naam
85 Aspectenkoolzuurgastoediening
86 Substraatteelt,technische,
economischeenplantenziektenkundige
aspecten
87 Bemestingengrondonderzoek inde
glastuinbouw
89 Voedingselementen
90 Lichtindekas

Voedingsoplossingenindeglastuinbouw
4 Anjer,roos,gerberainsteenwol
5 Rozeninkunstmatige substraten
6 Anjersinsteenwol
7 Gerbera
8 Groentenenbloemengeteeldin
waterofsubstraten

Prijs
inclusief
verzendLaatste kosten
uitgave binnenland
uitverkocht

Prijs
inclusief
verzendkosten
buitenland

1984

f 12,50

f 20,-

1985
1986
1985

f 25,f 14,f 15,"

f 36,50
f 19,f 20,-

1985
1985
1985
1985

f
f
f
f

f
f
f
f

7,"
10,8,10,-

12,"
15,"
12,50
15,"

uitver COC.ht

Diversen
—
Gewasbescherming indebloementeelt
Bestrijdingvanziekten,plagenen
onkruiden,deel1snijbloemen
Gewasbescherming indebloementeelt
Bestrijdingvanziekten,plagenen
onkruiden,deel2pot-enperkplanten
- Voedingsziektenbijchrysant
- Bloementeeltlelies(LBO)
- Kwantitatieveinformatie
- Jaarverslag
Jaarverslag
Jaarverslag
Jaarverslag
- BloemproduktieAlstroemeria
(proefschriftC.VonkNoordegraaf)
- BloemproduktieGerbera
(proefschriftL.Leffring)
RapportenPBN
2 Celwateronderzoek rozen
- Impatiens(rassenlijst)
BestrijdingvanmijtenenInsekten
opsnijbloemend.m.v.begassenmet
DDVPenindrukkenvanentomologisch
enacarologischonderzoekin
Israel
- SortimentsopplantingAnthirrhinum
9 Hetinbloeitrekkenvanonrijp
gesnedenchrysanten
- Alternatieve kasomhullingsmaterialen
11 TeeltLeeuwebek
12 HoudbaarheidsonderzoekCymbidium
14 RassenoverzichtaantalLellecultivars
15 Prijsbepalendekenmerkenbijrozen
'Motrea'
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1985

f 10,-

f 15,-

f 8,"
f 12,50
f 12,50
f 30,f 7,50
f 7,50
uitverkocht
f 30,-

f
f
f
f
f
f

f 10,-

f 20,-

f 10,-

f 20,-

1975
1981

f
f

5,5,"

f 10,f 10,-

1981
1980

f
f

5,~
5,"

f 10,f 10,-

1981
1981
1982
1983
1982

f
f
f
f
f

5,5,"
5,"
7,50
5,~

f
f
f
f
f

1983

f

7,50

f 12,50

1986
1985
1984
1985/86
1981
1982
1983
1984

12,50
20,20,35,17,50
17,50

f 40,-

10,10,10,12,50
10,-

No. Naam
16 Gebruikswaardeonderzoekeenjarige
perkplanten
17 Voorbehandeling freesia's(zilverthiosulfaat)
18 Bloemisterijgewassenendubbele
kasdekken
19 Invloedworteltemperatuurop
groeienontwikkelingvanplanten
20 Onderzoeknaareffectenvandiverse
aanvoerwijzenopdeveilingopde
houdbaarheid vanrozen
21 Voorbehandeling (tros)anjersmet
zilverthiosulfaat
22 Onderzoek devitalisatie-effecten
opkwaliteitenhoudbaarheid
snijbloemen
23 Overzichtonderzoekvanschimmelvaatziektenbijanjer
24 BestrijdingvanBotrytisinsnijbloemen
25 Prijsvormingbloemkweker!jproduktenopveilingniveau
26 Levenscyclusvanbloemkweker!jprodukten
27 Prijsanalyseenprijsvoorspelling
opveilingniveau
28 Gebruikswaardeonderzoek eenjarige
Perkplanten
29 Bedrijfsanalyseroos,deel1
30 Houdbaarheid zomerbloemen
31 Bedrijfsanalyseroos,deel2
32 HoudbaarheidEuphorbiafulgens
33 RassenlijstPelargonium
34 Gebruikswaardeonderzoek eenjarige
perkplanten
35 Voorbehandeling Alstroemeria
36 EustomaRusselianum
37 Informatiemodelpotplanten
Bijlageninfo.modelpotplanten
Potplantenserie
1 Kalanchoe

Prijs
inclusief
verzendLaatste kosten
uitgave binnenland

Prijs
inclusief
verzendkosten
buitenland

1983

f 5,"

f 10,-

1984

f

f 12,50

1984

f 15,-

f 22,50

1984

f

7,50

f 12,50

1984

f 7,50

f 12,50

1984

f 10,-

f 20,-

1984

f

f 12,50

1984

f 12,50

f 20,-

1984

f 5,"

f 10,-

1985

f

7,50

f 12,50

1985

f

7,50

f 12,50

1985

f

7,50

f 12,50

1984
1984
1984
1986
1985
1985

f
f
f
f
f
f

5,"
7,50
7,50
7,50
10,12,50

f
f
f
f

1985
1986
1986
1986
1986

f
f
f
f
f

7,50
7,50
7,50
17,50
17,50

f
f
f
f
f

1986

f 15,-

7,50

7,50

10,12,50
12,50
12,50
f 15,"
f 17,50
12,50
12,50
12,50
22,50
22,50

f 20,-

Bovengenoemdeuitgavenkunnenbesteldwordendooroverschrijvingvanhette
betalenbedragmetvermeldingvantitelen/ofnummervanhetgewensteop
girorekening 174855tennamevanhetProefstationvoordeBloemisterij,
Linnaeuslaan2a14321JVAalsmeer.
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InterneVerslagen
DeInterneVerslagenzijnnietdirectvoordetelergeschreven,maareen
verantwoording vandeproeveninprincipebestemdvoorcollega'svanandere
institutenenproefstations.Ookgeïnteresseerde telerskunnendezeverslagen
bestellendoorf.5,-testortenopgiro174855tennamevanProefstation
Aalsmeerondervermelding 'InternVerslagnr

9.
10,
11.
12,
13,
14.
15,
16,
17,

Vergelijking tussen substratenenhet remmenvandegroei indegeneratieve
fasebijEuphorbiafulgens
Toepassingvantabletverwarming bijSaintpaulia
InternenotitieafzetontwikkelingenbijNerine
BacterieziektenbijBegonia
Praktijkervaringenmetverwarmdevloerenentabletten
Wortellesieaaltjebijchrysant:schadelijkheidenbestrijding
Vergelijkenvanwatergeefsystemenbijanjerinsteenwol
Mogelijkheden voor de toepassing van gammastraling bij de bestrijding van
Insektenenmijtennadeoogstvansnijbloemen
Overzichtdiagnostischonderzoek1985
GebruikswaardeAlstroemeria,PraktijkproefZ-0Beemster
Gebruikswaardeonderzoek Cymbidium
Gebruikswaardeonderzoekkasrozen1984-1985
BloeispreidingNerinebowdenii
Afzetontwikkeling bijStrelitzia
Teeltenhoudbaarheid vanJacobineacarnea
Teeltenhoudbaarheid vanWhitfieldiaelongata
Bloeibelnvloeding,knopontwikkeling engroeipuntonderzoekbijgrootbloemige,
laatbloeiendeCymbidium
Bloeibelnvloeding enknopontwikkeling bijgrootbloemige,vroegbloeiendeCymbidium
Bloembollenonderzoek

In de reeks bloemeninformatie van het Laboratorium voor
(L.B.0.)teLisse zijndevolgendebrochuresverschenen:
1. De snijbloementeeltvanbolirissen
2. Bouweninrichting vanbloembollenschuren
3. Hetgebruikvanpalletkistenbijdebloembollen
teelt
4. Detrekvantulpenopkisten
5. Debloementeeltvangladiolen
6. Hetgebruikvanbewortelingsruimtenbijde
teeltvanbolbloemen
Tulpenmozaïekvirusintulpen-desymptomen
enhetziekzoeken
Detrekvantulpenindevollegrond
9. Hetbroeienvannarcissen
10. Ziektenenafwijkingenbijbolgewassen,deelI:
Liliaceeën
11. Beregeningvanbloembolgewassen
12. Broeischijf
12a ,Settabellen
13. Geelziekenheetstookvanhyacinten
14. Debloementeeltvanlelies
15. Handleiding stadiumonderzoek
16. Ziektenenafwijkingbijbolgewassen,deelII:
Amaryllidaceae

AS 01
AS 02

12,50
15,00

AS 03
AS 04
AS06

6,50
10,12,50
inherziening

AS 07
AS 08
AS 09

7,50
12,50
9,"

AS05

AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS

10
11
12
12a
13
14
15

DV06

25,10,8,50
2,50
12,50
12,50
7,50
25,-

Bovengenoemde brochures kunnen besteld worden door overschrijving van het
bedragenvermeldingvandecode-opgenomenachterdetitel-opgirorekening
336773tennamevanhetLaboratoriumvoorBloembollenOnderzoek teLisse.
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ACHILLEA
BloeivervroegingvanAchilleaIneenvastekas
D.J.G.Krijger,Rijnsburg
Achillea 'Coronation Gold' is eind november en begin maart in een vaste kas
uitgeplant.Vanaf half maart tot eind april is bijeengedeelte dagverlenging
tot18uurperetmaaltoegepast.
Resultaten
Door het belichten werden bijde vroegste plantdatum goede resultaten behaald.
Bij de in maart in dekas gebrachte plantenwerd het aantal oogstbare bloemen
sterkgereduceerd tenopzichtevandecontrole(zonderdagverlenging).Detweede
snede viel voor een groot gedeelte in de maand augustus als er ook buiten
Achillea geoogst wordt. Bovendien was de bloemproduktie niet groot in die
gevallen waar tijdens de eerste snede wel voldoende bloemen werden gesneden.
Voormeerinformatiezie 'Verslagproeven1984/85ProeftuinRijnsburg'.

AECHMEA
DeteeltvanAechmeaonderdubbelkasdek
Ing.F.Steinbuch,Aalsmeer
In tweekasafdelingenvan ieder300m2 isvanaf6 januari1984Aechmeafasciata
geteeld. De ene kasafdeling had een enkel glazen kasdek, de andere eendubbel
kasdekvan16mmPMMA(acryl)duoplaat.Hetdoelvandeproefwashetvergelijken
van groei, eindkwalitelt en houdbaarheid tussen planten geteeld onder beide
kasdekken.Vanafmei1985werdendeplantengeveild.
Resultaten
De ontwikkeling van de planten was onder beide kasdekken gelijk.Onder dubbel
kasdek gaf de hoge(re) luchtvochtigheid iets meer schade (bruine plekken,
bealging vanhet blad)dan onder enkel kasdek.De bloeibehandeling bleekonder
dubbelkasdekeenbetereffecttehebbendanonderenkelkasdek.Dehoudbaarheid
van onder dubbel kasdek geteelde Aechmea's verschilde niet met die van onder
enkel glas geteelde planten.Geconcludeerd kanworden dat er zekergoedemogelijkheden zijn om Aechmea onder dubel kasdek te telen. Tijdig moet worden
ingespeeld op problemen die als gevolg van een langdurig hoge luchtvochtigheid
kunnenoptreden,zoalsbruinebladvlekkenenbealgingvanhetblad.
Eengedetailleerd verslagvandezeproef isweergegeven inhet 'Vakbladvoorde
Bloemisterij'40(1985)46:34-35.

De invloed van verschillende kasdekken en substraten op de houdbaarheid van
Aechmeafasciata
Ir.M.J.H.Rewinkel-Jansen,Aalsmeer
Doel: bepalenvande invloed opdehoudbaarheid van teelt onderdubbelofenkel
dek en in gewone grond of op steenwol met en zonder afzetsimulatie (0 en 7
dagen).
Resultaten
Kasdek:deontwikkelingvandebloeiwijzenvandeplantengeteeld onderenkelen
dubbelkasdekwasgelijk.Ditgoldookvoordesierwaarde.
Substraat:het ontwikkelingsritme van de bloeiwijzenwas bijgrond ensteenwol
gelijk.Desierwaardewashetzelfde.
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Afzetsimulatie: de ontwikkeling bijplantenmet afzetsimulatie liep achter.De
bloeiwijze was bovendien lichter van kleur en de bloeiwijze en bloeistengel
warengemiddeld 1,7 cmkorter.
Naeenafzetvan0en7dagenhadden debloeiwijzen22dagenlaterrespectievelijk24,1en11,1rozebloempjes.
Conclusie
De houdbaarheid en sierwaarde van Aechmea's geteeld onder enkel en dubbeldek
washetzelfde.Eveneenswerdergeenverschilgevonden tussenplantengeteeldin
grond en in steenwol. Aechmea is enigszins gevoelig voor transport; voor de
consument waren de Aechmea's die7 dagen inhet donker hadden gestaan nogwel
acceptabel.

ALSTROEMERIA
GebruikswaardeonderzoekAlstroemeriamethetaccentopwinterbloei
M.A.C.Reijnders,Ir.A.deGelder,Aalsmeer
Voor hetgebruikswaardeonderzoek Alstroemeria isinjuli1984eenproefgestart
met 18 cultivars.Het doelhiervan ishetbepalenvandewaardevanderassen,
met namevoor winterbloei.Hierbij is geen gebruik gemaakt vanbelichting.Per
cultivar zijn tweeveldjes van 14 planten aangelegd. De plantafstand israsafhankelijk 40,45 of 50 cm.De proef zal lopentotmedio juli1986.Waargenomen
wordenproduktie,aantallozetakken,houdbaarheid enbeoordeling opkwaliteit.
Resultaten
Bezien we de produktie tot
indelingkomen.
Aantal takkenpernettom2
400-450
350-400
300-350
250-300
200-250

31 december 1985, dan kunnen we tot de volgende

Rassen
'KingCardinal'
'Jacqueline','Valiant'
'Valeria','Sunrise'
'Advendo','Allegro','Carmen','Eleanor'
'Isabella','Monika','PinkTriumph','Tango'
'Flamengo','Jubilee','Marina','Olympic','Rio'

Een verslag over het geheelvan de proef zal inde tweedehelft van 1986verschijnen.

PraktijkproefAlstroemeria
Ir.A.deGelder,M.A.C.Reijnders,Aalsmeer
In het kader van het gebruikswaardeonderzoek Alstroemeria zijn op25 september
1984 op eenpraktijkbedrijf inZ-O-BeemsterachtAlstroemeriacultlvarsgeplant.
Er werden per cultivar twee veldjes geplant met een plantdichtheid van 3,2
planten/bruto-m2.
Deproef isbeëindigd op11juli1985.
Gedurende deproef isdeproduktieperveldje genoteerd enwerd ereenmaaldoor
deledenvandebeoordelingscommissiegekeurd.
Resultatenenconclusies
Belangrijkeverschillentussenderassentradenopinvroegheidvandeproduktie
enhoudbaarheid vanhetblad.Vandebeproefderassenvoldeedhetvergelijkingsras 'Jacqueline' goed. 'Fidelio'voldeed niet.De rassen 'Manon', 'Ohio','Oscar', 'Rita'en 'Sapporo'bleken goede eigenschappen tebezitten.Over 'Flamen36

go'zallatergerapporteerdworden.
Meer informatie over deze proef is vermeld in Intern Verslag nr. 10 van het
ProefstationvoordeBloemisterijteAalsmeer.

Invloedvangrondkoelingenbelichtingopbloeispreiding bijAlstroemeria
Ing.A.vandeWiel-vanSon,Venlo
In oktober 1985 zijn tweeAlstroemeria-rassen geplant,namelijk 'Rio'en 'King
Cardinal'. In deze proef worden demogelijkheden onderzocht inhoeverre grondkoeling en belichting een bijdrage kunnen leveren aan de oogstspreiding. Inde
zomer van 1986 wordt bij beide rassen de grond gekoeld voor de helft van de
oppervlakte. Mogelijk resulteert dit in een hogere najaarsproduktie. De belichting zal in het najaar van 1986 plaatsvinden enkan daardoor eenbijdrage
leverenindewinterbloei.Deproefduurttotenmetnajaar1987.

InvloedvanherfstbelichtingopdebloeivanAlstroemeria
Th.M.vanderKrogt,Aalsmeer
In de praktijk Is al enige jaren geëxperimenteerd met langedag-belichting in
nazomer en herfst. Het doel is de aanleg en ontwikkeling van bloemknoppen te
bevorderen,zodatdebloemproduktlevergrootwordt.In1984 iseenproefopgezet
waarbijvier rassen vanaf 2 augustus tot 28 december zijnbelicht.Afhankelijk
van de tijd van het jaarkregen deplanten8-12 uurdaglicht,aangevuld met0,
3, 6 of 9 uurgloeilamplicht (ca.26 W/m2). De belichting werd steeds na drie
wekengedurendedriewekenonderbroken.
Resultaten
De scheutproduktiewerd door deverschillende daglengtebehandelingen nietbeïnvloed.Erwaswelverschil inbloemproduktie tussendedaglengte-behandelingen.
De verschillen waren bij de rassen niet even sterk. Bij 'Rosario'waren geen
betrouwbare verschillen te zien. 'Red Sunset' en 'Jacqueline' gaven bij3uur
belichten de grootste verbetering van de bloemproduktie en 'King Cardinal'had
bij 6 uur belichting de grootste opbrengstverbetering. De verbetering van de
bloemproduktiewerdhoofdzakelijkgerealiseerd indeperiodejanuari-april.
Conclusie
Langedag-belichting in de herfst kan de bloemproduktie in winter en voorjaar
verbeteren.
Eenmeer gedetailleerd verslag van deze proef isgepubliceerd in 'Vakbladvoor
deBloemisterij'40(1985)36:50-51.

VirusziektenvanAlstroemeria
Ir.F.A.Hakkaart,J.M.A.Versluijs,Aalsmeer
Het identificatiewerk leverde de aanwezigheid van komkommermozalekvirus in de
cv. 'Rosario' op,welk virus door ons nog niet inAlstroemeria werd gevonden.
Dit kan consequenties hebbenvoor de routinediagnostiek. Of ermet tweeofwel
met drie antisera gewerkt moet worden kon nog niet gezegd worden, omdat niet
bekend isofCMV incidenteelofvakervoorkomt.
Er ontstond twijfel over de doelmatigheid van de ELISA-toets op Alstroemeriamozaïekvirus. We vonden dat NIcotiana occidentalis systemisch reageert op dit
virus, al is de incubatietijd vanvier weken aan de langekant.Eenparallelproef is gaande om dezelfde planten zowel met ELISA als met deze tabak te
toetsen.
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OpN.occidentaliswerd nog eenderdevirussymptoomwaargenomen,anders dandie
veroorzaakt door CMV en Alstroemeriamozaïekvirus. Dit trad op na inoculatie
vanaf debotanische speciesA. caryophyllea.Met deelektronenmicroscoop werden
in deze species deeltjes gevonden die decoreerden met antiserum tegenAlstroemeriamozaïekvirus,maar ook deeltjes die dit niet deden. Na enige tijd traden
ook de gewone Alstroemeriamozaïeksymptomen op de tabak op. Dubbelinfectiemet
Alstroemeriamozaïekvirus en het nog steeds onduidelijk gedefinieerde tweede
potyvirusligthiervoordehand.
De studie van de meristeemcultuur nadert zijn voltooiing. Een Nederlandstalig
artikelwerdgeschrevenenaaneenconceptvaneenEngelstaligwordtgewerkt.

VoorbehandelingvanAlstroemeria
Ing.E.Ch.Kalkman,Aalsmeer
Het onderzoek naar het tegengaan van bladvergeling door middel van eenvoorbehandeling is ook dit jaar voortgezet. Er zijn weer verschillende middelen
getest: Chrysal-SVB 1 (zonder zilver), Chrysal-SVB 2 (met zilver) enAlstroemeria-Florissant (met zilver). Tevens isnagegaanwelke invloed de duurvanen
de temperatuur tijdens devoorbehandeling hadden op het tegengaan van bladvergeling.
Resultaat
UitdeproevenbleekdatChrysal-SVB1,Chrysal-SVB2enAlstroemeria-Florissant
de bladvergeling verminderen of tegengaan. Voorbehandeling met zilverhoudende
middelen bevordert bovendien het openkomen van de knoppen en verlengt daarmee
hetvaasleven.Voorbehandeling kanhetbestedirect nadeoogstplaatsvindenop
eenkoeleplaats.Devoorbehandelingstijd isminimaal3à4uur,maareenlangerevoorbehandelingstijd (20uur)isbeter.Demaximale duurvanvoorbehandeling
met de zilverhoudende middelen Chrysal-SVB 2 of Alstroemeria-Florissant is24
uur in verband met mogelijk optredende blad- of steelschade.Demaximale duur
vanvoorbehandelingmethetzilverlozemiddelChrysal-SVB1is92uur.
Voor gedetailleerde gegevenswordt verwezennaarRapport nr.35 (1986)'VoorbehandelingvanAlstroemeria',uitgegevendoorhetProefstationAalsmeer.

AMARYLLIS
SortiinentsonderzoekAmaryllis
J.C.Doorduin,Naaldwijk
Eind februariwerd de collectievan240Amaryllis-rassenopgeplant,dienend als
vergelijkingsmateriaal en instandhouding van genenmateriaal. Tevens werd een
aantal nieuwe rassen opgeplant voor registratie en ter verkrijging van een
getuigschrift. Deze rassen werden in het voorjaar beoordeeld door de subcommissie Amaryllis van de Koninklijke Algemene Vereeniging voor Bloembollencultuur.Hetkomende seizoenworden deze rassenvoor eentweedekeeropgeplant,
waarna de eindbeoordeling plaatsvindt. Na overleg met het bedrijfsleven is
besloten de collectie van 240 rassen niet meer op het Proefstation op te
planten,maar,voorzover er belangstelling isbijde inzenders,deze rassenop
eenpraktijkbedrijfverderinstand tehouden.

GebruikswaardeonderzoekAmaryllis
C.Heidemans,Ir.J.Straatsma,Naaldwijk
In 1985 iseenbeginmethet gebruikswaardeonderzoek gemaakt.Voor degebruiks38

waarde vanAmaryllis zijnbolproduktie,bloemproduktieenkwaliteitvanbelang.
In de opzet is daarom uitgegaan van het gebruikelijke uitgangsmateriaal voor
bollenproduktie. Per ras werden vijf bollen van 28-30 cm ingezonden. Centraal
zijnhiervan schubbengesneden.Per raszijn2x50 schubbengeplant (induplo)
ophetProefstationNaaldwijk.Deseriediegeplant werdbestonduit27rassen,
inclusief de vergelijkingsrassen 'Red Lion', 'Oranje Souvereign', 'Apple Blossom', 'Minerva', 'Ludwig Dazzler', 'Rilona', 'Hercules', 'Pamela' en 'Scarlet
Baby'.
Halfnovemberzijndebollengerooid,gesorteerd engewogen.

Schermenvoorenergiebesparing bijAmaryllis
J.C.Doorduin,Naaldwijk
Amaryllisbollen van het ras 'Orange Souvereign', afkomstig uit de energiebesparingsproef (zie 'Bloemisterijonderzoek inNederland over 1984',p.42)werden
injanuariopgeplant terbeoordelingvandebloei.
Hetaantalstelenenkelkenpertienbollenafkomstigvande20wekengeschermde
Amarylliswas respectievelijk 15,5en62.Voorde 12wekengeschermdeAmaryllis
was dit respectievelijk 17 en 68 envoor de controle (niet geschermd)respectievelijk16,5en68.Degemiddeldestengellengtewasvoorallebehandelingen45
cm. Overeenkomstig de resultaten van de bolontwikkeling in het vorige seizoen
bleefdebloeibijde20wekenschermenbehandeling enigszinsachter.

ANEMONE
SnijstadiumonderzoekbijAnemone 'MonaLisa'
Ing.E.Ch.Kalkman,Aalsmeer
Het doelvandeproevenwas:bepalenofereenrelatiebestaattussendelengte
van de bloemsteel (afstand tussen de omwindselbladen enbloem)bijdeoogsten
hetopkomenvandebloem.
Na de oogst zijn de takken gedurende 24 uur inwater gezet.Na eentransportsimulatievan24uurdroogbij17°Ceneenherstelperiodevan4uurinwaterbij
5°Czijndetakkenindevaasgezetinwater.
Directnadeoogst,nadetransportperiode,natweedagenennavijfdageninde
vaasisdelengtevandebloemsteelgemeten.
Resultaten
Indien de bloemsteellengte bijde oogst kleiner isdan0,5 cmkomendebloemen
niet open.Wanneer de bloemsteellengte tussen0,5 en 1cmligtkomendebloemen
meestal wel open, maar blijven klein (knijpers). Naarmate de bloemsteellengte
bij de oogst groter isneemt de lengtegroei sneller toe.Dit houdt tevens een
beteropenkomenvandebloemenin.Erbestaatgeenrelatietussendelengtegroei
vandebloemsteelendeduurvanhetvaasleven.
Conclusie
Eenbloemsteellengte vanminimaal 1cmbijdeoogst isnoodzakelijkomdebloemengoedopentelatenkomen.
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ANJER
Juliplantinggrootbloemlgeanjers
Ing. C.G.T.Uitermark,Aalsmeer
Doel van deze proef was na te gaan of anjers van het Mlddellandsezee-type
(MZ-type)geschikt zijn voor harttakteelt inhet najaar. Zijzijn17 juli1984
geplantominhetnajaardeharttak teoogstenendevolgendesneeomstreeksmei
te verkrijgen. Deze MZ-typen hebben ten opzichte van de Sim-typen een betere
kwaliteit.HetnadeelvanMZ-typen isdelaterebloeialsgevolgvaneentragere
groei, zodat de hoofdproduktle bijeen septemberplanting na Moederdag valt.Om
dit tevoorkomen is daarom voor een juliplanting gekozen.Inhetvoorjaarwerd
eenbelichtingsbehandeling opgenomen,namelijk eengedeeltevandekaswerdvan
21 januari t/m 4 februari belicht en eenander gedeelte van 18 februari t/m 4
maart 1985. Er werd belicht met 10 W/m2 gedurende de hele nacht. De in het
onderzoekbetrokkenrassenwaren:
'Arévalo', paars met lichte rand; 'Charmeur', paars met lichte rand; 'Desio',
rood; 'Pallas',geel; 'Scania',rood; 'Tanga',rood.
Resultatenharttak
Ieder ras gaf meer dan 50% Ie kwaliteit harttakken, met uitzondering van
'Scania' (18%).OpvallendgoedwashetpercentageIekwaliteitvan 'Desio'(91%)
en 'Arévalo' (91%). Bij 'Tanga' was het aantal Ie kwaliteit matig (53%).
'Desio', 'Tanga' en 'Scania'waren snel met hun harttakproduktie, t/m oktober
1984wasal60%ofmeergeoogst.
Resultatenproduktieexclusiefharttak
Indeperiodet/mmei1985gavenalleen'Charmeur','Scania'en'Tanga'meerdan
100 takken per m2 bed (32 planten). De produktie van 'Desio'was zeer laag,
namelijk 56 tak/m2. De rassen 'Arévalo', en 'Pallas'produceerden t/m mei78,
respectievelijk 88 takken/m2 bed.Dezeproduktieverhoudingenblevengehandhaafd
t/m december 1985,met uitzondering van 'Pallas'diedooreenzeerhogeproduktie in de zomer zijn achterstand ten opzichte van het meest producerende ras
'Tanga'bijnainliep.Dekwaliteitvanallerassenwasgoedmetuitzonderingvan
'Scania'.Hetbelichtenintweeperiodenleiddeniettotbloeitijdverschillen.
Conclusie
Alleen 'Tanga' en 'Charmeur' zijn geschikt voor deze teeltwijze gezien hun
vroegheid,produktie enkwaliteit.Deoverigerassenzijn tetraag ofteslecht
vankwaliteit.
Hetonderzoekwordttotenmetjuni1986voortgezet.

Daglengteverschillenbijanjers
Ing. A.P.vanderHoeven,Naaldwijk
Om meer inzicht te verkrijgen in de daglengtegevoeligheid van anjercultivars
zijn bij een tiental cultivars verschillende daglengtebehandelingen toegepast.
Voor deze proef zijn bewortelde stekken van de cultivars 'Silvery Pink',
'Barbara', 'White Sim', 'Pallas', 'White Calypso', 'Sorentino', 'Bagatel',
'Ministar','Sam'sPride'en 'Pico'uitgeplant op13september1984engetoptop
8 oktober1984.
Vanafhettoppenzijndevolgendebehandelingen tot31januari1985uitgevoerd:
A.Natuurlijkedaglengte (controle)
B.Kortedag =verduisterenvan16.30tot08.00uur
C.Langedag1=belichtenvan23.30tot03.30uur
D.Langedag2=belichtenvan16.30tot08.00uur
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Zowel uit knopstadiumonderzoek als uit de oogstwaarnemlngen blijkt dat het
bloeivervroegendeffectvanbehandelingDerggroot is.Vanbehandeling Cisdit
effect kleiner. Bij behandeling B was de knopvorming het traagst en begon de
oogst het laatst.Alle cultivars reageerden in dezelfde richting. De vroegste
anjers warenvan een slechte kwaliteit.Deze proef geeft aanleiding totverder
onderzoeknaareenbeterebloeispreiding.

Invloed langdag-behandeling opbloeienproduktievananjers
Ing.A.P.vanderHoeven,Naaldwijk
Omdat in eenvorige proef (zie 'Bloemisterijonderzoek inNederland over 1984',
p. 50-52)geen invloed van de scheutgrootte ophet effect van delangedag-behandeling (LD)isgevonden,isereennieuweproefopgezet.
In deze proef zijngrotere plantdataverschillen opgenomen om ophetmomentvan
LD te beschikken over gewassen met duidelijke verschillen in scheutgrootte.
Gewortelde stekken van de cultivars 'Silvery Pink', 'Barbara' en 'White Sim'
zijngeplantop11september,2oktober,23oktoberen8november 1984enenkele
wekennahetuitplantengetopt.Erismetgloeilampenbelichtvan15-30januari
1985enperdagvan17.00tot08.00uur.
Bij het belichten waren de verschillen in scheutgroote tussen de plantdata
groot. Bij de plantdata van vroeg naar laat hadden de gewassen 11,8, 5 en3
zichtbare bladparen. De gewassenbloeidenvroeger naarmate eerdergeplantwas.
Bijde eerste twee plantdata gaf eenLD een duidelijk bloeivervroegend effect;
bijdelaatste tweeplantdataniet.Vermoedelijkwarende scheutennogteklein
omopde14-daagselangedag-behandeling tekunnenreageren.
Het totaleaantalgeoogste takkenop 1november 1985wasvandegewassenméten
zonderLDnagenoeg gelijk.Dedrieopgenomen cultivars reageerden gelijkwaardig
opdebehandelingen.

Langedag-behandeling bijanjersmetverschillendelichtintensiteiten
Ing.A.P.vanderHoeven,Naaldwijk
Voor een langedag-behandeling wordt gebruik gemaakt van gloeilampen met een
geïnstalleerd vermogen van 10Watt perm2.Omna te gaanwat de effecten zijn
bijeenlagergeïnstalleerdvermogen,isopvierbedrijveneenproefintweevoud
opgezetmetdevolgendeobjecten:Acontrole(geenbelichting);B2,5;C6;D10
enE15Wattgeïnstalleerd vermogenperm2kas.Optweebedrijvenmettrosanjers
isgedurende tweeweken in januari en op de tweebedrijvenmet standaardanjers
isgedurende tweeweken in februari belicht.Het warenopallebedrijven jonge
gewassenmetplantdatainseptember-beginoktober.
Resultaten
Uitde tellingenvanhetaantaltakkenbijdeoogstkwamnaarvorendatopalle
bedrijven debloeivroegerwasnaarmatehetgeïnstalleerd vermogen (lichtintensiteit)hogerwas.Zelfsbijobject Bwas deoogstaanmerkelijkvroegerdanbij
A.TenopzichtevanobjectDgafobjectEslechtseengeringeextravervroeging.
Indezeproefgaf6Wattgeïnstalleerdvermogengloeilampenmetlichtvenstereen
bevredigend resultaatwatbloeivervroegingbetreft.

Invloedvandaglengteentemperatuuropontwikkelingengroeivananjer
Ing.C.G.T.Uitermark,Aalsmeer
Uit belichtingsonderzoek is duidelijk gebleken dat verlenging vandedag leidt
tot vervroeging van de bloei. Om te streven naar een optimalisering van de
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langedag-behandeling is op 17 september 1984 een proef gestart waarbij zowel
daglengtealstemperatuurzijnbetrokken.
Behandelingen: tenaanzienvandedaglengte:onbelicht,14dagenindecember,14
dagen in januari of 14dagen indecember en januaribelichten;tenaanzienvan
detemperatuur indecemberenjanuari:dag12°C,nacht 10°C;dagennacht7°Cen
als derde behandeling dag 12°C,nacht 10°C,echter tijdens delaatstemaalbelichteninjanuarieennachttemperatuurvan17°C.
Rassen: 'Scania','SilveryPink','Barbara'en'Sorentino'.
Er werd aansluitend op de dag continu belicht tijdens de nacht met een geïnstalleerdvermogenvan11Watt/m2.Afgezienvandecember '84enjanuari '85was
detemperatuurvaniederebehandelinggelijk.
Deplantdichtheid bedroeg32planten/m2bed.
Resultaten

Ras

Raseffect
totaleprodukt iet/m
april

S.Pink
Barbara
Scania
Sorentino

36

mei
100
55
71
119

sept
193
159
165
385

Belichtingseffect
vervroeging*inweken
t.o.v.onbelicht
dec jan dec+jan
0
1
1
0
2
2
0
2
2
5
2
5

Temperatuureffect
vervroegingt.o.v.
lagetemperatuur*
D/N 12/10°C12/10°+17°C
-1
-1
0
+1
-1
-1
3
3

* Bijdevervroeging isgerekendmetdeeerstetopindeproduktie .Hetgetal
-1wilzeggen:éénweeklater.
Conclusie
De verschillen in vroegheid en produktie tussen het traditionele sortiment
('Scania', 'Barbara' en 'Silvery Pink') endenieuwe type anjers('Sorentino')
warenenormgroot.
Bij het traditionele handelssortiment gaf de januaribelichting het meeste
effect, vroeger belichten had bij de gegeven plantdatum geen zin,behalve bij
eennieuwtypeanjerzoals'Sorentino'.
Bij'Sorentino'hadeentemperatuurverhoging tijdensdebelichtingwel,maarbij
deandererassengeeninvloed ophetproduktietijdstip.
Elders in dit jaarverslag wordt de houdbaarheid met betrekking tot deze proef
behandeld.
Hetonderzoekwordtvoortgezet.

Onderzoeknaardemethodevanbelichtenbijanjer
Ing.C.G.T.üitermark,Aalsmeer
Omdat de anjer een kwantitatieve langedag-plant is dienen planten voor een
maximale bloeivervroeging de gehelenacht door belicht teworden.Daarom wordt
bij september-plantingen indemaand januari gedurende veertien dagenaansluitendopdedagcontinubelicht tijdensdehelenacht.Voorditdoelgaatmenuit
van 10à 15Watt/m2geïnstalleerd vermogenaangloeilampen.Ditheeftalsnadelendatdekwaliteitvermindertalsgevolgvandestengelstrekking dieoptreedt,
menheeftveelelektrischvermogennodigendekostenzijnhoog.
Om na te gaan of hiervoor alternatieven bestaan zijn van 16 januari t/m 30
januaridevolgendebehandelingenuitgevoerd:
a. Gloeilamplicht tijdens de hele nacht, gemeten straling op plantniveau 184
mW/m2
b.SL*-lampbelichting tijdensdehelenacht,gemetenstralingopplantniveau198
mW/m2
c.Nachtonderbreking met gloeilampen van 23 uur tot4uur,zelfde straling als
bija.
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d.Nietbelichten
* SL-lamp:energiebesparendegasontladingslamp.
De proef werd uitgevoerd met de rassen 'Scania' en 'Silvery Pink', die op 17
september 1984werdengeplant.
Resultaten
Tot enmet mei (vroegheid)gaf de continu belichting met gloeilamplicht steeds
eengeringevoorsprong tenopzichtevandeoverigebehandelingen.
Totenmetjuli(eerstesnede)wasernauwelijksverschilinproduktietussende
behandelingenperras.
HetpercentageIekwaliteitverschildeperbehandelingweinig.
Hetvermoedenbestaatdatdebehandelingseffectenzijnafgezwaktdoordeslechte
(weg-)groel als gevolg van hethoge chloor-cijfer (7,7mmol/liter 1:2 extract)
inhetsubstraat.
Conclusie
Continu belichtenmet gloeilampen heeft de bloeihetmeest vervroegd.
chloorcijferheefteenongunstigeinvloedgehadopdegroei.

Hethoge

Substraatvergelijking bijanjerinbedden
N.A.Straver,Ing.C.G.T.üitermark,Aalsmeer
Doelvandeproefishettestenvanverschillende substratenophungeschiktheid
voorde teelt inbedden.Decultivar indeproef is'Scania'met32plantenper
m2bed.Deproefisbegonnenop13maart 1984enzaldoorgaantotmei1986.
Desubstratenzijn:
1.FinsveenmosveenST40016AK
2. 75 vol.% Duits turfstrooisel en 25 vol.% fijne waterafstotende steenwolvlokken
3.60vol.%bolsterveen,30vol.%kleien10vol.%stalmest
4.50vol.%fijnewateropnemendeen50vol.%waterafstotendesteenwolvlokken
Resultaten1984-1985
TotaalaantalbloemenenaantalIekwaliteitper32planten=m2bed
Substraten
1984
1985
Totaal

1
Tot
226,1
379,8
606,4

Iekw
134,6
142,0
276,6

2
Tot
252,9
386,6
639,5

Iekw
136,9
118,5
255,4

3
Tot
207,2
400,1
607,3

Iekw
133,3
159,8
293,1

4
Tot
208,7
368,1
576,8

Iekw
136,0
148,8
284,8

Conclusies
Inhet eerste jaarwas het totaleaantalbloemenhethoogstbijsubstraat2en
hetlaagstbijsubstraat3.Inhettweedejaarwashettotaleaantalbloemenbij
substraat 3het hoogst.Over degehele proefperiode washet totaleaantaltoch
het hoogst bij substraat 2.Substraat 4 gaf het laagste totaalaantalbloemen,
maar het hoogste percentage Ie kwaliteit: 49,4%. Het laagste percentage Ie
kwaliteitgafsubstraat2:39,9%.Deproefwordtvoortgezet.

Anjeropsteenwolendriesoortenveen
Ing.R.Glas,Vleuten
Inmei 1984 is opVleutens Proeftuin een proef gestartmet twee soorten trosanjers('Albivette'en 'Adelfie')opsubstraat.Desubstratenzijn:
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- steenwolmatten 30 cm breed, 7,5 cm hoog; watergift via druppelaars (1op2
planten)
- finnpeatST400AA16K
- hasselfors (bemest)
-Duitsturfstrooiselmet25vol.%perlite(bemest)
Deveensoortenkrijgenwater envoedingmeteenregenleiding.Alle plantenzijn
opgekweekt inturfstrooiselmetperlite.
Er zijn grote verschillen tussen de cultivars in aantal takken,takgewicht en
percentage 2e soort.De verschillen tussen de substraten zijnkleiner.Hasselforsblijftwatachterintotaalaantaltakken.Dooreenwatbeterekwaliteiten
ietszwaarderetakkenvaltditnadeelpersaldoweermee.Detakkenvansteenwol
warengemiddeld 10%zwaarder.Dit ging samenmeteenwat groterelengteeniets
meerknoppenpertak.Debeterebeheersbaarheidvanhetwortelmilieu speeltdaar
zeker een rol in.Doordat ermet druppelaars waterwordt gegevenenovertollig
waterwegloopt (erkandusoveralvoldoendewaterwordengegeven)komentenatte
oftedrogeplekkennietvoor.Bijveenkandatwelhetgevalzijn.
Het onderzoek wordt tot juni 1986 voortgezet. Meer informatie is vermeld in
'Proevenverslag 1985'vanVleutensProeftuin.

Sortirenttrosanjersopsubstraat
Ing.A.vandeWiel-vanSon,Venlo
Inseptember 1985 iseenanjerproef gestartwaarindeproduktie endekwaliteit
vanzes trosanjerrassen opsteenwol eninveenwordenonderzocht.Dezesrassen
zijn: 'Adelfie', 'Bagatel','Barbara', 'Elsy', 'Ministar'en 'SilveryPink'.De
stekken voor steenwol zijn beworteld in steenwolgranulaat en voor veen ineen
mengsel van turf en perlite.Devoeding kan per substraat endewatergift per
rasgeregeldworden.Deproefduurtt/mnovember1986.

Deteeltvananjersinsteenwoloproltafels
Ing.J.M.D.Buisman,Eelde
Voor doel, opzet en uitvoering: zie 'Bloemisterijonderzoek in Nederland over
1984',p.60.
Resultaten
In 1985 isvanhet gewas tweemaal geoogst. InhetJaarverslag over 1984 isde
produktie t/m november vermeld. Vanaf december 1984 t/m februari 1985 isgeoogst:9040 takken,wat overeenkomt met 14,8 takkenperm2kasbijeenruimtebenuttingvan81,8%.
Vande3esneewerden43.895takkengeoogst.Ditbetekent71,8takkenperm2kas
(waarvan 29%2e soort). Over degehele teeltduur wasdeopbrengst 124.285takken.Ditkomtovereenmet203 takperm2kasenbetekenteenbloemproduktievan
9,5 takperplant.
Ineenafdelingzonderroltablettenbedraagtderuimtebenutting ca.62,5%.Wordt
de situatie van Eelde vertaald naar een situatie met een ruimtebenutting van
62,5%, danworden er 155 takken perm2kasgesneden.Demeeropbrengst doorhet
roltafelsysteem bedraagt dus 48 tak per m2kas.Bijdeze berekening is echter
geen rekening gehouden met een hogere opbrengst die in een gangbare situatie,
met 62,5% ruimtebenutting, verkregen wordt als gevolg van eenbeterebloemproduktiedoorlichtinvalbijdepaden.
Conclusie
Demeerproduktiediebehaaldwordtineensituatiemet81,8%ruimtebenutting ten
opzichtevandegangbaresituatiemet62,5%ruimtebenutting,weegtnietoptegen
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deinvesteringdiegepleegdmoetwordenbijaanlegvanhetroltafelsysteem.
Meer informatie over deze proef is terug te vinden in het Jaarverslag van de
Bloementeeltvereniging voorNoordNederland.

Trosanjersopsteenwoleninveenbalen
Ing.A.vandeWiel-vanSon,Venlo
In september 1983 werd een twee-jarige proef met trosanjers op substraat
gestart. Het ras 'West Pink' werd geplant op steenwol en in veenbalen. Bij
steenwol werden twee watergeefsystemen (regenleiding en druppelaars) en twee
steenwoldikten (7,5 en 10 cm) onderzocht. Bij de veenbalen werden tweeveensamenstellingenbekeken.
Resultatenenconclusies
Een2-jarig trosanjerteelt iszowelop steenwolalsinveenbalengoedmogelijk.
Verschillende veensamenstellingenhebben geenproduktieverschilgegeven.Welis
het, vooral bij de teelt in veenbalen,noodzakelijk dat het veen homogeenvan
samenstelling is. Ook een zo gering mogelijke variatie in de afgifte van de
druppelaars en uniform stekmateriaal zijnvan groot belang voor het slagenvan
de substraatteelt en vooral voor de teelt in veenbalen.Bijdesteenwolbehandelingen zijn ergeengrote verschillen inproduktie en inkwaliteitgeconstateerdbijdeverschillendewatergeefsystemenenbijdetweematdikten.Hetlijkt
er enigszins op dat de druppelaars devoorkeur verdienen, omdathetwatergeven
indewinterdag danminderafhankelijkvanhetweerzalkunnengebeuren.Indeze
proef bij deze teeltomstandigheden is de regenleiding er echter nauwelijks
slechteruitgekomendandedruppelaars.Hetalofnietslagenvaneentrosanjerteeltopsubstraat zalnatuurlijk ingrotemateafhangenvandematewaarinmen
de teelt beheerst. Per teeltsysteem zal zo optimaal mogelijk geteeld moeten
worden.
Meer informatie over deze proef isvermeld inInternVerslag nr. 1 'Anjersop
substraat1983-1985'vanProeftuinVenlo.

Vergelijkenvanwatergeefsystemenbijanjerinsteenwol
N.A.Straver,Ing.C.G.T.Uitermark,Aalsmeer
Doelvandeproefishetvergelijkenvandriewatergeefsystemenbijdeteeltvan
trosanjers insteenwol.
Dedriesystemenzijn:
A. Steenwolmat in goot met wateraanvoer aanhet begin van de goot;met recirculate
B.Steenwolmat ingootmetwateraanvoer overdegehele lengtedoordruppelaars;
met recirculatie
C. Steenwolmat in plasticfolie met wateraanvoer over de gehele lengte door
druppelaars;metvrijedrainage
Op24september1984begondeproef.Decultivarwas'Barbara'.
Resultaten
DeresultatenzijnvandeIesneeInmei-juni1985.
Aantalbloemtakkenper32planten=m2bed

SysteemA
SysteemB
SysteemC

Iekwaliteit
104,3
94,4
110,2

2ekw
12,9
12,6
18.8

3ekw
10,9
10,3
13,8
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Totaal
128,2
117,4
142,8

Waterverbruik/m2bed
vanseptt/mjuni
375
375
385

Conclusies
VanafdestartisdegroeibijsysteemChetbestgeweest.Deoorzaakzoukunnen
zijndatdematten infoliebeternat temakenzijn.Indehoogstebloemtakproduktiekomtdebetere groeibijsysteem Cdanook totuiting.Doordiepsnijden
van de Ie snee bleef er weinig gewas over. Het gevolg was een zeer slechte
hergroei,vooralbijdesystemenmetrecirculatie.Deproefisdaaromvoortijdig
gestopt.
Meer informatieoverdeproef isvermeld inInternVerslagnr.7vanhetProefstationAalsmeer.

De invloed van de pH en het boriumgehalte van de voedingsoplossing van trosanjersinsteenwolopproduktieenkwaliteit
Ing.D.Theune,Naaldwijk
In een teelt van de trosanjers 'Silvery Pink' en 'Barbara' op steenwol met
recirculatie werden bij een pHvan 5,5 en eenboriumconcentratie van 10en40
umol1 enbijeenpHvan6,5enboriumconcentraties van10,40en70umol1
gegevens verzameld over opbrengst en kwaliteit.Voor de opbrengst is over een
periode van acht maanden per m2 het totale aantal geoogste takken, de totale
lengteenhettotalegewichtgenoteerd.
üit degegevens blijkt dat de opbrengst van 'Barbara'positief reageert opeen
hogere pH.Dit wordt uitsluitend veroorzaakt door een toenemend aantal takken.
Bij 'SilveryPink'wordt geeninvloedvandepHwaargenomen.EenhogereBoriumconcentratie geeft bij beide rassen een hogere opbrengst. Dit is bij beide
rassen hetgevolg van een groter aantal takken;bij 'Barbara'lijkt echterook
hetgemiddelde takgewichtnog ietstoetenemen.
Gedurendedeteelt isvooralbij 'Barbara'indeobjectenmetdelaagsteB-gift
(10umol1 )boriumgebrekgeconstateerd aanbloemen,knoppen enblad.Daardoor
kwamen de bloemen niet of nauwelijks open en werden houdbaarheid en bloei
ernstigbenadeeld.
Bij'SilveryPink'werdenbijdezeconcentratieinhethoogzomerseizoenglazige
randen aan de bloemen geconstateerd. De houdbaarheid en de bloei werden er
echternietdoorbeïnvloed (gegevenskwaliteit:E.Ch.Kalkman,Aalsmeer).
Foto 1toontschadedoorBoriumgebrekaanbijknoppenendebloemvan'Barbara'.

Misvormdeknoppenenschadeaanderandenvandebloembladen
van 'Barbara'doorgebrekaanborium
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Onderzoek naar demogelijkheden ominëen toets deresistentie tegenFusarium
oxysporumenPhialophoracinerescenstebepalen
Ir.H.Rattink,Aalsmeer
Bij eerder onderzoek bleek hetniet mogelijk tezijnomIn êêntoets deresistentie tegenF.oxysporumenPhialophora cinerescensteonderzoeken,alsbeide
schimmels tegelijkertijd werden aangebracht. Een nieuwe proef werd opgezet,
waarbij eerst werd geïnoculeerdmetPh.cinerescens envervolgensna4,6of8
wekenmetF.oxysporum.Deresultatenwordeninhetvoorjaarvan1986verwacht.

Onderzoekinverbandmetresistentievananjertegenvaatziekte
Ir.H.Rattink,Aalsmeer
HetonderzoekoverdesnelheidvanbinnendringenendeverspreidingvanFusarium
oxysporum inde (resistente) anjer werd voortgezet. Planten vande gevoelige
anjercultivar 'Lena' werden kunstmatig via de potgrond geïnoculeerd meteen
sterk, zwak ofniet pathogeen (ziekteverwekkend) isolaat vanF. oxysporum.In
alle gevallen wasna 24 uurde schimmel inde stengelbasis terug tevinden.
Daarna werd de schimmel iedere dag steeds hoger indeplant aangetroffen.Het
pathogène isolaat drong minder snel door inde planten danhet niet ofzwak
pathogène isolaat.Naca.vierwekenveroorzaaktehetpathogène isolaatsymptomen,deandereisolatenniet.
De anjercultivars 'Lena' (gevoelig), 'Pallas' (matig resistent) en 'Novada'
(goed resistent) werden geïnoculeerd meteenpathogeen isolaat. Gedurendeeen
halfjaarwerdeniedereweekplantenonderzochtopdeaanwezigheidvandeschimmel.Dezewerdaltijdaangetoond,ookindematigengoedresistentecultivars.
Plantenvandezelfde cultivarswerden geplant involledig besmette grondofin
niet-besmette grondmetop15cmdiepteeenlaagbesmette grond.Erwerdengeen
verschillen insnelheid vanbinnendringen enverspreiding Indeplanten tussen
demethodenvaninoculatieendecultivarsgevonden.
Plantenvandecultivar 'Lena'werdenviadegrond geïnoculeerdmeteenisolaat
vanF.oxysporumf.sp.cyclaminis.Deschimmeldrong sneldeplantbinnen,maar
bleefgelokaliseerd inhetonderstegedeeltevandestengel.
Conclusie
Het onderzoek heeft laten zien,dat isolatenvanF.oxysporum f.sp.dianthi,
pathogeen of niet pathogeen, zeer snel (binnen 24 uren) zowel gevoeligeals
resistente anjers binnendringen en zich daarna gelijkmatig in de plant verspreiden.
Een groot aantal planten vaneengevoelige cultivar ('Lena'), eenmatig resistente cultivar ('Pallas') en een goed resistente cultivar ('Novada')werden
geïnoculeerd meteenpathogeen isolaat vanF. oxysporum. Iedereweek werduit
een aantal planten de schimmel opnieuw geïsoleerd. Metdeze isolatenwerdeen
pathogeniteitstoetsing uitgevoerdopdecultivar'Lena'.
Resultaten
Dewekelijkse isolatenuit'Lena'bleken onverminderd pathogeentezijn.Bijde
isolaten uit de beide andere cultivars waren afwijkingen waar te nemen.De
isolaten, die vier of vijf weken na inoculatie uit symptoomloze plantenvan
'Pallas' waren geïsoleerd, bleken niet meer pathogeen tezijnvoor 'Lena';de
isolaten vanandere tijdstippen wel.De isolaten van 'Novada'waren niet meer
pathogeenalszijtweeofdriewekennainoculatiewarengeïsoleerd.
Conclusie
De (voorlopige) resultaten bevestigen de eerder waargenomen invloed vande
resistenteanjerplantopdepathogeniteitvandeindeplantaanwezigeschimmel.
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BiologischebestrijdingvanFusariumoxysporum
Ir.H.Rattink,Aalsmeer
De voorlopige resultaten (zie ook 'Bloemisterijonderzoek in Nederland over
1984', p.65)na ca.een half jaarvan het onderzoek over demogelijkheden om
anjers ongevoelig te maken voor F. oxysporum met behulp van isolaten van F.
oxysporum,waarvanhetziekteverwekkendvermogen(pathogeniteit)nietofslechts
zwakaanwezig is,werden bijhet afsluiten vandeproef naêénjaarbevestigd.
Als gevoelige anjers eerst worden gelnoculeerd met eenniet ofverzwaktpathogeen Isolaat en vervolgens na 7-14 dagen met een pathogeen isolaat, is de
aantasting aanzienlijkminder danwanneer eerderoflaterhetpathogèneisolaat
wordt aangebracht ofwanneerhet pathogèneisolaat alleenwordtaangebracht.De
sterkte van het effect is afhankelijk van de mate van pathogeniteit van het
eerst toegevoegde isolaat en dehoeveelheid ervan.Bijeen inoculumhoeveelheid
van10 sporenperml isheteffectgroterdanbijeenhoeveelheidvan10.
Opgepotteplantenvandegevoeligecultivar 'Lena'werdeneerstgelnoculeerdmet
een sporensuspensie van eenniet-pathogeen isolaat envervolgens na0,1,2,3
of4wekenuitgeplant inlicht ofzwaarbesmettegrond.Inzwaarbesmettegrond
werd na uitplanten op de verschillende tijdstippen geen verschil gevonden met
onbehandeld. In de licht besmette grond waren de uitvalspercentages na planten
nadeverschillendeperiodesrespectievelijk50,20,5,0en25.Eenverminderde
aantasting werd niet waargenomen als planten van 'Lena' eerst werden geïnoculeerd met isolaten van F. oxysporum f. sp. cyclaminis, F. oxysporum f. sp.
gladioli en F. oxysporum van cactus.De isolaten waren op zichniet pathogeen
vooranjer.
Conclusie
Deproevenhebbenderesultatenvaneerderonderzoekbevestigd,datonderzekere
voorwaarden een aantasting door een pathogeen isolaat van F. oxysporumverminderd ofvoorkomen kanworden door de planteneerst teinoculerenmet eennietofverzwaktpathogeen (anjer)isolaatvandeschimmel.

Invloedvantemperatuur enbelichting opdehoudbaarheidvananjer
Ing.E.Ch.Kalkman,Aalsmeer
Deanjers 'Scania','SilveryPink','Barbara'en'Florentino'zijnafkomstiguit
een teeltproef.Tijdensde teelthebben zebijdrie temperatuurregimesgestaan,
namelijk normaal+ hoge temperatuur,normale temperatuur,lage temperatuur.Er
zijn vier belichtingsperioden toegepast,namelijk onbelicht,belichtendecember
+ januari, belichten december, belichten januari. Na de oogst zijn de takken
voorgewaterd, hebben een transportsimulatie en een herstelperiode ondergaan en
zijndaarnaindevaasgezet.
Resultaten
Detemperatuurtijdensdeteeltisvaninvloed opdehoudbaarheid.Ditgeldtmet
namevoordecultlvars 'Scania'en'Florentino'.Eenlageteelttemperatuurgeeft
bij 'Florentino' een betere houdbaarheid dan eennormale of eennormale+ hoge
teelttemperatuur.Bij 'Scania'geeft eennormale+ hogeofeenlageteelttemperatuurdebesteresultaten.
De belichting tijdens de teelt heeft geen effect op het bloeipercentage maar
heeft wel enige invloed opde houdbaarheid. Alleen bij 'Florentino'geeftniet
belichtenofbelichteninjanuaridebesteresultaten.
Bij 'Barbara' is de teelttemperatuur van invloed op het bloeipercentage, een
lage teelttemperatuur geeft een lager bloeipercentage dan een normale of een
normale + hoge teelttemperatuur. Het bloeipercentage van 'Silvery Pink' en
'Florentino'isnietbeïnvloeddoordeteelttemperatuur.
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Deteeltvantrosanjersopbredebeddenenverrolbaretabletten
Ing.M.vanderSchilden,Aalsmeer
Aan de proef op het IMAG inWageningen,waarbij anjers op smallebedden (1,00
m ) , bredebedden(1,50m)enroltabletten(1,50m)opgeplantwaren,zijnin1985
de laatste arbeidsmetingen verricht.Doel van de proef was de arbeidsprestatie
bijverschillendewerkbreedtesensnijhoogtes tebepalen.Desnijhoogtevarieerdevan0,40 tot0,85m.Verderzijnbijiedereoogstdeopbrengstenbepaald.
Conclusie
Eenbedbreedtevan 1meter tenopzichtevaneenbedbreedtevan1,50meterheeft
geeninvloed opdeoogsttijd inminutenpertak.
Een snijhoogte tussen de 0,40 en 0,85 m vanaf het vloeroppervlak heeft geen
invloed opdeoogsttijd inminutenpertak.
Opmerkingen
Dewerkhouding isbijeenbedvan1,50mbreedeenstukslechterdanbijeen1m
breed bed.Vooral bijde teelt inbakkenisditbezwaarlijk,omdathet daarbij
nietmogelijk isdevoetonderofinhetbedteplaatsen.
Zolang debewerkingen elkaar regelmatig afwisselen enniet teintensiefplaatsvinden isdeze slechtewerkhouding geenprobleem.Bijstandaardanjerswaarveel
pluiswerk aan gedaan moet worden, zouden erwel problemen rond dewerkhouding
kunnenontstaan.

ANTHURIUM ANDREANUM
SubtraatvergelijkingbijAnthuriumandreanum
N.A.Straver,Aalsmeer
DoelvandeproefishettestenvandeverschillendesubstratenophungeschiktheidvoordeteeltvanAnthuriumandreanum.
Desubstratenzijn:
1.Groveturf
2.50vol.%fijnewateropnemendeen50vol.% fijne-afstotende steenwolvlokken
3.Polyfenolschuimbrokken
De proef wordt gedaan met twee cultivars: 'Avonette' en 'Oranje Favoriet'.De
vanoudeplantenafgesnedenkoppenzijngeplantop19juli1984.
Resultaten
Deresultatenzijn

Bloemen/plant
Bloemgrootte incm
Steellengteincm
Houdbaarheid indagen

vaiï1-1-1985totenmet31-12'Avonette'
turf steenwolfenolschuim
5,8
5,9
5,5
13,5
13.7
13,7
75,8
79,0
78,3
24,8
28.8
29,6

1985
'Oran 1eFavoriet'
turf steenwol f enolschuim
5,6
5,6
5,4
12,5
12,5
12,8
66,9
67,4
69,3
28,0
28,5
37,4

Conclusies
Uit de tussentijdse resultaten blijkt dat bij 'Avonette'de grootstebloemproduktie, bloemdoorsnede en de langste steel voorkomt in steenwol. De laagste
bloemproduktie geeft 'Avonette'infenolschuim.Ookbij 'OranjeFavoriet'isde
bloemproduktie het laagst in fenolschuim, maar de bloemen zijn hierin het
grootst.Dezeresultatenzijnnognietopstatistischebetrouwbaarheidgetoetst.
De houdbaarheidsresultaten wel. Hieruit blijkt dat bloemen van steenwol het
langsthoudbaarwarenen 'OranjeFavoriet'langerdan'Avonette'.
Deproefwordtvoortgezet.
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TweeklonenvanAnthurium opveen,steenwolenpolyfenolschulm
Ing.R.Glas,Vleuten
OpVleutensProeftuinworden tweeklonenvanAnthurium geteeld opsubstraat.De
klonenzijn 'OranjeFavorite'en 'AvoClaudia'.
Desubstratenzijn:
1.Veen:grovevezelturfmet30%grove,waterafstotendesteenwolvlokken
2.Steenwol:fijngranulaat,50%wateropnemend en50%waterafstotend
3.Polyfenolschulm:geneutraliseerde oasisbrokken
De substraten zijninbeddengestort ineen 15cmdikkelaag.Onderdesubstratenligt5cmstyromull.
Er is geplant op31 oktober 1984.Hetduurde langvoordathetkopstek goedaan
de groeiwas endaarom ispas sins 1juli1985deproduktie geteld.Het totaal
aantal bloemen en de gemiddelde diameter op de drie substraten zijn tot 31
decembergelijk.
Deproefwordtvoortgezet.
Meerinformatieisvermeld in 'Proevenverslag 1985'vanVleutensProeftuin.

APHELANDRA
TeeltvaneennieuweAphelandra-cultivar
Ir.P.W.M.Lentjes,Aalsmeer
In1983werdplantmateriaalontvangenvanAphelandraliboniana,waaraanlaterde
cultivarnaam 'Samba' is toegevoegd. Bijde eerste proeven in 1984leek 'Samba'
gunstigeteelteigenschappeneneengoedehoudbaarheid tebezitten(zie'Bloemisterijonderzoek in Nederland over 1984', p. 86-87). Daarop zijn twee proeven
uitgevoerdwaarbijeind oktober eneind mei isgestekt (oogstekenkopstek).In
beide proeven is Aphelandra squarrosa 'Dania' ter vergelijking meegenomen. Om
gedrongenplantenteverkrijgenis'Samba'bespotenmetCCC(1en2ml/l).Inde
tweede proef is 'Samba'onderverschillende lichtintensiteiten geteeld (schermproef)omteprobereneendonkerderbladkleur teverkrijgen.
Resultaten
In beide proeven bloeide 'Samba' eerder dan 'Dania'. Bij stekken eind oktober
bloeiden 'Samba' inmei,bij stekken eind mei in oktober. In de eerste proef
remde CCC de plantlengte met 3-6 cm (plantlengte ongeremd 15-20 cm).In de
tweede proef had 2 ml/l CCC slechts een gering effect. De licht geschermde
planten (25-30% weggeschermd) bloeiden iets vroeger dan de niet of zwaar
geschermde planten. Schermen had geen effect op de bladkleur. Inalle proeven
blevendeplantenvan 'Samba'ielvanopbouw(dunnestengel,smallebladeren)in
vergelijkingmet'Dania'.
Conclusie
Aphelandra liboniana 'Samba' heeft een kortere teeltduur dan de cultivar
'Dania',ookbijlagelichtintensiteit.DoorCCC-bespuitingkaneenmeergedrongenplantwordenverkregen.Deplantblijftechterielvanopbouw.Indeproeven
was debladkleur steeds erg licht,ookbijzwaargeschermde planten(Hetbemestingsniveau werd voldoende geacht).De lichte bladkleurvermindert desierwaarde.Deeigenaarvandeplantzalin1986plantmateriaaluitgevenaanNederlandse
telers.
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ASPAKAGUSSETACKUS
Invloed van zilverthiosulfaat bij vegetatieve vermeerdering van snijgroen in
vitro
Ing.W.vanRavestijn,Naaldwijk
Devegetatieve vermeerdering van snijgroen invitroverloopt slechtdooronvoldoende wortelvorming.Hoewelethyleenwortelvorming kanverbeteren,ishetniet
uitgesloten, dat in vitro de ethyleenconcentratie te hoog oploopt, waardoor
wortelvormingwordtgeremd.
Gebruikt is zilverthiosulfaat in concentraties van 0-2x10 tot enmet 2x10
mg/lAg in devoedingsbodem. De explantaten zijndirect opeenmediummetAg
gezetofwerdeneerst achtweken opeenzilvervrijmedium geweekt,waarnazeop
mediametbovengenoemdeAg-concentratiewerdenovergeplant.
Overhetalgemeengeeft overplanten (iseersteenperiode zonderAg)meerwortelsdannietoverplanten (isdirectopeenmediummetAg ).Bijhetoverplanten
komt de zilverconcentratie niet tot uiting indewortelvorming.Mogelijk maakt
hierop 2x10 mg/liter Ag een uitzondering. Deze behandeling gaf het hoogste
bewortelingspercentage indezeproef,maardebetrouwbaarheid lijktnietgroot.

AZALEA
Azaleateelt indriepotgrondenopeb-envloedysteea
Ing.J.M.D.Buisman,Eelde
Het optimaliseren van het gebruik vanwater envoedingszouten enhetafstemmen
hiervanopdebehoeftevandeplant,hebbenonderanderegeleid tothettelenop
eb- en vloedsystemen. Deze watergeefmethode vereist waarschijnlijk eenaanpassing van het potgrondmengsel. In deze proef is de invloed van de potgrond in
combinatie met eb-vloed nagegaan op de groei van de plant.De drie gebruikte
mengselszijn:
1.100%turfstrooisel
2. 75%turfstrooisel+25%perlite
3.naaldenbosgrond
Inweek51van1984isdecultivar 'HelmutVogel'opgepot.
Resultaten
BemonsteringvandeECenpHgafeenIetsoplopendepHvanhet"turf+perlite"mengsel. Hetbewortelingsbeeld vannaaldenbosgrond lietmeerwittewortels zien
invergelijking met de twee anderemengsels,waarvan debovenste3cmonbeworteldbleven.Deplantdiametervandedrieobjectenverschildenietsignificant.
Fysisch onderzoek weesuitdatnaaldenbosgrond snelkanuitdrogen integenstellingtot"100%turfstrooisel"daterglangnatblijft."Turf+ perlite"zathier
tusseninenhadbovendienhethoogstepercentagelucht.
Conclusies
Alle drie mengsels hebben goed voldaan, maar eisen - door hun verschillende
waterbehoeften-welhunaandacht.
Naaldenbosgrond heeft de eigenschap om snel uit tedrogen.Dit betekentregelmatigwatergeven
Turf + perlite: het aanwezige vocht is goed beschikbaar. Het mengsel droogt
mindersneluitdannaaldenbosgrond,maarblijftminderlangnatinvergelijking
met100%turfstrooisel
Turfstrooiselblijftlangnat.Ditbetekentvoorzichtigmetwatergeven.
Meer informatie over deze proef isbeschikbaar inhetJaarverslag vandeBloementeeltVerenigingvoorNoord-Nederland over1985.
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DoserenvanC02ineenAzaleagewas
Ing.J.M.D.Buisman,Eelde
In deze proef is nagegaan wat de invloed van CO. 0 p het gewas is (vroegere
bloei, grovere plantopbouw).Het gewas is in twee afdelingen geteeld. Inafdeling 1isgedoseerd tot800 ppmeninafdeling 2isnietgedoseerd.Deproefis
uitgevoerdmetdecultivar 'HelmutVogel'.
Resultaten
Regelmatig zijn de bladoppervlakte, het vers- en het drooggewicht bepaald. De
behandelingenverschildennietsignificantvanelkaar.Optweepeildatazijnvan
een aantal planten de diameters opgenomen, waarbij geen effect van CO» kon
wordenaangetoond.Eensnellerebloeiindeafdelingwaargedoseerd is,wasniet
waarneembaar.
Conclusie
CX^-doserentot 800 ppm heeft indeze proefgeenpositieve invloed gehad opde
bladoppervlakte, het gewicht, het drogestofgehalte, de plantdiameter en de
bloei.
Meer informatie over deze proef is vermeld inhetJaarverslag van deBloementeeltverenigingvoorNoord-Nederland over1985.

BestrijdingvanCylindrocladium enPhytophthorabijAzalea
Ing.J.M.D.Buisman,Eelde
Getracht isnategaanwelkemiddelendeschimmelsCylindrocladium scopariumen
Phytophthora cinnamommibestrijden en geen schade toebrengen aanhet gewas.Er
zijndrie tabletten ingebruikgeweestvoorderespectievelijke schimmelsende
combinatiebesmetting. De middelen T.M.T.D., TopsinM, Daconil,SchAA4120,Sp,
Rovral,Fongarid enRidomil zijnophunwerking getoetst,alleenofincombinatie.Deproefisuitgevoerdvanaf1983tot1985.
Resultaten
Alhoewel eenzwarebesmetting isaangebracht,zetteaantasting vandeschimmels
niet door. Het accent van de proef is daarom verlegd naar het bepalen vande
fytotoxiciteit.Optweedataishetgewasopeventueleschadebeoordeeld.
Twee van de vier veldjes diemet SchAA4120warenbehandeld gavenwittebloemrandjes. De behandelingen T.M.T.D. en Topsin M gaven iets bloeiverlating. Het
objectRovralwaslaterdanT.M.T.D.enTopsinM.
Fongarid 25WPleekietsbloeiversnellingtegeven.
Conclusies
Debesmetting isniet aangeslagen.Demiddelenkondennietophunwerkingtegen
deschimmelswordengetoetst.
HetmiddelT.M.T.D.,alleenofincombinatie,gafveelresidueneengedrungener
gewas.
De stand vanhet gewas behandeld metRovralwas slecht.Ook debloeiwerdvertraagd.
SchAA 4120 en Sp veroorzaakten een iets gedrongener groeimet kleinere,hardgroeneblaadjes.Metnamegold ditvoordehoogstgebruiktedosering.
Opvallend is de goede gewasstand bijgebruik vanTopsinM.De plantenbloeiden
echterwatlater.
De overige middelen gaven in de gebruikte concentratie geen schade en zijnop
Azaleaveilig.
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BestrijdingvanCylindrocladiumenPhytophthorainAzalea
Ing.J.M.D. Buisman,Eelde
Indezeproef isnagegaanwelkemiddelen de schimmelsCylindrocladium scoparium
enPhytophthoracinnamommibestrijdenenhetgewasnietbeschadigen.Demiddelen
T.M.T.D.,Daconil,TopsinM,SchAA4120,Fongarid enAliettezijnophunwerking
getoetst,alleenofincombinatie.Deproefisuitgevoerd in1985.
Resultaten/conclusies
Op30 juli ishet gewas beoordeeld.Debesmettingmetdeschimmelsisnietaangeslagen,zodatalleengekekenisnaargewasschade.
DecombinatieT.M.T.D+TopsinMgafeenkleinergewas,groeiremming.
Aliettegafontoelaatbareschade.
De overigemiddelen gaven inde toegepaste dosering geenschade enzijnveilig
opAzalea.

BEGONIA
DegebruikswaardevandoorkopstekvermeerderdeBegonia's
Ing.E.Mathijssen,Lent
De afgelopen jaren ishetsortimentvanBegonia's sterkgewijzigd.Daarnaastis
er duidelijk een verschuiving waarneembaar van de teelt van bladstek naar de
teelt van kopstek. Aan deze teeltwijze was tot nu toe in het onderzoek geen
aandachtbesteed.
Erwaren24cultivarsindeproefopgenomen,waarvaner14dooriederestekleverancier geleverd kanworden.Daarnaast heeftelkevermeerderaar eenaantalcultivars die alleen zijzelf vermeerderen. Zij hebben er daaruit enkele gekozen,
dieookinhetonderzoekwarenvertegenwoordigd.Hetgetoetstesortimentomvatte
devolgende cultivars: 'Toran', 'YellowToran','Torella','Mandela','Nymphe',
'Arosa', 'Sirene', 'Grete', 'Heidi','Barbara', 'Moonlight', 'Karita','Bronzolyne', 'Tacora','Ann','Paloma','Rosalie','Kolita','Sylvia','Kokarde','Najade', 'Korona','Nixe'en'Ilona'.
Deproef isintweevoud uitgevoerd, deherhaling lagonderdubbelglas.Gestart
isinweek26.Inweek36zijndepartijendoordeVKCgekeurd.
Resultaten
Op grond van dekwaliteitsbeoordeling door deVKC enderuimtebenutting kunnen
wordenaanbevolen:
'Najade','Kokarde','Kolita','Toran','YellowToran','Torella','Arosa','Sirene', 'Nymphe','Nixe','Karita','Heidi'.
Meer informatieoverdezeproef isvermeld In 'VakbladvoordeBloemisterij'41
(1986)5:164-167.

Assimilatiebelichting bijBegonia
Ing.E.Mathijssen,Lent
In de winter van 1984-'85 is assimilatiebelichting toegepast bij Begonia. Er
warendriebelichtingsniveaus.Op planthoogte bedroegendeniveaus:0W/m2(A),
9,2 W/m2 (B)en12,7W/m2(C).Het belichtingsseizoen liepvan26septembertot
1 april.Belichtwerdmet SON-Tlampenvan3.00-9.00uur.Gedurendehetseizoen
werdenzesmaalviercultivarsopgepot.Inweek39,42en45 'Schwabenland'rood,
'Toran', 'YellowMelody'en 'SuperHobloesem'.Inweek51 (1984),2en5(1985)
werden 'Elfe' en 'Najade' opgepot in plaats van 'Super Hobloesem' en 'Yellow
Melody'.
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Resultaten
Door hetgebruikvanassimilatiebelichting isteeltversnelling bereiktbijalle
cultivars.Niveau Cgaf (vrijwel)steedsdegrootste teeltversnelling,maarhet
verschilmetniveauBwasklein.Degemiddelde teeltversnelling overhetseizoen
wasvoor 'Toran'9dagenbijniveauBen13dagenbijniveausC. 'Schwabenland'
rood vertoonde in het seizoen meer variatie in teeltversnelling (2 tot 19dagen).
Begonia's onder assimialtiebelichting geteeld, waren van een duidelijk betere
kwaliteit.Deplantenhaddenmeergrond-enzijscheuten,eenfellerebloemkleur,
grotere bloemen endonkerder groen blad.Later inhet seizoenwerdendekwaliteitsverschillen kleiner. Planten geteeld bij niveau B en C hadden nagenoeg
dezelfdekwaliteit.
Conclusies
De toepassing van assimilatiebelichting bij Begonia heeft teeltversnelling en
kwaliteitsverbetering totgevolg.Niveau Cgeeft eenietsgrotereteeltversnelling en geen kwaliteitsverbetering ten opzichte van niveau B. Het onderzoek
wordtvoortgezet.
Meer informatieoverdezeproefisvermeld in'VakbladvoordeBloemisterij',40
(1985)26:24-26.

MeristeemcultuurvanBegonia
Ir.F.A.Hakkaart,J.M.A.Versluijs,Aalsmeer
Aan dit aspect werd duidelijk minder aandacht besteed dan invoorgaande jaren.
Bijde toepassing van deze techniek door het bedrijfsleven tradenproblemenop
bijsommigerassen,zoals'Gele'en 'OranjeToran',dienutotdemeestgekweektecultivarsbehoren.
Manipuleren met de groeistofsamenstelling en deminerale voeding verbeterde de
groei aanzienlijk. Wel groeien axillaire meristemen vooral in het begin langzamer dan adventieve meristemen. Toch is de adventieve teeltwijze verlaten
vanwege grotere kansen op variabiliteit. De resultaten, doorgegeven aan de
NAK-S, bleken ook aldaar gunstige perspectieven te geven, zodat dit onderzoek
alsgeslaagdmagwordenbeschouwd.

Identiteit enepidemiologievankrulvanBegonia
Ir.F.A.Hakkaart,J.M.A.Versluijs,Aalsmeer
Het virus,dat uit krulzlek Begoniamateriaal werd geïsoleerd enalsanjervlekkenviruswerdgeïdentificeerdwerd instandgehoudeninChenopodiumquinoa,waar
hetlocaalensystemischreageert.DereactieopC.quinoa,maarookopSaponaria
vaccaria isfellerdandievananjervlekkenvirusuitanjer.
Het anjervlekkenvirus is niet bevredigend geclassificeerd; de verspreiding in
anjers geschiedt via sap bij cultuurmaatregelen. Toch verklaart dit niet alle
aspecten van deverspreiding van dit virus.Het ontbrekenvandekennisvande
natuurlijkevectorvanhetanjervlekkenvirusbijanjerbemoeilijktdestudievan
deverspreidingvankrulvanBegonianogeensextra,omdathiergeenmechanische
overdrachtvanplanttotplantplaatsvindt endeincubatietijd extreemlangis.
Een primaire voorwaarde voor het uitvoeren van verspreidingsstudies is debeschikbaarheid van gegarandeerd gezond materiaal en dit is een grote handicap.
Een eigenvoorraad plantenvan 'GeleToran',bedoeld alsbronvanuitgangsmateriaal, ging toch spontaan zieke planten vertonen en was dus voor ons doel
onbruikbaar. We schaften van 'Oranje Toran' een partij stekken aan bij een
vermeerderaar met als verzoek zo krulvrijmateriaal als maar beschikbaarwas.
Een partij stekken, gestekt op 26 januari 1985 begon al inmaart krullers te
vertonen.Op7januari1986warenervan318stuks64weggevallen,dus254over.
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Eenanderepartijvanhetzelfderaswerdgestektop19december 1984.Vande297
plantenhaddener 103krulbegin januari 1986 enwaren erslechts194over!Het
verschijnenvandesymptomenwaseencontinuprocesenginglente,zomer,herfst
en winter door.Deze benadering biedt dus geen perspectief voor hetverspreidingsonderzoek,maarwijstwelophetnogsteedsgrotebelangvandeziektevoor
depraktijk.
VanJ. Westerhof ontvingenwijeenaantal planteningrond,diealjarenlangin
observatie waren en nog steeds geen krul vertoond hadden. Het waren dertien
exemplaren van 'Oranje Toran' en drie van 'GeleToran'.Deze werden alskloon
gestekt inbestraaldegrond envoorts inbestraalde grond voortgekweekt.Totnu
toezijngeenkrullersopgetredenindebestraaldegrond.
Vandezelfdemoerplantenwerd ookgestekt insteenwol.Na doorworteling zijnde
jonge planten op grote blokken steenwol overgezet, waarop ze voortgekweekt
werden.
Nahet stekkenbleek éénvande 'OranjeToran'moerplanten,diedusindegrond
stond,tegaankrullen.Inderdaad bleekinnovemberdecorresponderendekloonin
steenwolooktegaankrullen.Dezeplantenwerdenopgeruimd.Deconclusieisdat
zelfs indecollectiemoederplantenmet langevoorgeschiedenis vankrulvrijheid
en staande in grond, toch nog een kruller voorkwam. Alle overige planten in
steenwolzijngezond.
Voorts isookmeristeemmateriaal direct uit de buis op steenwolvoortgekweekt.
Totnutoezonderkrullers.
Debenaderingvanhetvoortkwekenvanzoziektevrijmogelijkmateriaalopsteenwolalsbestrijdingswijzevankrul,zalverderwordenbestudeerd.

Olievlekkenziekte (Xanthononasbegoniae)bijBegonia
Ir.H.Rattink,M.C.Dil,Aalsmeer
Het onderzoek naardemogelijkhedenvaneenbetrouwbare,gevoelige toetsmethode
omkleinehoeveelhedenbacteriën inogenschijnlijkgezond plantmateriaal aante
tonenwerdvoortgezet.InsamenwerkingmetIPOenNAK-SwerdendeELISA-methode,
de immunofluorescentie (IF)-techniek eneenaantal selectieve bodemsmet elkaar
vergeleken, na Inoculatle van Begonia-planten met verschillende hoeveelheden
bacteriën.
Na2,8,15en44dagenwerdenmonsters (bladponsjes)genomen,dienaverschillende tussenbehandelingen gedurende 4, 24 of48 uur schudden bij4 of 26°C in
waterofeenverrijkingsmediumonderzochtwerden.
Resultaten
—————^—
o
15dagen na inocultie waren bijdehoogste bacterieconcentratie (10 bacteriën
per ml) de eerste bladsymptomen te zien.Daarna werden geleidelijk aan bijde
andere behandelingen, gecorreleerd aan de hoeveelheid inoculum, symptomen
zichtbaar. Bijde laatstemonstername na 44 dagenwaren bijallebehandelingen
symptomentezien.
DewaardenvanELISAbleken tegelijkmatig tezijnomeenbetrouwbareconclusie
tekunnen trekken.Met de IF-techniekwerd bijdemonsters,genomen tweedagen
na inoculatie,nognietdebacterieaangetoond.Acht dagenna inoculatlewerden
positieve reacties gevonden.Demeest betrouwbare reacties werden gevonden bij
de monsters vijftien dagen na inoculatle, die gedurende 4 uur bij4°C in een
gewonebufferwarengeschud.
Van de selectieve bodems bleek met de PST-bodem algemeen eerder en vaker de
bacterieaantetonentezijn,ookbijlagereinoculum-hoeveelheden.
Conclusie
Het vergelijkend onderzoek heeft aangetoond, datELISA (nog)niet bruikbaar is
om routinematig grote hoeveelheden bladmonsters van Begoniaplanten te onderzoeken op de aanwezigheid van geringe hoeveelheden X. begoniae.De resultaten
met de IF-techniek zijn goed. De beste resultaten (meeste positieve reacties)
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werden verkregen na korte tijd schudden (4 uur)bijlagetemperatuur (4°C). De
PST-bodem blijkt selectief te zijn en bruikbaar, maar niet voor routinematige
toepassingvoorgrotehoeveelhedenmonsters.
Meergegevenszijnvermeld inInternVerslagnr.4vanhetProefstationvoorde
Bloemisterij.

BELOPERONE
TeeltonderzoekbijBeloperoneguttata
Ing. M.Th.deGraaf-vanderZande,Aalsmeer
Doel:nagaanvandemogelijkhedenvoorjaarrondteeltdoorgebruiktemakenvan
groeiregulatoren.
Vanafmaart 1984 zijn iederevierwekenkopstekken directbeworteld indeeindpot onderplastic.Eenweeknahet stekkenwerdvoordeeerstemaalgeremd.Dit
gebeurdemetEthrel-A(0,3mlperliterwater)mettoevoegingvanultvloeier.De
beworteling vond plaats bij22°C,de ingestelde dag-en nachttemperaturen voor
de teeltbedroegen respectievelijk 18en16°C.Erwerd geschermd boven500W/m2
instraling inhetvoorjaar enboven750W/m2instraling indezomermaanden .De
planten werden niet getopt. De remstoffen Ethrel-A, CCC en later ook PP 333
werdeninverschillendeconcentratiesenherhalingengespoten.
Debeoordelingvondplaatsalsdebloeiwijzenroodkleurdenendeeerstebloemetjes zichtbaar waren. Beoordeeld werden: teeltduur, planthoogte,aantal bladparen,bloeiwijzen,zijscheutenenbladkleur.
Resultaten
Doorgebruik temakenvanEthrel-A alsremstof isaanvoervankwalitatiefgoede
planten mogelijk van eind december tot begin juli. In zomer en najaar is de
vegetatieve groei te sterk en ligt het aantal gevormdebloeiwijzen telaag.De
vermeerderingsperiode loopt van half augustus tot eind april.Ook stekken met
bloemknop kunnen gebruikt worden; doorhet spuitenvanEthrel-A ophet stekbed
wordtdeknopafgestoten.
Defrequentiewaaringespotenmoetwordenhangtafvanhetseizoen.Ineenteelt
begonnen innovember ofdecember iseenmaal spuitenmet0,3 mlEthrel,éénweek
na het stekken,voldoende. In de andere periodenmoet debespuiting nogéén-à
tweemaalherhaaldworden,steedsna14dagen.
Een nadeel van het gebruik van Ethrel is dat de onderste twee bladparen geel
worden en afvallen.De teeltduur bedraagt 12à 13weken inhetvoorjaar en15
tot20wekeninhetnajaarendewinter.

GroeiramingvanBeloperoneguttatadoorFP333
Ing. M.Th.deGraaf-vanderZande,K.Elfering-Koster,
Dr.Ir.W.Sytsema,Aalsmeer
Ineeneersteproefdieinfebruari1985startte,werdenjongeplantengetoptop
hettweedebladpaarennatweewekenbespotenmetPP333(0,4%werkzamestof)in
drie concentraties.De bespuiting werd bijeen deelvandeplantennog éên-of
tweemaal herhaald, telkens na 14 dagen.De gebruikte concentraties waren5,10
en20mlperliterwater.Alsultvloeierwerd0,3mlAgralperlitertoegevoegd.
Zowel tijdens als aan het eind vandeteeltwerdengemeten:lengtevande zijscheuten, aantal bladparen, totaal aantal knoppen per plant en aantal rijpe
bloeiwijzen. Tevens vond aan het einde van de teelt een algemene beoordeling
plaats.
Resultaten
PP333remdedelengtegroeiaanzienlijk.Eenbespuitingmeteen5ml/1-oplossing
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gaf al een verschil In planthoogtevan25%aanheteind vande teelt.Debladkleurwerddonkerdernaarmatemeerenvakergespotenwerd.Dehoogstewaardering
kregenplantendietweemaalmet5ml/lgeremdwaren,gevolgd doordegroepplantendieeenmaalmet10ml/lwasgeremd.
InvervolgproevenwaarinPP 333vergelekenwerdmetEthrel,warenderesultaten
met Ethrel echter beter. PP 333 bleek veel sneller uitgewerkt te zijn dan
Ethrel,waardoordoorschietersontstonden.
Conclusie
PP333heeftalsgroeiregulatorbijBeloperoneguttatabeperktemogelijkheden.

BOUVARDIA
PlantafstandenbijBouvardia
Ing.J.M.D. Buisman,Eelde
In de Bouvardiateelt tracht men een hogere meteropbrengst te realiseren onder
anderedooreengrotereplantdichtheidaantehoudendangebruikelijk.Op26mei
1983 ishet gewas geplant.De cultivars 'wit'en 'roze'zijnindeproefopgenomen.Devolgendebehandelingenzijnaangebracht.
- 16plantenperm2(standaard)
- 20plantenperm2
- 24plantenperm2
Deproefisindrievoudopgezet.
Resultaten
In 1985istweemaaleensneeafgekomen.Directnahet terugsnoeieninhetvoorjaar is het effect van de plantdichtheid het sterkste waarneembaar: wordt er
dichter geplant dan is de bloemproduktie per plant het laagste,maardemeteropbrengsthethoogstendesorteringgunstig.
Voor deachtereenvolgende behandelingen (16,20 en24 planten/m2)isdetotaalopbrengstperm2respectievelijk100,6;108,6en127,2voordeIesneeen172,6;
171,8en187,9bloemenvoorde2esnee.
Inverbandmeteenaaltjesaantasting Isdeproefnade2esneeafgesloten.
Conclusie
Evenalsvoorgaandejarenblijktdatnasnoeieninhetvoorjaardeinvloedvande
plantafstand zichopnieuwlaatgelden.Naarmatehetgroeiseizoenvordert,groeit
het gewas dicht,wordt de concurrentie groter enhet effectvandeplantdichtheidkleiner.Algemeengeldt:bijdichterplantenisdebloemproduktieperplant
kleiner,demeteropbrengst groterendekwaliteitssorteringgunstig.
Meer informatie over deze proef is vermeld inhetJaarverslag van deBloementeeltverenigingNoord-Nederland over1985.

Bouvardiaopveen,steenwolenpolyfenolschuim
Ing.R.Glas,Vleuten
In een twee jaar durende proef is de produktie van Bouvardia op veenbedden,
bedden met polyfenolschuim en op steenwolmatten vergeleken. De planten waren
opgekweektinhetzelfdemediumalswaaringeteeldwerd.
De produktie opveen (Duits turfstrooisel met 25 vol.% perlite)wasbijiedere
sneehethoogst,zowelkwalitatief alskwantitatief.Steenwol (mattenvan10x15
cm) was het minst produktief, polyfenolschuim nam een tussenpositie in. Het
produktieniveau was op alle substraten lager dan in de praktijk.Ook de stand
vanhetgewasenaantalendiktevandebasisscheutenwasonvoldoende.
In1986wordteennieuwesubstraatproef opgezet.Meerinformatieoverdezeproef
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istevindenin
-VakbladvoordeBloemisterij40(1985)15:40-42
-Proevenverslag 1985vanVleutensProeftuin

N-enK-bemestingsproef bijBouvardia
Dr.Ir.J.P.N.L.RoordavanEysinga,A.L.vandeBos,Naaldwijk
De teelt van Bouvardia, in 1984 gestart op hetmeerjarige N- enK-bemestingsproefveld,werd voortgezet. Oogstperioden vielen inde laatste helftvan april
enmei;half juli en augustus en de derde begon eind oktober.Van de laatste
periode zijn geen opbrengstgegevens verzameld omdat er,evenals december1984,
ernstige bladverbranding optrad. De oorzaak daarvan ligt bij luchtverontreinigingdoorhetstokenvanvuurbuitendekas,ofaaneentehogeCO.-concentratie
binnen dekas.De reactie vanhetgewas opdevoedingsniveauswas inhetvoorjaarminderduidelijkdanindezomer.Inapril-meikwamhetniveau2mmolNper
liter 1:2 extract als ietsbeter naarvorenopbasisvanproduktle,dezwaarste
takken echter gaf 0N.Indezomerbleven0N enhet zwaarstbemesteobject(8
mmolN/l)duidelijk achter.Bijdekaliniveauswareneveneensdeverschillenin
de zomer duidelijker. 0 K en het zwaarst bemeste object (4 mmol K/l) bleven
achter inproduktieenvooral0K ook inkwaliteit.Meteenlaatstesneeinhet
voorjaarvan1986zaldeproefwordenbeëindigd.

BROMELIACEEEN
BloeibelnvloedingbijBromeliaceeëndoorACC
Dr.Ir.W.Sytsema,Aalsmeer
Aminocyclopropaan carbonzuur (ACC)werd opvijf tijdstippen tussen 19 december
1984 en 13 februari 1985 toegediend als oplossing in de koker van Vriesea
splendens enAechmea fasciata.Perplantwerd 15ml gegevenvanoplossingenvan
50 of 100mg actieve stof per liter. ACC gaf in beide concentraties eenveel
beter resultaat daneeneenmaligebehandeling metacetyleengas.DeACC-behandelingenindecemberenjanuarilietenvrijwelalleplanteninbloeikomen,zonder
schadeteveroorzaken.Hetonderzoekisbeëindigd.
CACTUS
VoetrotbijZygocactus
Ir.H.Rattink,Dr.C.Zamorski,Aalsmeer
Met stekkenvan Zygocactus truncatus,cv. 'Maria',werd een proef terbestrijding van Fusarium oxysporum opgezet, waarbij de stekken voor het steken als
volgtwerdenbehandeld:
1. Kunstmatige inoculatie door dompelen in een sporensuspensie en vervolgens
dompelen inoplossingenvan thiofanaat-methyl (TopsinM500g/l)ofprochloraz(Sportak450g/l)inverschillendeconcentraties.
2. Eerst dompelen in de fungicide-oplossingen envervolgens kunstmatigbesmetten.
Bijalle behandelingen werd wél of niet furalaxyl (Fongarid 25WP)ineenconcentratievan0,05% toegevoegd.
Resultaten
NadompelenvandestekkeninoplossingenvanSportak inconcentratiesvan0,1;
0,2 en0,4%werden ernstige fytotoxiciteitsverschijnselen,tewetennecrotische
vlekken en slechte wortelontwikkeling, waargenomen. De verschijnselen waren
minder ernstig als eerstwerdgedompeld indefungicide-oplossing envervolgens
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indesporensuspensie (verdunningseffect).
Nadertienwekenwas bijonbehandeld volgensmethode 1ca.90%enbijmethode2
ca. 60%van de stekken door F. oxysporum aangetast.Na dompelen inoplossingen
van Sportak inconcentraties van0,01;0,05;0,1;0,2 of0,4%warenbijmethode
1 respectievelijk 15;2,5; 1,5; 1,5 of 0% van de stekken aangetast en bijmethode2respectievelijk22;3;0;7,5 of2%.Nadompelenineen0,55%-oplossing
vanTopsinMwarendepercentages respectievelijk 17,5 en42,5.Bijdebehandelingen waar Fongarid was toegevoegd waren de aantastingspercentages over het
algemeenaanzienlijkhoger.
Conclusie
Sportak bleek effectief te zijn ter bestrijding van F. oxysporum, maar ook
fytotoxisch als de (blad)stekken werden gedompeld in oplossingen met een
concentratie van 0,1% of hoger. Dompelen van de stekken in een oplossing van
Sportak met een concentratie van 0,01 of 0,05% bleek een aantasting van F.
oxysporum vrijwel tevoorkomen. Topsin M bleek niet effectief tezijn;toevoeging van Fongarid (ter bestrijding van Pythium en/of Phytophthora) bleek het
bestrijdingseffectteverminderen.

VirasvrijnakenvanZygocactustruncatus
M.Albers,J.M.A.Versluijs,Aalsmeer
In mei 1984 is er een start gemaakt met het virusvrij maken van Zygocactus
truncatus met behulp van meristeemcultuur. Bij diagnose met behulp van toetsplanten en elektronenmicroscoop was gebleken dat deze cactus besmet ismethet
zogenaamdeCactusvirusX.
De symptomen van dit virus,welke vooral indrogewarme zomers goed zichtbaar
zijn,bestaanuitbleekgroene,onscherpbegrensde,onregelmatig gevormdeenigszinsIngezonkenvlekken,vaakaanderandvanhetblad.
Het doel isnueenzooptimaalmogelijkevoedingsbodem teontwikkelen,geschikt
voormeerderecultivars,zodatviameristeemcultuurplantenvrijvanCactusvirus
X gekweektkunnenworden.Hiervoorworden tweeofdriefactorenproevenopgezet.
We starten met drie cultivars, 'Sonja', 'Maria'en 'Jane'.Daarnaast is inde
tijd dat deze cultivars niet vegetatief waren, en daarom niet geschikt om te
meristemen,gebruikgemaaktvantweeanderecultivars,'Isabelle'en 'Sportvan
Sonja'.

CALCEOLARIA
BloeibeïnvloedingbijCalceolaria
J.Westerhof,Aalsmeer
Het geven van een lagetemperatuur-behandeling aan Calceolaria is op moderne
bedrijven moeilijk uitvoerbaar. Bovendien veroorzaakt het verlenging van de
teeltduureneengrotereruimtebehoefte.
Onderzocht is of de koudebehandeling vervangen kan worden door assimilatiebelichting en/ofdagverlenging.
Calceolaria kan van 1 maart tot 1 december zonder koudebehandeling in bloei
gebrachtworden.
Inmaart en september isdagverlenging gewenst, terwijl in oktober ennovember
assimilatiebelichting nodig is. In december, januari en februari komt Calceolaria zonder koudebehandeling niet in bloei. De daglichtintensiteit lijkt de
belemmerendefactortezijn.Hetonderzoekwordtin1986afgerond.
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Calceolaria 'Kuipers'geel,gezaaid 27-10-'83.Foto-opname20-2-'85.
Linksassimilatiebelichting totdebloei,rechtsdagverlenging totdebloei

CARTHAMUS
BloelvervroegingvanCarthamustinctorius
D.J.G.Krijger,Rijnsburg
Twee typenvanCarthamus,"Geel" en"Oranje"zijnop21 februari,4maarten14
maartterplaatseuitgezaaidmetenzonderdagverlenging.
Resultaten
Dagverlenging vervroegde inalle gevallen debloei en omdat hetgewasdaardoor
minderhoogwerd,wasdekwaliteitdoorgaansbeterdanwanneernietwasbelicht.
Hetgeelbloeiende typeproduceerdeminder bloemen persteel,maar bleekdoorde
groeiwijzegeschiktervoorbloelvervroeging danhetoranjebloemigetype.
Voormeerinformatiezie 'Verslagproeven1984/85ProeftuinRijnsburg'.

BestrijdingvandeschimielColletotrichum carthan!bijCarthamus
Ing.J.J.Amsing,Aalsmeer
Vele telers van het gewas Carthamus tinctorius zijn in 1985 geconfronteerd
geweest met aantastingen door de schimmel Colletotrichum carthami.Een éénmaal
aangetaste plant is niet meer oogstbaar. Dat maakt een goede preventieve
bestrijding meer dan noodzakelijk. Een afdoend advies is echter nog niet
voorhanden. Om tot een advies te kunnen komen is een proef uitgevoerd ter
bestrijding van C. carthami bijCarthamus.Daarbij zijn tien fungicidenophun
effectiviteit getest. Vijf weken na het zaaien zijn er twee preventieve
bespuitingen uitgevoerd met een tussentijd van één week.Eéndagnadelaatste
bespuitingzijndeplantenbespotenmeteensporensuspensievanC.carthami.Het
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effectvandepreventieve bespuitingen isvastgesteld doorwekelijks deplanten
teinspecterenopaanwezigheid vaneenaantasting.
Resultaten
Percentages aangetaste planten twee weken na het aanbrengen van desporensuspensienapreventievebespuitingenmetdiversemiddelen:
0,15%Ortho-Difolatan4F+0,1%Benlate
0%
0,2% EupareenM
1%
0,5% BrabantKoperoxychloride
3%
0,15%Ortho-Difolatan4F
4%
0,3% TMTD
5%
0,3% Daconil500vlb
7%
0,5% DithaneM45
14%
0,1% Sportak450EC
17%
0,1% Benlate
37%
0,15%Baycor 300EC
51%
0,05%Topaz 100EC
52%
onbehandeld
78%
Bij alle behandelingen liepen de percentages aangetaste planten in de daaropvolgende weken op. Alleen de behandeling met 0,5% Brabant Koperoxychloride
veroorzaakte schade:bladmisvorming gepaardgaandemetnecrotischebladvlekjes.
Conclusies
AlleenEupareenMendecombinatievanOrtho-Difolatan4F+ Benlateleverdeneen
goedresultaatop.Vooreenoptimaalresultaatzulleninperiodenmetaantasting
de behandelingen wekelijks moeten worden uitgevoerd. Dit zal in een volgende
proefnaderwordenonderzocht.

CHRYSANT
Gebruikswaardeonderzoekchrysant
Ir.J.Straatsma,C.Heidemans,Naaldwijk
Herfstteelt(normaalteelt)
Bloeitijd:oktober-december1984.
Naast het normaalteeltras 'OranjeWonder'werden vorig jaar 43 nieuwere enwat
oudere rassenbeproefd.De serie rassenwerd opdrieplaatsen induplobeproefd
(zie 'Bloemisterljonderzoek inNederland over1984',p.123).
In totaal werden 23 rasen minder geschikt bevonden.Dit zijn de rassen 'Capje
Yellow', 'Charisma', 'Charlie', 'Clipper', 'Dawn', 'Gem', 'Heirloom', 'Nardy',
'Riant', 'Sunup', 'Vim', 'Specla', 'Spejos', 'Spenet', 'Vulcaan', 'Yellow
Rolinda', 'KT 22-80', 'KT 39-80', 'KT 4-80', '83-17', '83-5', '83-3', 'KT
98-80'.
Uiteindelijk kondenopbasisvanoogst-engewaswaarnemingendevolgenderassen
al dan niet beperkt worden aanbevolen. 'Anbri', 'Coral Delta', 'Gold bronze
Delta', 'Salmon Delta', 'WhiteDelta', 'Dagmar', 'Foxy', 'Reef', 'Rekel','Remember', 'Reyellow', 'Riot', 'Venture','Pascal','Redemine','FunnyRedemine',
'WhiteRedemine','Specos','Speme'en'Spemush'.
Van delaatstgenoemde rassen zijnderasbeschrijvingengepubliceerd in 'Vakblad
voor deBloemisterij',39 (1984)23:47-51.Omdatde rassen 'GoldbronzeDelta',
'SalmonDelta', 'WhiteDelta'en 'CoralDelta'tenaanzienvandeverschillende
eigenschappen veel met elkaar overeenkomen isalleen 'CoralDelta'beschreven.
Ditgeldtookvoorderassen 'FunnyRedemine','WhiteRedemine'en 'Redemine'en
voor de rassen 'Reef'en 'Rekel'.Hiervan zijn alleen 'Redemine'en 'Reef'beschreven.
Derasbeschrijvingen zijngebaseerd opervaringen Indeherfstteelt enderhalve
gericht op de herfstbloei. In andere teeltwijzen behoeven deze beschrijvingen
nietalszodanigvantoepassing tezijn.
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Winterteelt (jaarrondteelt)
Bloeitijd: januari-februari1985.
Een serievan35rassenwerd naast devergelijkingsrassen 'Cassa','Regoltime',
'Spider' en 'White Horim' op drie plaatsen in duplo beproefd.De gezamenlijke
resultatenzullenin1986wordenverwerktengepubliceerd.
Zomerteelt (jaarrondteelt)
Bloeitijd:juni-augustus1985.
Een serie van 30 rassen,inclusief de beste rassen uit het onderzoek van 1984
(zie 'Bloemisterijonderzoek in Nederland over 1984', p. 123) werd naast de
vergelijkingsrassen 'Bijoux', 'Cassa', 'Refour' en 'Westland' beproefd. De
gezamenlijkeresultatenzullenin1986wordenverwerktengepubliceerd.
Herfstteelt(normaalteelt)
Bloeitijd:oktober-december1985.
In de herfst van 1985 werd een serie van 41 rassen op drie plaatsen induplo
beproefd. 'Oranje Wonder', 'Cremon', 'Pink Pompon' en 'Snapper' werden als
vergelijkingsrassenaandezeserietoegevoegd.Degezamenlijkeresultatenzullen
in1986wordenverwerktengepubliceerd.

Invloedvansteksorterenopproduktieenopbrengstvanchrysanten
Ing.A.P.vanderHoeven,Naaldwijk
Aansluitend op het onderzoek in 1984 (zie 'Bloemisterijonderzoek in Nederland
over 1984',p.125)iseenviertal steksorteerproeven uitgevoerd opeenbedrijf
indepraktijk.
Steeds is een partij stekken in drie groepen verdeeld, namelijk ongesorteerd,
kleine (25%uit de partij)engrote stekken(overige 75%). Deoogstdatavande
vijfproevenwarenrespectievelijk 16,18en27februarien22april1985.
Bijdeoogst zijndetakkengewogenenishetpercentageuitvalbepaald.Bijde
verwerking van de oogstgegevens zijn de takken op basis van gewicht in drie
kwaliteitsklassen ingedeeld. Voor een schatting van de opbrengst is uitgegaan
vanf.1,-,f.0,60 enf.0,30voordetakkenvanrespectievelijk dekwaliteitsklassen1,2en3.
De verschillen in produktie tussen de drie stekpartijenwaren klein.Departij
ongesorteerde stekken gaf gemiddeld 4%meer uitval dan de gesorteerde stekken.
De berekende opbrengsten waren voor de kleine,grote en ongesorteerde stekken
respectievelijk f.49,86,f.50,53enf.48,40.

Beïnvloedingtrosvormdoormiddelvanonderbrekingen
Ing.A.P.vanderHoeven,Naaldwijk
Bijverschillende cultivars dieeen teslankebloemtroshebben,kanhetgewenst
zijndehoofdknopvroeger teinduceren,zodatereenspllttakontstaat.
De hoofdknop kan worden geïnduceerd door tijdens de langedag-periode (LD=
vegetatieve groei) enkele dagen een kortedag-behandeling (KD) toe te passen.
Over het tijdstip van dezeKDendeduur isonvoldoende bekend.Dit isin1985
verderonderzochtineenproefmetverschillendedaglengtebehandelingen.
In vier afdelingen zijn op 11 oktober 1984bewortelde stekkenvande cultivars
'Cassa' en 'Regoltime' uitgeplant. Tot 13 november 1984 was de temperatuur op
17°C ingesteld.Daarna istotheteindevandeproefalleendenachttemperatuur
verlaagd naar 14°C.Voor de splitbehandelingen werden na 33,36,39 en 42LD
respectievelijk 12, 9, 6 en 3 KD gegegeven. Bij het controleobject (zonder
splltbehandeling)begon deKD na45LD,ditwasaanheteindvandesplitbehandeling bijde overige objecten.Voor het uitlopen vandenogniet geïnduceerde
okselknoppenwerd hierna zowel 10als20LDgegeven,waarna dekortedag-periode
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begon.Vervolgens isoveraleennormaleKD-onderbreking toegepastvan 14KD,10
LDenvervolgens totaandeoogstKD.
Een identieke serie behandelingen is uitgevoerd bij gewassen die voor vegetatievegroei13LDmeerkregen(grotergewas).
Bijdecv. 'Cassa'was dehoofdknopbijalleobjectenalgeïnduceerd tijdensde
LD,voordat de splitbehandelingenwaren uitgevoerd.Vooralbijhetgrotergewas
was dit duidelijk waarneembaar. De splitbehandelingen hadden hierdoor vooral
effectopdeinductievandeknoppenaandezijtakkenvandetros.Door6KDwas
op de zijtakken alleende eindknop geïnduceerd enbij9en12KDmeerknoppen.
Doordat de eindknop van de zijtakkenwas geïnduceerd werden takkenmetdubbele
splitvormverkregen.6KDgafdemeestcompacteenmooiste trosvorm.
Bij de cv. 'Regoltime'was geen te vroege hoofdknop ontstaan. Zes en meerKD
veroorzaakten splittakken. Bij 6 KD ontstonden de beste splittakken, maar de
trosvorm bijdezecultlvarwerd dooreensplitbehandeling ongelijk enongewenst
vanvorm.
Bij de lage nachttemperatuur verliep de knopaanleg langzamer en was de oogst
laterdanbijdehoge temperatuur.Deverschillen introsvorm alsgevolgvande
splitbehandelingen zijnopfoto'svastgelegd.
A 16

12

Bij de cv. 'Cassa' zijn de gedurende de langedag-periode (vegetatieve groeiperiode)respectievelijk0,3,6,9en12kortedagengegevenenvervolgensweer
10langedagenvoordatdegeneratieve periodebegon.Tijdensdelangedag-periode
was de hoofdknop reeds aangelegd (raseigenschap).BijdeO-behandeling zijnde
zijscheuten lang geworden. Bij 3KD iseenmooi splittak ontstaan met gelijkmatige bloei. Bij 6KD zijn de hoofdknoppen van de zijscheuten vervroegd aangelegd enontstond ereendubbel "geplitte"takvonn.Bij9en12KDwarenopde
zijscheuten meerdere knoppen aangelegd,waardoor de dubbele splittak niet ontstond.Door onderbrekingen van zoweldekortedag-alsdelangedag-periode isde
trosvorm tebeïnvloeden.

Onderbrekingvandekortedag-behandeling(KD)
Ing.A.P.vanderHoeven,Naaldwijk
In vervolg op het onderzoek in 1983 (zie 'Bloemlsterijonderzoek in Nederland
over 1983', p.82 en 1984 p. 126-127), iseenKD-onderbrekingsproef uitgevoerd
ineenwinterteelt.Het doel van dit onderzoek isna tegaanwelke factorenin
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de winter van invloed zijn op de onderbrekingseffecten. Voor deze proef zijn
beworteldestekkenvandecultivars 'Delta'en 'Spider'uitgeplant op11oktober
in vier verschillende afdelingen. De dagtemperatuur is gedurende de gehele
teeltperiode op17°Cingesteld.Denachttempertuureveneens op17°C,behalvein
twee afdelingen waar deze vanaf 13november 1984 totheteindevande teeltop
14°Cwasingesteld.DeKD(eindevandevegetatievegroeiperiode)isingegaanop
26november 1984.Bijdeoogst zijnvooralwaarnemingen verrichtdiebetrekking
hebben op trosvorm en bloei.Aan de trosvorm kon onder andere worden nagegaan
hoeveel knoppen vôôr de onderbreking waren aangelegd (geïnduceerd) en welke
knoppen na de onderbreking. De knoppen die na de onderbreking waren aangelegd
vertoondenblaadjesenscheutenmetinternodiënendeandereniet.
Bij beide rassen waren gedurende 6 KD bij 17°C nachttemperatuur één à twee
knoppen aangelegd. Bij de lage temperatuur was bij6KD bij 'Spider'maar één
knop enbij 'Delta' geenknop aangelegd. Naarmate deKD langerwas,warenv&6r
het onderbrekenmeer knoppen aangelegd.Hoe langer de onderbreking duurde,hoe
laterhetgewasbloeide enhoelangerde zijtakken indetroswaren;vooralbij
de vroege onderbrekingen.Daar waar slechts één of enkele knoppenwarenaangelegd groeiden de nog niet geïnduceerde okselknoppen vegetatief uit tijdens de
onderbreking en werden pas geïnduceerd na de onderbreking.Hierdoor ontstonden
de zogenaamde splittakken. Bij de behandeling 24 KD en een langdurige onderbrekingkwamknopverdroging voor.Bij'Delta'wasditverschijnselernstigerdan
bij 'Spider'.Inhetalgemeenwarendeonderbrekingseffecten bijdelagenachttemperatuur groterdanbijdehoge.Deverschillen introsvorm tussendebehandelingenzijnopfoto'svastgelegd.

'DeltaWhite'.Na 6kortedagenisonderbrokenmetvan linksnaarrechts5,10,
15,20en25langedagen.Bijeenkorteonderbreking (5en10LD)iseennormale
trosvormontstaan.Bijdelangereonderbrekingenwerdeensplitvormige trosverkregen.Gedurende de 6KD vôôr de onderbrekingwas slechts ëênknop (dehoofdknop) aangelegd en na de onderbreking de overige knoppen. Bij een langdurige
onderbreking (in deze proef vooral bij 20 en 25 LD) kunnen dan splittakken
ontstaan met secundaire knoppen op de trosstelen. Verder blijkt dat de bloei
latervaltnaarmatedeonderbrekinglangergeduurdheeft.
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Onderbrekingbijeenviertalcultivarsvanchrysantindewinterteelt
Ing.J.M.D.Buisman,Eelde
Omdekwaliteitvaneencultivar indewinterpositief tebeïnvloeden,volgt
een periode van onderbreken.De cultivars 'Cassa', 'Delta', 'Horim' en 'Regoltime' zijn in de proef opgenomen om de volgende variaties in aanvangstijdstip
vandeonderbreking teondergaan:
- geenonderbreking
7dagenkortedag- 18dagenonderbreken
- 11dagenkortedag- 18dagenonderbreken
- 15dagenkortedag- 18dagenonderbreken
- 19dagenkortedag- 18dagenonderbreken
- 23dagenkortedag- 18dagenonderbreken
Resultaten
Percultivarenperobjectzijndelengte,hetgewicht,hetaantalbloemen(open
enknop),hetpercentagedoorwasendematevanknopverdroging bepaald.Hetvolgendewerdgevonden:
- afnemende lengtevan 'Delta'en 'Horim'bijlater ingaanvandeonderbreking.
Bij'Cassa'en 'Regoltime'weinigvariatie
- weinigvariatieingewichtvoordediversebehandelingen
- meerbloemen enknoppenbijhetlater instellenvandeonderbreking,metuitzonderingvan'Delta'
- geendoorwasbij'Delta','Horim'en 'Cassa'.'Regoltime'geeftminderdoorwas
bijlateronderbreken
- eengrotemate van knopverdroging bijde behandeling 23-18,metuitzondering
van'Cassa'
- bijlateronderbrekenneemthetpercentageIesoorttoe
Conclusie
De hierna genoemde behandelingen geven een kwaliteitsverbetering ten opzichte
vanonbehandeld:
* 'Cassa' :11kortedagengevolgddoor18dagenonderbrekenen15kortedagen
met18dagenonderbreken
* 'Delta' :23kortedagenvooraanvangvandeonderbreking
* 'Horim' :23kortedagenvooraanvangvandeonderbreking
* 'Regoltime:19dagenkortedagen23kortedagenvooraanvangvandeonderbreking
Meer informatie over deze proef is vermeld inhetJaarverslag vandeBloementeeltverenigingvoorNoord-Nederland over1985.

Teeltvanchrysantenopbetonvloer
Ing.A.P.vanderHoeven,Naaldwijk
Opeenpraktijkbedrijfiseenvak(kap)van6,40x24m2ineenkasingerichtvoor
het telenvan chrysanten op eenbetonvloer met eb-vloedsysteem. Opditbedrijf
iseen proef uitgevoerd om na tegaanwelk typeplant (bewortellngsmedium)het
meest geschikt is en of het gewenst is de betonvloer te bedekken met eenbevloeiingsmat.
Voor ditdoelzijn stekkenvandecv. 'Cassa'beworteld inperspottenvan5x5x3
cm3 en in steenwolpotten van 4x4x4 cm3.Indrieverschillende vakken zijndeze
planttypenmet en zonder bevloeiingsmat opdebetonvloer geteeld.Hetbevloeiingswater was samengesteld volgens het standaardrecept voor de teelt vanchrysantenopvoedingsfilm.
Halverwegedeteeltkwamengroeistoornissenvooralsgevolgvanwortelafsterving
enijzergebrek.IndeafgestorvenwortelskwamdeschimmelPythiumvoor.Natoe-
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voeging vanPythium-bestrijdingsmiddelenenextra ijzerchelaat aandevoedingsoplossinghersteldedegroeivanhetgewas.
Bijde oogstwaren de takkenvan perspotplanten opbevloeiingsmathetzwaarste
enhetlangste.Gemiddeldwarendeperspotplanten35%zwaarderen13%langerdan
de steenwolplanten.Opdebevloeiingsmat warende takkengemiddeld 14%zwaarder
en9% langerdandetakkenvanplantenopdekalebetonvloer.
Hetonderzoekwordtvoortgezet.

Doelmatigenergiegebruikinkassen
G.P.A.vanHolsteijn,Naaldwijk
Alsvervolgophetonderzoekvanafgelopenjaarmetgewasverwarming bijchrysanten zijn dit jaar op een praktijkbedrijf klimaatmetingengedaan.Dezemetingen
hadden totdoelaanvullende informatie teverzamelenoverdeinvloed vangewasverwarming op de verdeling van de luchtvochtigheid en temperatuur tussen het
gewas.
Op dit praktijkbedrijf werden twee verschillende typen gewasverwarming metelkaar vergeleken,namelijk buizenmet een doorsnedevan51mmenvan28mm.Van
beidetypenlagentweebuizenperbedopongeveer5cmbovendegrond.
Direct vanaf het planten werd, zonder begrenzing van de watertemperatuur,gestooktmet degewasverwarming.Ongelijke groeikonechternietwordengeconstateerd.Hogewatertemperatuur indebuisjesvan28mmhadtotgevolgdatmetdeze
verwarming minder kon worden geprofiteerd van warmte uit de rookgascondensor.
Verder kon geenverschil tussenbeidegewasverwarmingssystemen wordengeconstateerd.
Bij gebruik van gewasverwarming was de temperatuur bijde toppenvanhetgewas
steeds lager dan tussen het gewas.Het temperatuurverschil tussen 10cmhoogte
bovendegrond ende topvanhetgewasvarieerdevan0tot4°C,afhankelijkvan
demate waarin degewasverwarming werd gebruikt endehoogtevanhetgewas.De
hoogsterelatieveluchtvochtigheidwerd steedsgemetenbijdetopvanhetgewas.
Het verschil in luchtvochtigheid was groternaarmate de temperatuurverschillen
groter waren. Bij zachtweer en gesloten schermwerd bijde topvanhet gewas
eenenkelemaaleenrelatieve luchtvochtigheid van100%gemeten.Dehorizontale
temperatuurverschillen waren groter op 10 cm hoogte danbijde topvanhetgewas.Deverschillenwerdengroternaarmatehardergestooktwerd.

BestrijdingvanFloridamotmetbehulpvankernpolyeder-virus
Drs.P.H. Smits,Wageningen,M.v.d.Vrie,Aalsmeer
Doel:onderzoeknaarpraktijkmogelijkhedenvoortoepassingvankernpolyedervirusterbestrijdingvanrupsenvandeFloridamot.
Resultaten
In 1985 werd het onderzoek afgerond en per 1 oktober beëindigd. Samengevat
werden devolgende resultaten verkregen.Eiafzetting vindt als regel plaats op
deonderstebladerenvandegewassen.Het gedragvandeuitgekomenlarvenwordt
door dewaardplant beïnvloed:opchrysantvindt eengrotereverspreiding plaats
van larven dan op tomaat. Een vijftal verschillende virussen werd uit zieke
rupsen geïsoleerd; één daarvan heeft een hogere biologische activiteit dan de
anderevier.
De gevoeligheid van de rupsenvoor het virus isgecorreleerd methetlichaamsgewicht; de oudere rupsen etenmeer dande jongeenkrijgen dusookmeervirus
binnen,zodatbijeengelijke concentratie virusheteffect opdeverschillende
stadiaongeveergelijkis.Besmetterupsendieoverleven,kunnentot20%vanhun
nakomelingenviadeeierenbesmetten.

66

Conclusie
De conclusie uit dit onderzoek is dat viruseengoed alternatief kanzijnvoor
traditionele insekticiden voor de bestrijding van de rupsen van deFloridamot.
De eisen van de overheid voor zuiverheid vanditmiddel enanderekwaliteitscriteria zijnnogsteedsnietbekend.Ondanksdecommercieelgoedeperspectieven
isintroductieindepraktijkmededaardoornogsteedsnietmogelijk.
De resultaten van dit onderzoek zullen ininternationaal bekende tijdschriften
gepubliceerdwordenendebasisvaneenacademischproefschriftvormen.

Toetsingchrysantecultivarsopresistentie tegenmlneervlieg
M.Boogaard,I.P.Rietstra,M.vandeVrie,Aalsmeer
Ineenopplanting vanvierverschillende chrysantecultivars indegewasbeschermingskassen kwamen grote verschilleningevoeligheid voormlneervliegaantasting
aanhetlicht.Eëncultivar toondezelfseenzeerhogematevanresistentie.

De invloed van systemische fungiciden op de ontwikkeling van Japanse roest
(Pucciniahoriana)bijchrysantopkunstmatig substraat
Ir.H.Rattink,Dr.C.Zamorski,Aalsmeer
Demogelijkheden van preventieve bestrijding vanJapanse roest bij chrysant op
kunstmatig substraat werden verder onderzocht.V56r kunstmatige besmetting met
JapanseroestwerdendefungicidenBaycor,AseptaFunginex,TiltofDithaneM45
aandevoedingsoplossing toegevoegd.
Resultaten
Toevoegenvandefungicidenenkeledagenvoordekuntmatige besmetting hadgeen
effect op de ontwikkeling vanJapanse roest.Ditwaswelhetgevalalsdefungiciden langere tijd (1-2 weken) voor de introductie van de schimmel werden
toegevoegd aandevoedingsoplossing.Na toevoegenvanAseptaFunginex ofBaycor
werd ten opzichte van onbehandeld een vermindering van de aantasting met respectievelijk 90 en 80% verkregen. Door het fungicide Tilt werd Japanse roest
nietbestreden,terwijlditmiddeltevensernstigefytotoxiciteitveroorzaakte.
Het bestrijdingseffect bleek af te nemen met de afstand van de invoer van de
voedingsoplossing.
Conclusie
Bij de proeven van 1984 en 1985 kon, na kunstmatige besmetting, alleen een
aantasting door Japanse roestworden verkregen door over het gewaseenplastic
tent aan te brengen om de relatieve luchtvochtigheid voldoende hoog temaken.
Telkenswarennaca.8-10 dagendandeeerste symptomen tezien.Daarnabreidde
de aantasting zich sneluit.Na verwijderen vanhet plastic,inverband metde
lengtegroei van de planten, zette de aantasting ooknogdoor,echteralleenop
debladerendieaanwezigofgevormdwarentoenhetgewasmetplasticbedektwas.
Een curatieve bestrijding van Japanse roest bij chrysanten op een kunstmatig
substraat door toevoegen van systemische fungiciden aan de voedingsoplossing
bleek nietmogelijk te zijn.Een aantasting kanwel verminderd en/ofvoorkomen
worden door preventief de fungiciden Baycor ofAsepta Funginex inlageconcentraties (respectievelijk 0,02 en 0,01%)toe te voegen.Het bestrijdingseffect
was minder naarmate de afstand tot de invoer van de voedingsoplossing groter
was.
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SchadelijkheidvanhetwortellesieaaltjePratylenchuspenetrans
Ing.J.J.Amsing,Aalsmeer
De schade die het gewonewortellesieaaltjePratylenchus penetrans bij chrysant
aanrichtisonderandereafhankelijkvanhetaantalaaltjesbijhetbeginvande
teelt. Dit aantal wordt de uitgangsdichtheid genoemd. Hoe groter deuitgangsdichtheid,hoe groter de kans op schade.Naarmatedekansop schadegroteris,
zullenbestrijdingsmaatregelenmeerrendementopleveren.Omvasttekunnenstellenwanneerdebestrijdingeenpositiefrendementzalopleveren,isonderandere
inzicht nodig inde schade,die optreedt inrelatie tot eenbepaaldeuitgangsdichtheid. Ineenbakkenproef isgetracht na tegaanhoe schadelijkhetwortellesieaaltjeP. penetransvoor chrysant is.Daarvoorwerdener inweek46(1984)
chrysantenstekken (cultivar 'Regoltlme')geplantineenzandgrond,die0,10,22
en 198P. penetrans per 100mlgrond bevatte.Elkebehandeling isinvierherhalingenuitgevoerd met tienplantenperherhaling.Om inzicht tekrijgeninde
mate waarin de verschillende aaltjesdichtheden aan het begin vande teelt tot
schadeleiden,zijnaanheteindvandeteelt(week12van1985)debloemproduktiesbepaald.
Resultaten
Dechrysantenindeonbesmettegrondhaddeneengemiddeldelengtevan79,3cmen
eengemiddeldgewichtvan41,7g.Bijdebesmettebehandelingenlagdegemiddeldelengtetussen77,7en80,5cmenhetgemiddeldgewichttussen38,9en41,9g.
Dezeresultatenwarennietbetrouwbaarverschillend.
Conclusie
Opgrondvandezeproefkannietwordengesteld dathetgewonewortellesieaaltje
P.penetransbijeenuitgangsdichtheid vanminderdan198per100mlgrondschadelijkisvoorchrysant,cultivar 'Regoltime'.
Ineenvolgendeproefzalwordennagegaanofeenhogereuitgangsdichtheid vanP.
penetransweleenbetrouwbare schadeoplevert.
Meer informatie over deze proeven is tevinden inInternverslagnr.6vanhet
ProefstationvoordeBloemisterij.
Bestrijding van het wortellesieaaltje Pratylenchus penetrans net systemische
nematleiden
Ing.J.J.Amsing,Aalsmeer
Ter bestrijding van het wortellesieaaltje Pratylenchus penetrans is in een
tweetal proeven de preventieve en curatieve werking van een aantal systemische
nematicidenonderzocht.
Depreventievewerkingvandeorganischecarbamaatverbindingencarbofuran,Temik
10GenVydate 10GenL,envandeorganische fosfaatverbindingenethoprophosen
fenamiphosisvastgesteld doorzevoorhetplantendoordegrond temengenen/of
directnahetplantentoetedienen.IngevalvanTemik10GenVydateLwarener
ookobjectenwaarbijdebehandelingenenkelekerenzijnherhaald.
De curatieve werking is onderzocht van Temik 10G,Vydate L en fenamiphos.De
eerste behandelingen met deze middelen zijn vier weken na het plantenuitgevoerd. Alleen de fenamiphos-behandelingen waren eenmalig. In beide proeven is
gebruik gemaakt van zandgrond (pH 5,8-6,1; organische stofgehalte: 4,6-6,4%),
diezwaarbesmetwasmetP.penetrans.Ominzichttekrijgenindeeffectiviteit
vandebehandelingen zijnaanheteind vanbeide teeltendeaaltjesbesmettingen
endebloemproduktiesbepaald.
Demiddelencarbofuran,ethoprophos en fenamiphoshebbeninNederland geentoelatingenzijndaaromalswerkzamestofvermeld.
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Resultaten
PreventiefgezienishetwortellesieaaltjeP.penetransveruithetbestebestredenmet alle organische fosfaatverbindingen:per 10gramwortels varieerden de
aantallenP. penetrans van 0-15. Bij de behandelingen met deorganischecarbamaatverbindingenvarieerdendezeaantallenvan4.015-25.805.Deeenmaligebehandeling met fenamiphos-granulaat - voor het planten door de grond gemengd leverde de beste produktie op. Ethoprophos is niet bruikbaar in verband met
schade,diehetbijchrysantveroorzaakte.Geletopdeproduktievoldedenookde
herhaald uitgevoerdebehandelingenmetdeorganischecarbamaatverbindingenTemik
10GenVydateL.
Curatief gezien zijn de beste resultaten verkregen, zowel voor wat betreft de
aaltjesbestrijding als de produktie, met de organische carbamaatverbindingen
Temik 10G en Vydate L. Voor de organische fosfaatverbinding fenamiphos is de
teeltduur vermoedelijk te kort om tot een optimaal resultaat tekunnenkomen,
omdat fenamiphos minder gemakkelijk de grond wordt ingespoeld dan Temik en
Vydate.
Conclusies
Ingrondsoortenmeteenlaaggehalteaanorganische stof ishetwortellesieaaltje P. penetrans preventief beter te bestrijden met organische fosfaatverbindingenencuratiefbetermetorganischecarbamaatverbindingen.
Meer informatie overbeide proevenistevindeninInternverslagnr.6vanhet
ProefstationvoordeBloemisterij.

Fytotoxischeneveneffectenvanenkelesystemischeneaaticiden
Ing.J.J.Amsing,Aalsmeer
In een bakkenproef is de gewasveiligheid van enkele systemische nematiciden
onderzocht voor chrysant, cultivar 'Regoltime',Alle behandelingen zijnuitgevoerd met tweemaal de geadviseerde hoeveelheid. De korrelvormige middelen
fenamiphos (4g/m2) enTemik 10G (12g/m2)zijnvoorhet plantendoordegrond
gemengd.De vloeibare middelen fenamiphos (4ml/m2)enVydateL (4ml/m2)zijn
direct na het planten toegediend. De behandelingen met Temik 10G enVydate L
zijnmet de halve hoeveelheid herhaald, respectievelijk ëënkeer navierweken
en vier keer om de twee weken. Bij elke behandeling is 5 liter water per m2
gebruikt.Devloeibaremiddelenzijnindezehoeveelheid opgelostentoegediend.
Er isgebruikgemaaktvanzandgrond zonderplanteparasitaire aaltjesmet eenpH
van6,4en een organische stofgehalte van8,1%.De proef isinviervouduitgevoerdmettienplantenperherhaling.Ommogelijkefytotoxischeeffectenvastte
kunnen stellen,ishet gewasregelmatig geïnspecteerd opaanwezigheid vanschadebeeldenenzijnaanheteindvandeteeltdebloemproduktiesbepaald.
Het middel fenamiphos heeft inNederland geen toelating enisdaarom alswerkzamestofvermeld.
Resultaten
Alleen de behandeling met 4mlVydateL perm2gaf eengewasreactie tezienin
de vorm van necrotische bladpuntjes.Dit verschijnsel bleef echter beperkt tot
de onderste bladeren en had zodoende geen gevolgen voor de kwaliteit van de
geoogste bloemtakken.Wat dekwaliteit betrefthaddendechrysanten indeonbehandeldeobjecteneengemiddeldelengtevan83,1cmeneengemiddeldgewichtvan
69,0 g. Bijdemet de systemische nematiciden behandelde chrysanten lag degemiddelde lengte tussen84,8en90,6 cmenhetgemiddeldegewicht tussen72,0en
82,5g.
Conclusie
Het toedienen van de geadviseerde hoeveelheden van de systemische nematiciden
fenamiphos,Temik10GenVydateLveroorzaaktbijchrysant,cultivar'Regoltime'
geenfytotoxischeeffecten.
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Totnutoehebbenerzichindepraktijkookbijanderecultivarsgeenproblemen
metdezemiddelenvoorgedaan.
Meer informatie over deze proef is te vinden in InternVerslag nr. 6vanhet
ProefstationvoordeBloemisterij.

CODIAEUM
WisselinfiltratiebijCodiaeum(Croton)
Ing.M.P.Beuzenberg,Aalsmeer
In aansluiting op voorgaande proeven (zie 'Bloemisterijonderzoek in Nederland
over 1984', p. 156-159)is de invloed van devloedduurvaneeneb-vloedsysteem
opdeteeltvanCodiaeum 'Excellent'nagegaanindeperiode18december 1984tot
15maart 1985.De planten zijn geteeld bijinstroomt!jdenvan3,4|en6minuten.Alleplantenkregengelijktijdigwater,zodrahetgemiddeldepotgewichtvan
64waarnemingsplantendiebijdrieminuteninstroomtijdwerdengeteeld,ditaangaf.Om dewateropname tekunnen controlerenwerden tijdensdegeheleproefduur
pottenvanallebehandelingen voorennahet bevloeiengewogen.Twaalfwekenna
het begin van de teelt zijnerwaarnemingen aan de de planten gedaan.Hieruit
bleek dat de instroomtijden geen invloed hadden op het teeltresultaat van de
planten. Als gevolg van de tabletconstructie groeiden planten dieaan de buitenkantvandetablettenstondenbijdekortsteinstroomtijdhetminstgoed.
Als het potgewicht gemakkelijk kan worden gemeten en gecorrigeerd voor groeitoename isheteengoeduitgangspuntomdefrequentievanwatergeventebepalen.
Het gevolg van verschil in bevloeiingsduur was,dat planten die bij6minuten
instroomtijd werden geteeld natterwaren dan die bij3minuten.Bijdekortste
vloedduur (instroomtijd 3minuten)warendeonderlingeverschilleninpotgewicht
het grootst en bij 6 minuten het kleinst. Waarschijnlijk door de vrij korte
teeltduur leidden de onderlinge verschillen in potgewicht niet tot aantoonbare
groeiverschillen.

Waterafvoerbijwisselinfiltratie
Ing.M.P.Beuzenberg,Aalsmeer
Onvoldoende lucht in de onderste laag potgrond bij potplanten die opeb-vloed
watergeefsystemenwordengeteeldkanleidentotzuurstofgebrek,waardoordewortelgroei stagneert.De hoogte van dewaterstand, de frequentie vanwatergeven,
dewaterafvoerendesamenstellingvanhetsubstraatkunneneennegatieve
invloed op de zuurstoftoestand in de onderste laag potgrond hebben. Op drie
manieren Is in een proef met Codiaeum 'Excellent'geprobeerd dewaterafvoer te
verbeteren,namelijk door het aanbrengen van drainage in depottenenonderde
potten. Bij het oppotten is bij een deel van de planten onderin een laagje
geëxpandeerdekleikorrelsgelegd;bijeenanderdeeleenlaagjestyroporbrokjes.
Pottenwaaringeenextradrainagewerd aangebracht,werden op teelttafelsgezet
waaropeenopengevlochtenkunststofmatwasaangebracht.Depottenkregenallemaal gelijktijdig en in dezelfde mate water.Het tijdstip vanwatergevenwerd
bepaald doorde stralingssom. Zodradeze25000kJ/cm2bedroeg werd bevloeid.De
Crotonswerden op28maart opgepot.Op 19 juniwerdenaan64plantenperbehandeling,waarnemingen gedaan.Hieruit bleek dat de behandelingen nauwelijks van
invloed waren op vers- en drooggewicht, planthoogte of aantal afgesplitste
bladeren. Bij visuele beoordeling bleek de wortelontwikkeling bij de planten
waarbij onderin de potten geëxpandeerde kleikorrels of styroporbrokjes waren
gelegd, beter dan die van de planten welke op de gevlochten open mat waren
geteeld. De stralingssom bleek voor de niet geschermde kas indit jaargetijde
goedbruikbaaromhetmomentenfrequentievanwatergeven tebepalen.
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DeinvloedvanverschillendewatergeefsystemenopdehoudbaarheidvanCroton
Ir.M.J.H.Rewinkel-Jansen,Aalsmeer
Doel:hetbestuderenvandeinvloedvanwatergeefsystemen opdehoudbaarheid,
waarbijtijdensdeteelt dewatergiftfrequentieverschilde (3,4|en6minuten)
en bijde consument de normale en dubbelehoeveelheid waterwerd gegevenopde
schotel.
Resultaten
Debladproduktiewashetzelfde.Deplanthoogte nam toemetdewatergift tijdens
de teelt.Er trad weinig bladval enverdroging op.Inde consumentenfase trad
geenverschil op.De wortels pasten zichaan.Ookdebladkleurwerd nietbeïnvloed.Deafzetsimulatie(7dagen)hadgeeninvloed.
Conclusie
Croton kan geteeld worden bij alle omstandigheden zonder invloed op de houdbaarheid. De sierwaarde kan sterk verminderen door bladval. In dit onderzoek
trad erechterweinig bladval op.HetwatergeefsysteemheeftgeenInvloedopde
bladgroei. Droog opgekweekte planten zijn iets compacter aan het beginvande
proef ennemen iets sneller in lengte toebijdeconsument dannat opgekweekte
planten.Crotonisniet transportgevoelig.

COLUMNEA
Teeltvannieuwe,opgaandeColunmea-cultivars
Ir.P.W.M.Lentjes,Aalsmeer
In het kader van het produktvernieuwingsonderzoek bij potplanten zijn tien
nieuweColumnea-hybriden,afkomstiguitOostenrijk,meteenminofmeeropgaande
groeiwijzegetoetst.Inaugustus1984zijnerdaarvanvieruitgegevenaangeïn-

Columnea 'Krakatau'.RemmenmetAlargeefteencompacteplant
(linksgeremd,rechtsongeremd)
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teresseerde telers, voorzien van een voorlopige teelthandleidlng: 'Fujijama',
'Krakatau','Hekla'en'Schönbrunn'.
Het onderzoek is in het winterhalfjaar '84-'85 voortgezet om meer inzicht te
krijgen inhetgebruikvanAlarv66rennadekoudebehandeling,hetaldanniet
toppen en de bloemknopaanleg. Bovendien werd nagegaan of er, behalve de vier
uitgegeven cultivars,noganderegeschiktwaren.Er isgestekt inweek37ende
plantenzijnvanweek50totweek11koudgezet (12-13°C).
Resultaten
RemmenmetAlarvôôrdekoudebehandeling gaf stevige,compacte planten.Bijgetopte planten bleek eenmaal remmen voldoende. Bij ongetopte planten, waar de
periode tussen de eerste remstofbehandeling en de koudebehandeling tien weken
bedroeg,waseentweedeAlarbespuitingnodig.
De ongetopte,geremde plantenvertakten zich niet zogoed als ineerdereproeven.
Overhetalgemeenwaseenkoudebehandeling nodigomvoldoendebloemknopaanlegte
krijgen.Dezevond plaatsinokselsvanbladerendiebijhetbeginvandekoudeperiodealnagenoegvolgroeidwaren.
Het remmen met Alar na de koudebehandeling (om hergroei tegen te gaan)resulteerde in compactere plantenmet beter zichtbare bloemen.De bloei (vanafweek
15)werdechterwelmetêëntottweewekenvertraagd.
DezesnognietgeïntroduceerdeOostenrijkstehybridenblekenwederomeenaantal
mindergoedeeigenschappen tehebben.
Conclusie
DeteeltwijzevandenieuweColumnea-cultivars isuitproevenredelijkduidelijk
gewordenenbeschreven.Meerinformatieisvermeld inhet 'VakbladvoordeBloemisterij'40(1985)38:54-55.

COPROSMA
Introductievandrienieuwepotplanten
Ir.P.W.M.Lentjes,Aalsmeer
In het kader van het produktvernieuwingsonderzoek werd een aantal planten uit
Australië en Nieuw-Zeeland getoetst voor de teelt als potplant.Na eeneerste
selectie in 1984,ishet onderzoek het afgelopen jaaropgrotere schaalvoortgezet met demeestbelovendegewassen.Dehierna genoemde gewassen zijngeteeld
ineenllchtgeschermdekasbijeentemperatuurvan18°Cnachten20°Cdag.
Resultaten
Inditonderzoekkwamendrieinteressante gewassennaarvoren.
C o p r o s m a
k i r k i i
' V a r i e g a t a '
Eenlaagblijvende,bontebladplant.Uitgaandevanvijf topstekken per10cm-pot
entweemaaltoppenbedroegdeteeltduurongeveer14weken(bijstekweek2,16en
26).Opeindafstand stondener30plantenpernetto-m2.
Hebe
e l l i p t l c a
Eenbladplantmetkleine,glanzend groenebladerendiekruisgewijs zijngerangschikt,waardoor vierkaarsrechte rijenvanbladeren langsderood-bruinestengel staan.Bij stekken inweek 2en17 (vijf topstekkenper 10cm-pot)bedroeg
de teeltduur met eenmaal toppen ongeveer 16 weken.Op eindafstand stonden er
30-35 planten per netto-m2.Hebe elliptlca heeft in de proeven nog nooitgebloeid,ooknietnateelt'buitenindezomer.
Hebe
' I n s p i r a t i o n '
Hebe 'Inspiration' heeft aantrekkelijk paars-witte bloeiwijzen. De teeltwijze
komtovereenmetdievandegangbareH.Andersonii-hybriden.Planten,gestektin
oktober,november en januari enindezomerbuitengeteeld,bloeidenbeginseptember.Maarookplantendiecontinuineenkasbij18-20°Cgeteeldwaren,
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Coprosmakirkii 'Variegata',eenlaagblijvende,
bontebladplant
bloeiden in de periode december-maart, zijhet niet zo rijk als de buitengeteeldeplanten.
Conclusie
Opgrondvandeteeltervaringenzijndezedrieplantengeïntroduceerd.Voormeer
teeltinformatiewordt verwezen naar de artikelen in het 'Vakblad voor deBloemisterij'40(1985)41:30-31enindePlantenbeurs98(1985)4:7.

CYCLAMEN
VergelijkingvantweeverschillendepotgrondenbijdeteeltvanCyclamen
Ing.E.Mathijssen,Lent
Inmei1985zijnCyclamenopgepotintweepotgrondmengsels.
MengselA:30%rivierklel,30%buntturf,30%turfmolm,10%Zweedsveenmosveen,1
kgPG-mix.
Mengsel B:20%rivierklel,20%turfmolm,40%Zweeds veenmosveen, 20%gecoraposteerdeschorsen1,5 kgPG-mix.
Half junienhalf julizijngrondmonstersgenomen.De proef isvoortijdigafgebrokenvanwegehetslopenvandeafdelingwaarindeplantenstonden.
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Resultaten
Uit de analyseresultaten bleek er geenverschil Inchemische samenstelling van
de mengsels. Mengsel B is wat luchtiger en droogde daardoor sneller uit. De
plantenkregen daarom vaker water.Dit resulteerde ineenwat"lossere"groei,
diedoortelersmindergoedwerdgewaardeerd.

Gevoeligheid sortimentCyclamenvoorFusariumoxysporum
Ir.H.Rattink,Aalsmeer
OmdegevoeligheidvanhetCyclamensortimentvoorF.oxysporumf.sp.cyclaminis
te toetsen werden van acht herkomsten oppotbare planten van de typen 'Wit',
'Pastel-gemengd'en 'RosavonZehlendorf'verzameld.Deplantenwerdenofdirect
na oppotten Sf na 10weken ofna 17wekenkunstmatig besmetmet eensporensuspensie(10 sporen/ml)vandeschimmel.
Resultaten
Hoewelinhetbeginvandeproefenigeverschillentussendetypenenherkomsten
werden waargenomen, bleken deze verschillen laterweg tevallen.Welwerdende
plantenvanhet type 'Wit'iets snelleraangetastdandievanhettype'Pastel-gemengd'.Het minst snelwerden de planten vanhet type 'RosavonZehlendorf'
aangetast.
Conclusie
Bij het onderzochte sortiment (typen 'Wit', 'Pastel-gemengd' en 'Rosa von
Zehlendorf'),afkomstigvanachtherkomsten,werdengeenbetrouwbareverschillen
ingevoeligheid voorF.oxysporumgevonden.Ookbleekdeleeftijdvandeplanten
geeninvloed tehebbenopdegevoeligheidvoordeschimmel.

LatenteaanwezigheidvanFusariumoxysporumhijCyclamen
Ir.H.Rattink,Aalsmeer
Fusarium kaninCyclamen-planten aanwezig zijnzonder symptomen teveroorzaken.
Na besmetting van een plant duurt het altijd enkelewekenvoordat desymptomen
zichtbaar worden. Afhankelijk van de uitwendige omstandigheden, vooral lagere
temperaturen,kandelatenteperiodeveellangerzijn.
Zadenvanverschillende typenenherkomstenwerdengelegd inniet-besmettegrond
engrondwaaraan 1%besmette grondwas toegevoegd.De zaaikistjeswerdenweggezetbij13,17of25°C.
Resultaten
Dezadenblekenbij17°C sneller tekiemendanbijdeanderetemperaturen,maar
uiteindelijk waren de opkomstpercentages vrijwel gelijk.Na zaaien inniet-besmette grond was het kiempercentage 68, en na zaaien in besmette grond 59.
Vervolgens werden de gebruikelijke teelthandelingen uitgevoerd, waarbij de
plantjesverspeend ofopgepotwerdeninniet-besmettegrond.
Tot aan de eerste keer verspenen,na 12weken,werdengeenzieke plantenwaargenomen. Daarna werd regelmatig bij de plantjes uit de oorspronkelijk zieke
zaaigrond Fusarium waargenomen. Het aantastingspercentage werd langzaamhoger.
Uiteindelijkwasna42weken 57%vandeplantenaangetast,terwijlbijdeplanten, dieoorspronkelijk inniet-besmette grondwaren gezaaid geenFusarium-aantastingwerdwaargenomen.
In een tweede proef werden vergelijkbare resultaten gevonden: na 26weken51%
aantasting bij planten afkomstig uit besmette zaaigrond en 0% bij planten
afkomstiguitniet-besmettegrond.
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Conclusies
De proeven hebben aangetoond, dat in principe Cyclamen-planten in een jong
stadiumbesmetkunnenrakenmetFusarium.DeFusariumkandaarnagedurendelange
tijd latent inde plant aanwezig zijn,zonder symptomen tevertonen.Pas inde
verspeenfase(n) of daarna wordt langzaam de aantasting zichtbaar. Bij een
gedeelte van de planten werd de aantasting zelfs pas geconstateerd in de
bloeifase. Een besmetting met Fusarium in een vroeg stadium vande teeltmoet
daaromvoorkomenworden.

AantonenlatenteaanwezigheidvanFusariumoxysporumbijCyclamen
Ir.H.Rattink,Aalsmeer
Fusariumkanlatentaanwezig zijninCyclamen-planten.Deafwezigheid vansymptomen bijeen plant of een partij isgeengarantievoorhetFusarium-vrijzijn
vandeplant ofde partij.Eenonderzoekwerd begonnennaardemogelijkhedenom
eenbetrouwbare toetsmethodeteontwikkelenominogenschijnlijk gezondeplanten
-vooraljongmateriaal-Fusariumaantetonen.
Resultaten
Kunstmatig besmette planten zonder symptomenenzaailingen,gezaaid inbesmette
grond,werdennavariërendeuitwendigeontsmettingen (chloor,alcohol,formaline
inverschillende concentraties)met enkele technieken (isolatietechniek,anjertest)onderzocht opdeaanwezigheid vanFusarium. Ineenaantalgevallenkonde
schimmelinhetogenschijnlijkgezondemateriaalwordenaangetoond.
Conclusie
In principe is het mogelijk om de aanwezigheid van Fusarium in ogenschijnlijk
gezondeplantenaantetonen.Deresultatenbijdegebruiktetechniekenvariëren
nogsterk.Verderonderzoekisnoodzakelijk.

EpidemiologievanFusariumoxysporumbijCyclamen
Ir.H.Rattink,Aalsmeer
Inenkeleproevenwerd deinvloedvandetemperatuur endehoeveelheid inoculum
opdesymptoomexpressieonderzocht.
Resultaten
Inlaboratoriumproeven werd eenoptimale groeivanF. oxysporum f. sp.cyclaminis verkregen bij27,5°C.Bij temperaturen tussen 17à 18°Cen35°Cgroeidede
schimmelookgoed.
BijCyclamenplanten,opgepotinbesmettegrond,warenbijeenkastemperatuurvan
17°Cnavijfwekendeeerste symptomen tezien.Nanegenwekenwarenalleplantenaangetast. Bij15°Cwarenna zevenwekendeeerste symptomen tezienende
aantasting verliep daarna langzamer. Bij 23°C waren na twee weken de eerste
symptomentezien.Navierwekenwarenalleplantenzichtbaaraangetast.
De snelheid van het zichtbaar worden van de symptomen bij planten, die met
verschillende hoeveelheden sporen (0,10 t/m 10 sporen/ml) van F. oxysporum
waren besmet, was sterk afhankelijk van de hoeveelheid inoculum. Bij een
hoeveelheid van 10 sporen/mlvertoonde al85%van deplantensymptomennazes
weken, terwijl hetzelfde percentage bij 10 ,10 ,10,10^ en 10sporen/mlpas
narespectievelijk 10,14,17,17en20wekenbereiktwerd.
Conclusie
Het zichtbaarwordenvan symptomenvanF.oxysporum issterkafhankelijkvande
temperatuur en de hoeveelheid aanwezige schimmel.Hoe hoger de temperatuur en
hoegroterdehoeveelheid Fusarium,destesnellerwordensymptomenzichtbaar.
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ChemischebestrijdingvanFusariumoxysporum
Ir.H.Rattink,Aalsmeer
Cyclamen-plantenwerden opgepot inlicht (5%)besmettegrond.Directnahetoppottenwerden éénmalige oplossingenvanverschillende fungiciden toegevoegd,te
wetenDaconil500,TopsinM,EupareenMenBenlate,alleineenconcentratievan
0,2%.
Resultaten
Navier totvijfwekenwarenbijallebehandelingen,behalveBenlate,deeerste
zieke planten te zien. De aantasting breidde zich gestadig uit en na ca.14
weken waren vrijwel alle planten aangetast. Er was geenverschil metonbehandeld.Na het toedienen van de Benlate-oplossing werden de eersteziekeplanten
pasnaca.achtwekenwaargenomen.Deuitbreidingvandeaantastingwasaanzienlijk minder snel.Na veertien wekenwaren bijca.50% vandeplanten symptomen
tezien.Welwerdbijdeplantenindezebehandelinggroeiremmingwaargenomen.
Conclusie
BestrijdingvanFusariumdoortoedienenvanoplossingenvanfungicidenbleekerg
moeilijk te zijn. De beste resultaten werden verkregen na aangieten met een
Benlate-oplossing van0,2%.Ditmiddelveroorzaaktewelgroeiremming.

CYMBIDIUM
Gebruikswaardeonderzoek Cymbidium
Ir.A.deGelder,Aalsmeer
Gebruikswaardeonderzoek bij Cymbidium is dringend nodig gezien de grote lijst
van cultivars samengesteld door de VBN. Om een begin te maken Is door een
stagiaireeenkleineenquêtegehoudenoverraseigenschappenvan40cultivars.De
geënquêteerden waren telers,dieal inregistratiegroepen bijeenkwamen.Tevens
zijnmetingenverrichtvoorbloemdiameter,taklengteenaantalbloemenpertak.
Resultaten
Deresponsopdeenquêtewasvrijgroot.Hetingevuldeaantalenquêteformulieren
per rasverschilde echter fors. Hieruit mag echter niet deconclusie getrokken
wordendatderassenmetdehoogsteresponsookdebestezijn.
Conclusie
Vragenlijsten kunnen een goede bron van informatie vormen. Aan de wijze van
vraagstelling zalbijvervolgonderzoeknogaandachtmoetenwordenbesteed.
Meer informatie over deze proef is vermeld in Intern Verslag nr. 11 van het
ProefstationvoordeBloemisterij.

BloeibeïnvloedingbijCymbidium
Ing.Y.Hermes,Aalsmeer
Op het Proefstation Aalsmeer lopen twee proeven tenaanzien vanbloeibeïnvloedingmetgrootbloemige Cymbidium.Eênmetlaatbloeiendeenéénmetvroegbloeiende Cymbidium.Het doel van beide proeven endeproefopzettenzijntevindenin
'Bloemisterijonderzoek inNederland over 1982',p.128-129.
Bij beide proeven zijn drie jaar lang alle nieuw gevormde knoppen gemerkt en
genoteerd. De proef met laatbloeiende Cymbidium Is in1985afgeslotenmeteen
stadiumonderzoek,waarvoorviervandevijfcultivarszijngebruikt,enwelBajo
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'Spanga'(116),Burgundian 'Chateau'(BF),California 'Cascade'(CC),LevisDuke
'BellaVista'(LD)enMadrid 'ForestKing'(MF).CCisgebruiktalsreferentie.
Uitditstadiumonderzoek isgeblekendatbloemtakknoppenmicroscopisch zichtbaar
worden ophetmoment dat deknoppengaangroeienenookaande plant zichtbaar
worden. De conclusie is dat het waarnemen van de knoppen op het moment van
zichtbaarworden eengoed beeld heeft gegevenvandeontwikkeling vandeCymbidiumplanten.
Het doel van de proef met laatbloeiende Cymbidium was om na te gaan of de
bloeiperiode kan worden verlaat door middel van een lagere nachttemperatuur,
zonderdaarbijdeproduktieteverminderendooreenachterblijvendescheutgroei.
Er zijn geenverschillen gevonden ingroeivan deplanten bijdeverschillende
temperaturen.Deoogstkwamwellaterindekasmetingesteldedag/nachttemperaturen van 16/7 °C,enwel inapril.In dekasmet 16/13 °C lagde topvande
oogstinmaart.Inmeiisdeoogstinbeidekassengelijkenlaag.
Scheutknoppen van laatbloeiende Cymbidium worden zichtbaar vanaf april/mei tot
inseptembermeteen top in juni.Bloemtakknoppenwordengevormd vanaf julitot
indecembermeteentopinseptember.Deoogstvandezebloemtakknoppenvolgtin
februari tot in mei. Deze ontwikkeling is voor alle in deze proef gebruikte
cultivars hetzelfde (zie ook 'Bloemisterijonderzoek inNederland over 1983',p.
119).
De scheutknoppen ontwikkelen zichop bulbenvanvorig jaarenhet jaarervoor.
Debloemtakknoppenkomenvoornamelijkvandebulbenvanvorigjaar.
Hetdoelvandeproefmetvroegbloeiende Cymbidium isdeinvloed teonderzoeken
van een temperatuurverhoging 'snachtsvan 12 °Cnaar 15°C Indegroeiperiode
na de bloei op de groei en de bloei inhet er op volgend seizoen tenopzichte
vanconstantgehoudennachttemperaturenvan12en15°Cgedurendehethelejaar.
Dedagtemperatuur is17°C.Demeestebloemtakkenzijngeoogst indekasmeteen
nachttemperatuur van 12°Cgedurendehethele jaar.Ofditeengevolgisvande
temperatuur isnietzeker.Lichtinvloedenkunnenhierbijeenrolspelen.
In de verschillende kassen lopen de oogstperioden in elkaar over. Het eerst
wordt er geoogst in de kas met een constante nachttemperatuur van 15 °C,dan
volgt dekasmetwisselende temperaturen enalslaatste dekasmeteentemperatuurvan12°C 'snachts.
De ontwikkeling van de vroegbloeiende Cymbidium verloopt geheel anders dandie
vandelaatbloeiende.Bovendienbestaaneralgroteverschillentussenverschillendecultivars.Ingrotelijnenisdeontwikkelingalsvolgt:
De planten vormen gedurende het hele jaar scheuten met een top in het najaar
voordemeestecultivars.Hieropbestaanuitzonderingen,bijvoorbeeldRedBeauty
'Carmen'. De bloemtakknoppen worden zichtbaar vanaf mei,voor de hele vroege,
tot in oktober met een top in juli. De oogst hiervan loopt van september tot
maart.
Ookbijdezeplanten ontwikkelendenieuwe scheutknoppen zichopbulbenvanhet
vorig jaar en van het jaar daarvoor.De bloemtakknoppen komenuitknoppen van
hetvorignajaar.
Meerinformatieoverbeideproevenwordtvermeld inInternVerslagnr.17ennr.
18vanhetProefstationvoordeBloemisterij.

ScheurenvanCymbidium
Ing.P.C.vanOs,Aalsmeer
AlsCymbidiumplanten tegrootworden gaatmende plantenscheuren.Ditscheuren
heeft meestal een produktieval tot gevolg. Om dit tevoorkomen wordt getracht
via "laat" scheuren de produktieval te verminderen. Laat scheuren wil zeggen
scheurennadatdebloemknopzichtbaaris.
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Resultaten
Laat scheuren ten opzichte van normaal scheuren gaf bijChristmas Beauty 'St.
Francis' een produktieverhoging van 164%eneen daling van hetaantal scheuten
van26%.Bij'127'wasditeenproduktieverhogingvan157%.Indepraktijkbleek
dezeproduktieverhoging 180%voor 'CBF'en119%voor 'Vanquard'.
Conclusie
Laat scheuren,dusalsdebloemknop isaangelegd lijktperspectiefvol inverband
metdegroteproduktieverhoging tenopzichtevanhetnormale tijdstipvanscheuren. Toch zal het volgende produktiesiezoen nog moeten worden afgewacht, in
verband met de lagere scheutproduktie bij 'laat' scheuren. De resultaten van
twee jaar produktie zullen bepalen wanneer men het beste Cymbidiumplanten kan
scheuren.Deproefwordtvoortgezet.

ECenmestlozeperiodebijCyabidium,cv.MaryPinchess 'DelRey'enRedBeauty
'Carmen'
Th.J.M.vandeBerg,Ir.C.deKreij,N.Wendel,Aalsmeer
Het doel van de proef is het zoeken naar het optimale bemestingsniveau en de
invloed nagaanvanhetweglatenvande bemesting tijdens debloemtakaanleg.De
gescheurdeplantenzijninmeienjuni1984opgepot insteenwol.
Resultatenseizoen1984-1985
EC-voedingsoplossingmS/cm (25°C)
MARYPINCHESS 'DELREY'
EC-lekwater mS/cm(25°C)
aantaltakkenperplant
aantalbloemenpertak
REDBEAUTY'CARMEN'
EC-lekwater mS/cm(25°C)
aantaltakkenperplant
versgewichtbloemtakken(gram)
taklengte(cm)
aantalbloemenpertak
aantalrottescheuten/plantt/m 17-5-'85

0,6

1.0

1.4

0,6
4,5
17,3

0,89
4,1
17,0

1,32
4,5
17,6

0,7
2,1
152,7
71,1
11,5
0,5

1,05
2,1
175,3
76,2
13,0
1,3

1,39
2,2
169,7
76,2
12,4
1,5

BijRed Beauty 'Carmen' trad bijEC =1,4mS/cmveel scheutrot op.Verderwaren
er geen betrouwbare verschillen.Vanaf 1 februari 1986 wordt indriebehandelingengedurendetweemaanden (februarienmaart;aprilenmei;junienjuli)de
bemestingweggelaten.
Deproefwordtvoortgezet.

Snijstadiumonderzoekbijmini-Cymbidium
Ing.E.Ch.Kalkman,Aalsmeer
Hetsnijstadiumisvaninvloed opdeslerwaardeenhoudbaarheidvansnijbloemen.
Hieraanmoetdanookvoldoendeaandachtwordenbesteed.
In de proeven zijn takken van mini-Cymbidium Showgirl 'Kate Hepburn' en Mary
Pinchess 'DelRey'geoogstinverschillende stadia,namelijk:
Stadium1:éénbloemvaneentakgeopend
Stadium2:dehelftvandebloemenvaneentakgeopend
Stadium3:3/4vandebloemenvaneentakgeopend
Stadium4:allebloemenvaneentakgeopend
Directnadeoogstzijndetakkenineenvaasjewatergezetindeuitbloeiruimte
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bij20°C,60%r.v.
Resultaten
Takken geoogst in verschillende stadia bleken ongeveer evenlang houdbaar te
zijn; geoogst in stadium 2 of 3 waren de takken ëën dag langer houdbaar dan
geoogst instadium 1of4.Tussende takkenvandeverschillende stadiawaswel
een groot verschil in sierwaarde waarneembaar. Bloemen die openkwamen na de
oogst (vantakkengeoogstinstadium1,2of3)haddeneenkleinerediameterdan
debijdeoogstgeopende bloemen.Van Showgirl 'KateHepburn'kwamendebloemen
dietijdenshetvaaslevenopenkwamennietopkleur.Detakkenkunnendanookhet
bestrijpgeoogstworden.

VoorbehandelingbijCymbidium
Ing.E.Ch.Kalkman,Aalsmeer
Takkenvanmini-CymbidiumOrientalLegend 'Cinnamon'zijnnadeoogstvoorbehandeldmet zllverthiosulfaat gedurende twee of vier uur ofmet eennieuwvoorbehandelingsmiddel (bevat o.a. amino-oxyazijnzuur) gedurende 4, 24 of 72 uur,
naasttercontrolewater.Devoorbehandeling enuitbloeivondplaatsbij20°C.
Resultaat
De takken dievoorbehandeld warenmet het nieuwe voorbehandelingsmiddel kregen
allemaal bruine vlekken op de stelen, de houdbaarheid isdaarom niet bepaald.
Voorbehandeling met zllverthiosulfaat verlengt de houdbaarheid invergelijking
met de waterbehandeling. Een kortdurende voorbehandeling gaf de beste resultaten.Uitvoorgaandeproeven(1984)metPendragon 'Sikkim'enLancelot 'Evening
Star' bleek dat voorbehandeling met zllverthiosulfaat langer dan vier uur een
verkorting van het vaasleven gaf. Bij Lancelot 'Evening Star' bleek bij een
voorbehandeling van vier uur sneller lipverkleuring op te treden dan bij de
waterbehandeling.

Invloedvandrogebewaring opdehoudbaarheidvanmini-Cymbidium
Ing.E.Ch.Kalkman,Aalsmeer
In twee proeven is nagegaan wat de invloed is van droogliggen gedurende een
aantal dagen op de houdbaarheid in verband met mogelijk droog (niet geflest)
transporteren van de takken. Na de oogst hebben de takken twee uur inwater
gestaan en zijn daarna alsvolgt behandeld: direct indevaas of geflestgedurende acht dagen of droog gedurende 1,3,6of 8dagen.Nadedrogeperiodeof
de flesperiode isvan een gedeelte vande takkeneen stukjevande steelafgesneden,vanhetandere gedeelteniet.Debehandelingen zijnuitgevoerd bij20°C
met takkenvanShowgirl 'Nanette'enLancelot 'EveningStar'.
Resultaat
Door het droogliggen treedt een gewichtsverlies van maximaal 13% op, dit is
echter nog niet de grens van indroging,waarbijherstel nietmeermogelijkis.
Wanneer de takken in de vaas gezet worden,wordt het gewichtsverlies zijhet
niet volledig, hersteld. Het herstel is groter bij takken diewel aangesneden
zijnvoordat ze inde vaas kwamen,danbijtakkenwaarbijditnietgebeurdis.
De droge bewaring is niet van invloed op de houdbaarheid. Elke dag vervoer
(droogofnat)vermindertechterwelhetvaaslevenmetêëndag.
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DIEFFENBACHIA
Onderzoeknaarheterogeniteit bijDieffenbachia
J.Westerhof,Aalsmeer
Binnen partijen bladplanten zijn grote verschillen waar te nemen wat betreft
groeisnelheid,ontwikkeling enkwaliteit.Omdezeverschillen te inventariseren
en ter nadere oriëntatie van de problematiek, zijn in week 20 stekken van
'Compacta'en 'Camilla'aangekochtvanviervermeerderingsbedrijvenenopgepot.
Erbleek eenbehoorlijk verschil instekgrootte tussendeherkomsten.Dekwaliteitvan de teveilen planten endeteeltduur bleekdoordeherkomst teworden
beïnvloed.
Tussentijdseresultatenvanhetonderzoekzullenwordengepubliceerd in'Vakblad
voordeBloemisterij'.

DROOGBLOEMEN
Onkruidbestrijdingindroogbloemen
Ing.J.C.Hoogstrate,Ing.J.M.D.Buisman,Eelde
IndegewassenAmaranthus,Delphinium enNigella zijnopvier praktijkbedrijven
in Smilde,proeven uitgevoerd met de onkruidbestrijdingsmiddelen Asulox,Betanal,Goltix,IPC,Ramrod enSlmazinineenaantalconcentraties,combinatiesen
toepassingstijdstippen (voor- en na-opkomst van het cultuurgewas). Op twee
beoordelingsdata,namelijk 2julien 1augustus,zijnstandcijfersgegeven.Een
10betekendeeengoede,een1eenslechtestandvanhetgewas.
Resultatenenconclusies
A m a r a n t h u s
Devolgendetoepassingenblekenveiligvoorhetgewas:
- Asulox8literperhavooropkomt
-Asulox8literperhanaopkomst
- Asulox8literperhazowelvooralsnaopkomst
- IPC4kgperhavooropkomst
- Betanal3literperhanaopkomstbijminimaal tweekiemblaadjesvanhetgewas
Betanal 6literperhanaopkomstkaninprincipegespotenwordenalshetgewas
tweetotdrieechteblaadjesheeft.Dekleineplantjeshebbendanechterveelte
lijden.
D e l p h i n i u m
Devolgendebehandelingen zijnveilig toe,tepassen:
-Goltix5kgperhavooropkomst
- IPC4kgperhavooropkomst
- Goltix2kgperha+ IPC4kgperhavooropkomst
-Asulox8literperhavooropkomst
De behandelingen Asulox 8 literperha naopkomst enGoltix3kg perhanaopkomstgavenontoelaatbareschade.
N i g e l l a
Veiligvoorhetgewaszijnbespuitingenmet:
- Asulox8literperhavooropkomst
-Asulox8literperhanaopkomst (meteengoedonkruidbestrljdend effect)
- Asulox8literperhavoorennaopkomst
Ontoelaatbare schade gaven Goltix 3 kg per ha na opkomst,Ramrod 7 kg perha
vooropkomstenBetanal3literperhanaopkomst.
MeerinformatieoverdezeproefstaatvermeldinhetJaarverslagvandeBloementeeltvereniging Noord-Nederland over1985.
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DUIZENSCHOON
Stekbehandelingenplantdlchtheldbijduizendschoon
D.J.G.Krijger,Rijnsburg
Duizendschoondoor stekvermeerderd voorbloemproduktie isop8novemberuitgeplant in de plantdichtheden: 96 en 128 stekken/m2.Voor de koelperiode van13
wekenbij4°Czijndestekpuntenmeteenbewortelingshormoonengedeeltelijkmet
eenfungicidebehandeld.
Resultaten
Debloeivielinallegevallenindemaandfebruari.ToevoegenvanCaptanstuifpoeder4%aanRhizoponB0,2%bleekhetbruinwordenvandestekpuntentevoorkomen.Metzowelbeworteldealsmetnognietbewortelde stekkenwerdenaanvaardbare bloeipercentages geconstateerd. Een plantdichtheid van 128 stekken perm2
gaf in deze proef goede resultaten.Voor meer informatie zie 'Verslag proeven
1984/85ProeftuinRijnsburg'.

Bloemproduktievanvoormaligeaoerplantenvanduizendschoon
D.J.G.Krijger,Rijnsburg
Moerplantenwaarvan gedurende de zomer buiten stekken zijn gesneden eninsommige gevallen helemaal kaal gemaakt, zijn ter plaatse overwinterd en op 24
januari door middel van een rolkas onder glas gebracht, om vervroegde bloemproduktie terealiseren.Daarnaast isin juligezaaid zoalsgebruikelijk bijde
traditioneleteelt.
Resultaten
De voormalige moerplanten produceerden aanzienlijk betere bloemstelen dan de
gezaaide planten.Door hetkaalmakenvan de planten inseptemberkwamen erwel
meer scheuten tot ontwikkeling, maar deze waren lichter van kwaliteit dan de
nietkaalgemaakteplanten.Debloemenwerdeneindaprilgeoogst.
Voormeerinformatiezie 'Verslagproeven1984/85ProeftuinRijnsburg'.

EUPHORBIAFULGENS
Vergelijking tussen substraten en remmen van degroei indegeneratievegroelfasebijEuphorbiafulgens
Ir.C.deKreij,Th.J.M.vandeBerg,M.G.Warmenhoven,Aalsmeer
Het doel van de proef was het testen van drieverschillende substraten enhet
zoekennaardemogelijkhedenomgedurendedegeneratievefasedegroeiteremmen
vooreengoedebloembezetting.
Resultatenenconclusies
VerhogenvandeEC indegeneratieve groeifasegaf eenhogere produktiedanhet
droog houden van de drie gebruikte substraten. Bij 75% turfstrooisel + 25%
perlite was de produktie het hoogst en dehoudbaarheid het best.De produktie
bijpolyfenolschuimwashetlaagst;ditwerdvooralveroorzaaktdooreentelage
pHinhetbeginvandegroei.Steenwolnameentussenpositie in.Meerinformatie
overdeze proef isvermeld inInternVerslagnr.1vanhetProefstationvoorde
Bloemisterij.
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EUSTOMA
Eustomarusselianumvoorsnijbloemenproduktle
D.J.G.Krijger,Rijnsburg
Drie cultivarsvanEustoma (Lisianthus)zijninmaart uitgeplant;32planten/m2
(getopt) en 64 planten/m2 (niet getopt) en preventief bespoten met furalaxyl
(Fongarid) en propamocarb (Previcur N) tegen schade veroorzaakt doorschimmelziekten.
Resultaten
De teeltresultatenwerdennadelig beïnvloed doordeheterogeniteit vandeplanten.Uitval door Fusarium kwam vanbegin toteindevande teeltvoor.Fongarid
gafeengoedebescherming tegenvalsemeeldauw.
Een plantdichtheid van 32 planten per m2 gaf bij de rond 30% geconstateerde
uitvaleengrotere oogstderving bijde tweedesnede,danbijeenplantdichtheid
van 64 per m2. Het totaal aantal geoogstebloemen tijdensde twee snedenvarieerdevan94tot154bloemenperm2.
Voormeer informatiezie 'Verslagproeven1984/85ProeftuinRijnsburg'.

InvloedvandedaglengteopdebloeivanEustoma
Th.M.vanderKrogt,Aalsmeer
De bloei van Eustoma valt hoofdzakelijk inde periode juli tot oktober. Inde
winteronwikkelendeplantenzichuitermate traag,terwijlindezomersprakeis
van een relatief snelle ontwikkeling. Ineenproef isnagegaanofdebloeiafhankelijk isvan de daglengte.Daarvoor is op 14december 1984 gezaaid. Op14
mei zijndeplantengetopt enbijeennatuurlijke lichtperiodevan8uurgezet,
aangevuld met0,4,8of 16uurgloeilampllcht (15-20W/m2).Deminimumtemperatuurwas14°C.
Resultaten
Alle planten gingen na korte of lange tijd bloeien,ongeachtdedaglengte.Wel
was er een groot verschil in bloeitijd enaantal aangelegde bladeren.Bijeen
daglengtevan24uurhaddendeplantendeminstebladerenenbloeidenheteerst.
Naarmate de daglengte korter was waren meer bladeren aangelegd en bloeidende
plantenlater.
Conclusie
Eustomaiseenkwantitatievelangedag-plant.
Een volledig verslag van bovenstaande en voorgaande proeven is gegeven in
Rapportnr.36vanhetProefstationvoordeBloemisterij,'Eustoma russelianum;
VerslagvanteeltproevenmetEustomaalssnijbloem'.
Een samenvattingvandeverzamelde gegevens isgepubliceerd in 'Vakbladvoorde
Bloemisterij'41(1986)9:34-35.

InvloedvandeteelttemperatuuropdekwaliteitvanEustoma
Th.M.vanderKrogt,Aalsmeer
De ontwikkeling vanEustomawordt sterk beïnvloed doorde temperatuur.Bijtemperaturen onder ca. 15°C isde ontwikkeling traag.Bij temperaturenboven20°C
kandeontwikkeling zeersnelverlopen,waarbijdekwaliteit tewensenoverlaat.
In een proef is getracht de optimale teelttemperatuur vast te stellen door
planten die op 29 november 1984gezaaid warenvanaf 1aprilbijeen ingestelde
nachttemperatuürvan12°Ceneendagtemperatuurvan17,21en25°Ctezetten.
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Resultaten
Degunstigste temperatuur tijdensde teeltwas 12/21°C.Bijdie temperatuurwas
deontwikkelingstijd vanplanten totbloei 130-150dagen.De stelenwarenonder
dieomstandighedenminderzwaardanbijlageretemperatuur,maarwarenvoldoende
stevig. De bloemen waren bij de laagste temperatuur niet volledig ontwikkeld.
Bij12/25°Cwarendebloemsteeltjesslap.
Conclusie
DemeestoptimaleetmaaltemperatuurvoorEustoma is16à18°C.

FICUS
LichtonderscheppingbijFicusenSchefflera
Dr.Ir.C.VonkNoordegraaf,G.J.vanderBroek,Aalsmeer
Hetonderzoekwaarbijdeinvloedvanlichtverminderingdoormiddelvanschermen,
op de groei van potplanten wordt bepaald is in 1985voortgezet bijSchefflera
'Compacta'enFicusbenjamina.
OverdagzijndeTerylenedoekenmetverschillendeschermpercentages steedsgesloten gehouden en 'snachts zijn ze geopend om gedurende de nacht geentemperatuurverschillen te krijgen als gevolg van verschillen in uitstraling. In de
winterperiodeis 'snachtshetenergieschermgesloten.
Uitderesultatenblijktdatlichtschermen(13-15%)indezomerperiode,waarbij
indezeproefhet scherm degehele daggeslotenwas,niettotduidelijkegroeivermindering heeft geleid bijSchefflera.Eenhoger schermpercentage (tot 60%)
gaf.welverminderingvangroei.te^zlen.
Indewinterperiodebetekendeiedereverminderingvanlichtmindergroei.
Uit beoordelingscijfers van telers blijkt dat lichtvermindering zowel in de
zomeralsdewinter totkwaliteitsverminderingleidt.
Ficusbenjamina reageerde nietalleen indewinter,maar ook indezomerduidelijk oplichtvermindering doormiddelvanschermen.Schermengaf inallegevallen een geringere gewichtstoename te zien dan ongeschermd. Naarmate er meer
geschermdwerdnamdevertakkingaandezijscheutenaf.
De bladkleur van planten die onder een scherm geteeldwaren,wasdonkerderdan
vanplantendiezonderschermgeteeldwaren.
Meerinformatieisvermeld in 'VakbladvoordeBloemisterij'40(1985)19:34.

Toetsing van insekticiden op hun bestrijdingseffect van de schlldluls Coccus
hesperldus
M.Boogaard,M.v.d.Vrie,Aalsmeer
Doel: onderzoek naar bestrijdingsmogelijkheden van de schildluis Coccushesperidummetbekendeenexperimenteleinsekticiden.
Deproefwerdintweevoud opgezet.Eenherhalingbestonduitelfgroepenvanelk
tienplanten.Debehandelingenwerdenopdeelfgroepengeloot.Deplantenwaren
ongeveer 50cmhoogenmatig totzwaarmet schildluis bezet.Daardeaantasting
doorde schildluis reedsmeerderemaandenoudwas,warenalle ontwikkelingsstadiaaanwezig.
De te toetsen middelen werden driemaal toegepast met een interval van negen
dagen. Aan alle middelen werd 0,03% uitvloeier (Agral LN) toegevoegd om een
optimalebedekking tebereiken.
Middelen en concentraties:Vydate L 0,20%, Phosdrin 0,10%,Actellic 50 0,10%,
Decis0,10%,Orthene0,10%,vierexperimentelemiddelen,Asco-spray1:1 en
onbehandeld.
Resultaten
Uit tellingen van levende volwassen en onvolwassen schildluizen bleek dat de
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middelen Phosdrin, Actellic, Decis en Orthene een volledige doding van alle
stadia hebben bereikt.Het middelVydateL had eenmatig effect indezeproef.
Van de vier nieuwe middelen vertoonden er twee onvoldoende resultaat,de twee
andere nieuwe middelen benfuracarb en etrinfos vertoonden voldoende bestrijdingsresultaat.HetmiddelAsco-spray,eenzeewier-extractvertoonde onvoldoende
werking tegendezeschildluls.
Fytotoxische effecten werden waargenomen opde plantendie behandeld warenmet
Vydate,Phosdrin ofActellic.Deze schade werd zichtbaar nade tweede ofderde
bespuiting.
FKEESIA
GebruikswaardeonderzoekFreesia
Ir.J.Straatsma,C.Heidemans,Naaldwijk
RASSENPROEVENEERSTEENTWEEDEBEOORDELING
Voorjaarsbloei 1984-1985
Inoktober1984werdophetProefstationteNaaldwijkeenserievan25rassenin
duplo geplant. De rassen 'Ballerina', 'BlueHeaven', 'GoldenMelody', 'Golden
Wave', 'Oberon', 'Uchida' en 'White Wings' plus de aanbevolen rassen uit het
onderzoek van 1983-1984 werden als vergelijkingsrassen aan deze serie toegevoegd. Van de 25 rassen werden er 7 voor het eerste jaar beproefd. Hiervan
werden op basis van oogst-en gewaswaarnemingen (bloem- blad- enstengelkwaliteit, produktie enhoudbaarheid)devolgende rassen aanbevolenvoor voortgezet
onderzoek: 'GoldenCrown','Grace','Ilona','Jessica'en79088a.
Achttien rassen werden voor het tweede jaar beproefd. De rassen 'Antara',
'Atlas','BlueMoon','Cordula','Kontiki','Harmony'en 'Zodiac'kondenuiteindelijkwordenaanbevolen.
Derasbeschrijvingen zijnin 'VakbladvoordeBloemisterij',40 (1985)33:46-51
gepubliceerd. De rasbeschrijvingen zijn slechts gericht op devoorjaarsbloei.
Het ismogelijk dat inandere bloeiperioden dezebeschrijvingen nietgeheelvan
toepassingzijn.
RASSENPROEVENEERSTEBEOORDELING
Zomerbloei1985
Een serievan 12 rassenwerd naast de vergelijkingsrassen 'Arosa','Gantello',
'Iceberg', 'Oberon',Perlite' en 'Princess of Wales' in drievoud beproefd.De
gezamenlijke resultatenzullenin1986wordenverwerktengepubliceerd.
RASSENPROEVENTWEEDEBEOORDELING
Herfstbloei1985
Eenserievan24rassenwerdnaastdevergelijkingsrassen'Aurora','Ballerina',
'Oberon'en 'RoyalBlue'optweebedrijven,respectievelijkmetenzondergrondkoeling in duplo beproefd. Op het bedrijf met grondkoeling werden knollengeplant en op het bedrijf zonder grondkoeling kralen.De gezamenlijke resultaten
zullenin1986wordenverwerktengepubliceerd.

GrondkoelingbijseptemberplantingvanFreesia
Ing.A.vandeWiel-vanSon,Venlo
In deze proef werd nagegaan in hoeverre het mogelijk was om met een lagere
grondtemperatuur in het najaar een 'ideale' plant op te bouwen, met niet te
veel, maar net voldoende blad. In september 1984 zijn de 'Ballerina'-knollen
geplant, met en zonder grondkoeling en in drie plantdichtheden: 1, 1,5 en 2
knollenpermaas.
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Resultaten
De produktie kwam zonder grondkoeling iets later op gang danmetgrondkoellng,
maar lag totaal gezien wel 15%hoger.De grondkoeling heeft dusniet hetverwachteresultaatopgeleverd.Deplantdlchtheidsproef lietgroteverschillenzien
inproduktie enkwaliteit.Naarmate deplantdichtheid hogerwas,werdenermeer
takken gesneden, maar daarbij nam het gemiddelde takgewicht en het gemiddeld
gewicht van deknollen nahetrooienaf.Bijtweeknollen permaaswas deproduktiehethoogst,maarkwalitatief het slechtst.Eenknolpermaasleverdewel
eengoedekwaliteit,maareentelageproduktieop.Deplantdichtheid vananderhalveknolpermaasleverde eengoede produktievangoedekwaliteit.Omdatkwaliteitmoeilijk in een prijs per bosuittedrukken is,blijfthetmoeilijkom
dieplantdichtheid aantegeven,diefinancieeldehoogsteopbrengstoplevert.
Meer informatie over deze proef isvermeld inhet Freesiaverslag vanProeftuin
Venlovanseptember1985.

Grondkoelingbijeenjuni-plantingvanFreesia
Ing.A.vandeWiel-vanSon,Venlo
In juni 1985 werden in twee afdelingen 'Ballerina'-knollen geplant bij twee
verschillende grondtemperaturen. In de ene afdeling werd 15°Cgrondtemperatuur
nagestreefd en indeandere 18°C.Degerealiseerde grondtemperaturenwarenrespectievelijk 15,5 en 17,5°C.Inde 17,5°C-afdeling lagenperbedvierkoelingsslangen op 40 cm diepte. In de 15,5°C-afdeling lagen eveneens vierkoelingsslangen per bed,maar hier lagen ze op ca.8 cm diepte.Erwerd optweetijdstippengeplant,namelijk op6en19juni.
Resultaten
De vroegste planting uit de "koudste" afdeling kwam als eerste inproduktie.
Daarnavolgdedetweedeplantingvandieafdeling.De"warme"afdelingkwamveel
later in produktie,was veel ongelijker en dekwaliteitvandehoofdtakkenwas
veel slechter.Indeze afdeling kwam eveneensdevroegste plantingheteerstin
produktie.Deproeflooptdoortotfebruari1986,zodathiernoggeenproduktiecijfersvermeldkunnenworden.

Freesiaopsteenwol
Ing.A.vandeWiel-Son,Venlo
In 1984 en 1985 zijn er opdeproeftuin inVenlo tweeoriënterende proevengedaanmetFreesiaopsteenwol.Deeerstekeerzijninseptember1984'Ballerina'knollen geplant insteenwolgranulaat.Het steenwolgranulaat waseenmengselvan
50%waterafstotendeen50%wateropneembare steenwolenwasingotengestort.Het
watergeven gebeurde opdrieverschillendemanieren:meteen regenleiding,druppelaars of met radiasproelers. Het doel van deze proef was nagaan hoe een
freesia groeit en bloeit op steenwol.De enige conclusie dieuitdezeoriënterende proef getrokken mag worden, is dat freesia's op steenwol goed groeien.
Meer informatie over deze eerste oriënterende proef van Freesia opsteenwolis
vermeld inhetFreesia-verslagvanProeftuinVenlovanseptember1985.
In1985isdesteenwolgestoomd eninjuniweerbeplantmet 'Ballerina'-knollen.
Ditmaal lagen er onderin de goot slangen voor de steenwolkoeling. Ook hier
blijktweerdatdefreesia'sgoedgroeienopsteenwol.Metkoelingsslangeninde
gootkan de temperatuur rond de Freesiaknol sneller bijgestuurd wordendanmet
slangen in de grond op 40 cm diepte. Deze tweede oriënterende steenwolproef
looptdoortotfebruari1986.
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SnellerustdoorbreklngbijFreesia
J.C.Doorduin,Naaldwijk
Onderzoek op de Landbouwhogeschool wees uit dat in het voorjaar gerooide
Freesiaknollen vanhet ras 'Ballerina'behandeld bij4 à8weken30°C,gevolgd
door temperaturen tussen 18 en 25°C,3 à4weken eerder plantrijp waren.Naar
aanleiding hiervan werden winterknollen 'Ballerina'vanaf 22 januari gedurende
4,6en8weken30Cbehandeld,gevolgddoor21Ctotaandegeplandeplantdatum
van10juni.Dezebehandelingenwerdenvergelekenmetconstant30°C.Allebehandelingen bij21°C waren na 10à 11wekenplantrijp,ruimdriewekeneerderdan
decontrole.
Ongeveer twee weken nadat de knollen bij de 21°C-behandellng plantrijp waren,
ontstond er scheutvorming op de knollen. Na terugzetting bij 30°C stopte de
scheutgroei.
Vanderassen 'Athene','BlueHeaven', 'Elegance','Miranda', 'Polaris'en 'Rosalinde'werden eveneens winterknollen behandeld bij constant 30°C en 6 weken
30°C,gevolgd door21°C.Ookbijdezerassenresulteerdedebehandelingmet21°C
in een versnelling van de rustdoorbreklng van ruim drie weken, uitgezonderd
'Elegance'waarhetverschilmetdecontrolekleinerwas.
Bij alle voornoemde behandelingen met 21°Cwas ereen reductie vanhet aantal
zijscheuten(splijters),variërendvan40tot90%.
Ditonderzoekwordtopbeperkteschaalvoortgezet.

Invloedvanschermenopbloeitijdstip,kwaliteitenprodnktievanfreesia'svoor
herfstbloei
J.C.Doorduin,Naaldwijk
Het doelendeopzetvandit onderzoek zijnreedsvermeld inhet'BloemisterijonderzoekinNederland over1984',p.211.
Resultaten1984/1985
Dit onderzoek werd injanuaribeëindigd. Inhetvorig jaarverslag zijnreedsde
eerste bevindingenvermeld.Inhetalgemeennamhetvers-endroogplantgewicht
endrogestof-percentage toenaarmate erminderwasgeschermd.Bij 'BlueHeaven'
nam inde lichtgeschermde afdeling het plantgewicht weer af.Deplantenvande
drie weken 15°C nabehandelde freesia's waren lichter van gewicht ten opzichte
van denietnabehandelde.De plantlengte nam af doorhetnabehandelen ennaarmate er minder was geschermd. De nabehandelde freesia's waren flink geduimd,
terwijlhetschermendaargeenInvloedophad.
Gemiddeldkwammatig schermenbijproduktie entakgewichtalsbestenaarvoren,
gevolgd door licht enzwaar schermen.Eennabehandeling vandrieweken15°Cwas
zowelvoordeproduktieenhettakgewichtongunstig.Dereactievanderassenop
hetschermenwasnietgelijk.Bij'Ballerina'en 'Rosalinde'wasertussenlicht
en matig schermen weinig verschil en bleef zwaar schermen duidelijk achter.
'BlueHeaven'kwam bijmatig schermen tot de besteresultaten.Bijdetemperatuurbehandeling reageerden de rassen op dezelfde wijze,met daarbij de aantekeningdatdeverschillenbij 'BlueHeaven'kleinerwarendanbijdeanderetwee
rassen.
Conclusie
Bij alle rassen was zowel zwaar schermen als eennabehandeling van drieweken
15°C ongunstig voor produktie en kwaliteit. In tegenstelling tot eerderonderzoek bleef licht schermen iets achter ten opzichte van matig schermen. Deze
uitkomst issterkbeïnvloed doordenegatieve reactievanhet ras 'BlueHeaven'
oplicht schermen.Eenmogelijke oorzaakhiervankan zijnhet regelmatiggeconstateerdezwakkewortelgestelbijditrasindelichtgeschermdeafdeling.
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Inmeiwerdhetschermonderzoek voortgezetovereenkomstighetdoelvandevoorgaande schermonderzoeken. Er werden vier afdelingen van zwaar tot heel licht
geschermd,waarbijuitsluitend werd gewerktmeteenlamellenscherm.Erwerdéén
ras ('Ballerina') gebruikt, waarvan zowel knollen (80 en 120/netto-m2) als
kralen(96en144/nettom2)werdengeplant.
Resultaten1985/1986
De proefwasnognietbeëindigd aanheteindevanhetverslagjaar.Daaromwordt
volstaan met enkele voorlopige gegevens. Zonder krijten en met behulp van
grondkoeling konbijdevier schermniveaus degewenste grondtemperatuurworden
gerealiseerd enbloeidendefreesia'soptijd.Deplantenwarenzwaarder,korter
enstevigernaarmateerminderwasgeschermd.Bijdeuiterste schermbehandelingenzwaarenheellichtgeschermkwamerduidelijkmeervirusvoorinhetgewas.
Dehoofdtakkenwarenzwaarderenhaddeneenlagerpercentage tweedesoortnaarmateerminderwasgeschermd.Ruim plantenenknollenalsuitgangsmateriaalgaf
de zwaarste planten en hoofdtakken en een lager percentage tweede soort.De
eindresultatenverschijnenineenvolgend jaarverslag.

Verbeteringvanhetklimaatonderzomerseomstandigheden
G.P.A.vanHolsteijn,Naaldwijk
In het voorjaar van 1985 zijn in vier kassen op het Proefstation Naaldwijk
lamellenschermen geïnstalleerd met het doel kennis te verzamelen over de
effecten van dit type scherm op het klimaat en de groei van onder andere
Freesia. Dit scherm onderscheidt zich van andere beweegbare zonneschermen
doordathiermeedebeschaduwing traploosgeregeldkanworden.Bijdebeginstand
van de regeling, gesloten scherm met geopende lamelstand, bleek echter alerg
veellichttewordenonderschept.Bijdiffuuslichtnamelijkongeveer70%enbij
onbewolktweerenhogezonnestand ongeveer40%.
Bijzonnigweerliepdetemperatuurvangeslotenlamellenzeerhoogop.Openige
zeer zonnige dagen zijn lameltemperaturen vanmeer dan80°C gemeten.Bijdeze
hogelameltemperatuurwerdookdeluchttemperatuurindedirecteomgevingvande
lamellensterkopgewarmd.
Het bleek dat gebruik van dit scherm ook een duidelijke invloed had opde
luchtvochtigheid. Bij gesloten scherm en geopende luchtramen werden onderen
boven het scherm grote verschillen in absolute luchtvochtigheid gemeten.
Verschillen tot ruim 3 gram per kg lucht kwam meerdere malen voor. Onder
dezelfdeomstandighedenbijgeopendelamellenbedroegditverschilnietmeerdan
0,5gramperkg.

ToetsingnieuweFreesia-cultivarsopresistentietegenFusarium
M.C.Dil,Aalsmeer
In 1985 werden voor twee particuliere Freesia-veredelingsbedrijven ca.900
nieuweFreesia-selecties inbesmettegronduitgeplantengetoetstopresistentie
tegenFusariumoxysporumf.sp.gladioli.

BestrijdingvanFusariumoxysporumdoorwarmwaterbehandeling
Ir.H.Rattink,Aalsmeer
TerbestrijdingvanF.oxysporumf.sp.gladioliwerdeenproefopgezet,waarbij
besmette knollen gedurende vieruurwerden gedompeld inwatermeteentemperatuur van 25,30,35,40,45,50 of 55°C.Na de warmtebehandeling werden de
knollenteruggedroogd enuitgeplantinziektevrijegrond.
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Resultaten
Na dompelen in water van 45°C kwamen slechts enkele van de knollen op enna
dompelenInwatervan50of55°Cgeen.Bijlageretemperaturenbleekdeuitgroei
normaaltezijn.
V66r het plantenwerd eenaantal knollen van elkebehandeling onderzocht opde
aanwezigheid vanF. oxysporum.Bijallebehandelingenwerd bijca.dehelftvan
deze knollen de schimmel gevonden. Na uitplanten werd regelmatig het aantal
aangetaste planten geteld.Na 20wekenwaren deuitvalpercentages na eenwarmwaterbehandeling bij25,30,35,40 of 45°C respectievelijk 90,80,90,90,70
en 100.Het percentage bijde onbehandelde knollen (geen warmwaterbehandeling)
was50.
Conclusie
Het bleek nietmogelijk te zijn omdoormiddelvaneenwarmwaterbehandeling F.
oxysporum in Freesia-knollen te remmen of te doden. De temperaturen, die de
Freesia-knolverdraagt (tot40-45°C) zijn te laag om F.oxysporum tedoden.Na
behandeling met deze temperaturen werd zelfs een ernstiger aantasting waargenomendanbijnormalebehandelingvandeknollen.

VirusziektenbijFreesia
Ing.H.J.M,vanDorst,Naaldwijk
Omhetbewijsteleverendatbladnecrose vanFreesiawordt overgebrachtdoorde
bodemschimmel Olpidium brassicae,moest hiervoor eerst eenOlpidiumbrassicaeherkomst vanFreesiavirusvrijwordengemaakt.Ditgeschiedde reedseerderdoor
deze schimmel drie passages over Solanum villosum tegeven.Deze plant isgeen
waardplant voor het virus,doch wel voor de schimmel.Na drie passages is de
schimmel het virus kwijt. Dan dient de virusvrij gemaakte schimmel te worden
herbesmetopfreesia'smetbladnecrose.Dezeherbesmetting isnietgelukt,omdat
de schimmel niet weer in Freesiawortels tot vermeerdering kwam. Ook niet na
herhaaldepogingen.
In plaatsvan Solanum villosum isnu getrachtvia slade schimmelvirusvrijte
maken.NadriepassagesbleekooknuweerdatOldidiumdannietweerinFreesiawortels tot vermeerdering komt. Ook met een andere Freesia Olpidium-herkomst
geluktehetniet.Desondankszalhetonderzoekopeennognadertebezienewijze
wordenvoortgezet.

VoorbehandelingnetgroeistoffenbijFreesia
Dr.Ir.W.Sytsema,Aalsmeer
In eerder onderzoek is vastgesteld dat STS (zilverthiosulfaat), in de voor
anjers gebruikte concentraties gegeven als voorbehandeling direct na deoogst,
het aantal per kam openkomende knoppen vergroot en dehoudbaarheid van dekam
verlengt.
Indit jaaruitgevoerd onderzoek zijnaandeSTS-oplossing stoffenuitdegroep
vande cytokininentoegevoegd.HetbetreftBA (benzylademine),PBAenkinetine.
Deze verlengden, in de concentratie van 50mg per liter,het vaasleven vande
afzonderlijke bloempjes en van de kam nog duidelijk meer dan STS alleen.Het
aantal per kam openkomende bloempjes werd echter door de groeistoffen niet
groter.Gibberellinen en auxinen bleken indevaasbehandeling van Freesia niet
bruikbaar.Hetonderzoek isbeëindigd.
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GARDENIA
TeeltonderzoekbijGardeniajasminoîdes
Ing.M.Th.deGraaf-vanderZande,Aalsmeer
Doel van de proeven isde teeltmogelljkhedenna te gaanvan de bloelende potplantGardeniajasminoîdes.
Iederevieràvijfwekenwerdenkopstekkenvanmoerplantengesnedenenzesweken
beworteld in stekgrond bij een temperatuur van 22-24°C.Direct na het steken
werdendestekkenpreventiefaangegotenmetDaconil500vlb0,3%tegendeschimmelMyrotheciumroridum.Nabeworteling werden drie stekkenper 13cm-potopgepot ineb/vloedgrond (75%tuinturf,25%perlite)enverder opeb/vloedgeteeld.
De planten werden tweemaal getopt,de eerste maal op het tweede bladpaar,de
tweedemaalopeenbladpaar,terwijlookdegrondscheutenopeenbladpaargetopt
werden. De teelttemperatuur bedroeg 's nachts 18°C en overdag minimaal 20°C.
Alleenbijzeerfellezonwerdgeschermd.Bijeenscheutlengtevan2à3cmwerd
gestartmetderemstofbespuitingen.CCCindeconcentratie3mlperliter(+0,3
mlAgral)enAlar64indeconcentraties4en2,5gramperliterwerdeneenmaal
per twee of drieweken gespoten tot deknoppen zichtbaarwaren.Omdoorgroeien
vandebovenste zijscheuten tevoorkomenwerd indelaatste teeltfasenogtweeà driemaal geremd met 3ml CCC of 2,5 gramAlar 64 per liter water.Bemesting
metECvan1mS/cmvondplaatsbijiederewatergift.
Resultaten
Van maart tot september kon voldoende vegetatief stek worden gesneden. Buiten
dezeperiodewasineengrootaantalstekkenalbloemknopaanlegaanwezig.
Selectieophomogeenstekmateriaalbleeknietmogelijk.
Debewortelingleverdegeenproblemenop.Hetuitvalpercentagewas,mededoorde
preventieveDaconil-bespuiting,zeergering.
Groeiregulatie door bespuitingenmet 3mlCCCen2,5 gramAlar64perliterwas
goed.Doorbespuiting met4gramAlar 64perliterwaterwerdendeplantenzeer
compact,maarontstond ooklichteschadeindevormvanmisvormdebladeren.
De bloemknoppen werden vanaf september zichtbaar. De uitgroei van de knoppen
duurt zeer lang,waardoor de planten pasvanaf beginmaartvoldoende inbloei
komen.Erwerd geenverschil inknopaanleg geconstateerd bijgebruikvanCCCof
Alar.
Hoewel EC en pH goed op peil gehouden konden worden (respectievelijk 1 en 6)
liep het chloridegehalte in de potgrond op tot zeer hoge waarden (4-7).
Bladanalyse wees echter uit dat de opname van chloride door de planten zeer
gering was.Het is nog niet bekend ofGardenia schade ondervindt vaneenhoog
chloridegehalte indepotgrond.
Deteeltduurbedraagtminimaalnegenmaanden.

Invloedvankortedag opdeontwikkelingvanbloemknoppenbijGardeniajasminoldes
Ing.M.Th.deGraaf-vanderZande,Aalsmeer
DoelvandeproevenwashetbloeitijdstiptebeïnvloedenenbloeivoorKerstte
realiseren.
Plantenvanstekweek44 (1984)en7(1985)ondergingen indezomermaandengedurende zeswekeneenKD-behandeling (daglengte9uur)bij22-18°C of20-16°C.De
KD-behandeling werd gegeven in de volgende perioden: week 24-week 30,week 27
-week33,week30-week36enweek33-week39.
Deplantenwerdenbeoordeeldalsdeeerstebloemenopenkwamen.Geteldwerdenhet
aantal vegetatieve scheuten enbloemknoppen,waarbijhet percentage bloemenen
bloemknoppengroterdan1,5 cmdevroegheidaangaven.
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Resultaten
Het totaalaantalbloemknoppenwerdnietbeïnvloed doordedaglengte.Eenkortedag-behandeling in de periode week 24 totweek 30vervroegde deaanleg vande
eersteknoppen.20%vandeknoppenwasinweek45alinbloei,tegenover8%bij
deonbehandeldeplanten.Delageretemperaturen (20-16°C)vertraagdendeontwikkeling van deknoppen,maar deKD-invloed was duidelijk merkbaar.Kortedag-behandelingeninlatereperiodenleverdengeenduidelijke teeltversnellingop.
Conclusie
Een vroege kortedag-behandeling in juni-jull kan de bloei van Gardenia vervroegennaardecember.Hetuitkomenvandeknoppenindehuiskamerisdanwegens
lichtgebrekzeeronwaarschijnlijk.
In het najaar is een vervolgproef gestart inhet fototron,waarbij de invloed
van langedag op het uitgroeien van de knoppen wordt bekeken. De voorlopige
resultatenzijnnietbemoedigend.

BestrijdingvandeschimelMyrotheciumrorldumbijGardenia
Ing.J.J.Amsing,Ing.M.Th.deGraaf-vanderZande,Aalsmeer
De schimmel Myrothecium roridumkanvele planten aantastenwaaronderGardenia,
Whitfieldia, Kalanchoë en Saintpaulia. De stekfase is het meest gevoelige
stadium vanwege het feit dat deze schimmel hoofdzakelijk verwonde plantedelen
aantastenerdanvoordeschimmelmeestaleenoptimaalklimaataanwezig is:een
hogerelatieveluchtvochtigheid eneentemperatuurvanca.25°C.
In een proef isnagegaan inhoeverrehetmogelijk isomdoormiddelvanfungiciden bij Gardenia jasminoides een aantasting door M. roridum te voorkomen.
Alvorensdestekkenwerdengestoken,zijndestekbakkenbespotenmeteensporensuspensie vanM. roridum. Direct na het stekeniseengedeeltevandebesmette
bakkenaangegotenmet éénvandevolgendemiddelen:0,3%Daconil500vlb.,0,5%
Dlthane M 45,0,05% Sportak 450EC en0,3% TopsinM vlb. 12 en 31 dagen daarna
zijndestekkenbeoordeeld opaanwezigheid vanM.roridum.
Resultaten
Twaalf dagen nahet stekenwerd er alleenbijdebehandelingenmetDaconil500
vlb. en Dithane M 45 nog geen aantasting waargenomen, terwijl bij de overige
behandelingen toen al 81-97% van de planten was aangetast. Na 31 dagen waren
deze percentages opgelopen tot 100%.BijDaconil 500vlb.enDithaneM 45was
toen respectievelijk 43% en 87%besmet.Dithane M 45veroorzaakte echterernstigebladval,gevolgd doorafsterving.
Conclusies
Bij Gardenia jasminoides kan de schimmel M. roridum preventief goed worden
bestredendoordestekkennahet stekenaantegietenmet0,3%Daconil500vlb.
Afhankelijkvandehoogtevandeinfectiedruk zaldebehandeling aldannietéën
ofenkelekerenmoetenwordenherhaald.
Alhoewel met Dithane M 45 wel een goede bestrijding vanM. roridum kanworden
verkregen,veroorzaakt ditmiddelbijGardenia jasminoideszoveelschadedathet
nietgebruiktkanworden.Vermoedelijk isDithaneM45welbruikbaarvoorandere
gewassen.
MetTopsinMvlb.enSportak450ECwordtM.roridumnietbestreden.

Houdbaarheid vanGardeniajasminoides
Ing.M.Th.deGraaf-vanderZande,Aalsmeer
Van twintig planten,gestekt inweek27 (1984)werdenalleknoppengemerkt.Het
gemiddelde aantal knoppen per plant bedroeg elf.Inweek 9 (1985)werden tien
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planten direct onder huiskameromstandigheden (18-22°C, 55-60% r.v.) geplaatst,
terwijldeoverigeplanteneersteenafzetslmulatieondergingen (eenweekdonker
bij 17°C en70% r.v.). Per plantwarengemiddeld drieknoppengroterdan3cm.
Tweemaal perweekwerd het aantal openbloemenenhetaantaluitgebloeidebloemenbepaald,alsmededegeaborteerdeknoppen.Navijfentienwekenwerd bekeken
inwelke stadiadeknoppenzichbevonden.
Inweek 13werd nogmaalseenhoudbaarheidsproef ingezetmet twintig plantenvan
stekweek27 (1984).Gemiddeld warenper plant0,5 knoppen inbloeien5,4knoppengroterdan3cm.Dezelfde procedurewerd gevolgd alsindeeerstehoudbaarheidsproef.
Resultatenenconclusie
Deplantenondervondengeennadeligegevolgenvandeafzetslmulatie.
Proef 1
Na vijf weken was slechts 1% (transport 1,7%) van de knoppen opengekomen,na
tien weken 22% (transport 24%).De bloeiduur van de afzonderlijke bloemenbedroeg vier totzes dagen.Van deopengekomenbloemenkwam slechts33%(transport 50%)helemaal goed open.De restwasmisvormd ofhadenkelegroenekroonbladeren.Het percentage knoppendatvoortijdig afviel bedroeg navijfweken1%
(transport 2%), natienweken13%(transport4%).
P r o e f 2
Na vijf weken was 29% (transport 30%) van de knoppen opengekomen. Van alle
opengekomen bloemen kwam 39% (transport 37%) helemaal goed open.De rest was
misvormd of had enkele groene kroonbladeren. Het percentage knoppen datvoortijdigafvielbedroeg2,5%(transport 5,1%).
De houdbaarheid, c.q. sierwaarde van Gardenia ismatig. Hoe rijper de knoppen
zijndes tegroter isdekansdat zeindehuiskameropenkomen.Hetjaargetijde
speelthierinookeenbelangrijke rol.In1986zalopnieuweenhoudbaarheidstest
uitgevoerdworden.

GERBERA
VerbeterdeopkweekmethodevanGerbera
Ing.P.C.vanOs,Aalsmeer
In 'Bloemisterijonderzoek in Nederland over 1984', p. 221 is de verbeterde
opkweekmethodevoordesteenwolteeltbeschreven.Zieookhetartikelin'Vakblad
voordeBloemisterij'40(1985)4:112-114.
Ineenopkweekproef inde zomer isgetrachthet stikstofniveauvandevoedingsoplossing tijdens de opkweekfase van Gerbera voor de steenwolteelt te optimaliseren.Ditwerd bereikt doorverschillende hoeveelhedenkalksalpeter enammonlumnitraataandevoedingsoplossing toetevoegen.
Resultaten
Er bleken geen spectaculaire verschillen op te treden. Alleen bleek eenverschillende pH bijdeverschillende behandelingen voor tekomen.De hoeveelheid
ammonium wasvan belang voor de juiste pH,temeerdaarbijdeze opkweekmethode
steenwolgranulaat is gebruikt. De spreiding in pH over de behandelingen heen
liepvan5,0-6,8.
Conclusie
Zolang depHbovende5blijftkangewerktwordenmeteentoevoegingvan1mmol
NH^NO-jen 1mmol CaCNO?)?)waardoor de voedingsoplossing 1,5 mmol NH^ bevat.
Dit geldt alleen voor opkweek in granulaat. Meer informatie is vermeld in
•VakbladvoordeBloemisterij'40(1985)4:112-114en40(1985)29:30.
DeproevenmetdeopkweekvanGerberainsteenwolwordenvoortgezet.
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WatergevenbijGerberameteenviertalsysteœen
Ing.J.M.D.Buisman,Eelde
Het beter beheersbaar maken van het watergeven en bemesten en het afstemmen
hiervan op de behoefte van de plant is een van de oorzaken geweest voor het
overschakelen naar druppelsystemen. Ook het drooghouden van het hart van de
plantspeelteenrol.Indezeproefzijnviersystemengetoetst:
- ëëndruppelaarperplant
- ééndruppelaarpertweeplanten
- imitatiein-linedruppelader
- regenleidingmet sproeidoppen
Decultivars 'Appelbloesem'en 'Pimpernel'zijnindeproefopgenomen.
Resultaten
Voor zowel 'Appelbloesem' als 'Pimpernel' werd de hoogste produktie bij het
systeem met één druppelaar per plant bereikt. 'Appelbloesem' 181,2bloemen per
m2 en 'Pimpernel' 125,8 bloemen. Voor het systeem "één druppelaar per twee
planten" waren de cijfers respectievelijk 171,5 en 124,4 bloemen. Voor de
imitatie in-line-ader:172,0en124,4bloemen.Deregenleidinggafeenproduktie
van172bloemenvoor 'Appelbloesem'en122,4voor'Pimpernel'.
Het "ééndruppelaar perplant"-systeem heefteenpositieve Invloedopkwaliteit
van 'Pimpernel'.Bij'Appelbloesem'werd geenkwaliteitsverbetering gevonden.De
meeste uitval is geteld bij het regenleiding- en het in-line-adersysteem. Bij
het bepalen van wortelbeelden (dwarsdoorsnedes in de grond) tekende zich een
intensievebeworteling afover degeheleoppervlakte bijhet"in-line-ader"-en
het "één druppelaar per twee planten"-systeem. De beworteling onder de regenleiding wasminder intensief.Dewortels van plantenmet ééndruppelaar hebben
minderneigingomzichzijwaartsteverspreiden.
Conclusie
Het plaatsen van één druppelaar per plant voldoet goed.Aanleg vanditsysteem
resulteerde in opbrengstverhoging (gering), kwaliteitsverbetering bij 'Pimpernel'eneenbeperktpercentageuitval.
Deoverigedriesystemenverschildennietofnauwelijksvanelkaar.
Meer informatie over deze proef is vermeld InhetJaarverslag van deBloementeeltverenigingNoord-Nederland over1985.

Gerberaopdriesubstratenonderenkelendubbelglas
Ing.R.Glas,Vleuten
In juli 1984 is op Vleutens Proeftuin een proef met Gerbera gestart.Hierbij
wordt de produktie vergeleken onder twee kasdekken, namelijk enkel glas met
energiedoek(terrylene55)endubbelglas.
Indezekassenwordtdeproduktieopdriesubstratenvergeleken:
- steenwolmatten,15cmbreed,10cmhoog
- polyfenolschuim (oasis)inzakkenvan80cmlang
- veen(Duitsturfstrooiselmet25vol.%perlite)inzakkenvan80cmlang
Deze proevenwordenuitgevoerdmet 'Terrafame'en'Terravisa'.
Tussen de kasdekken is weinig verschil in produktie waargenomen. Tussen de
substraten wel.De produktie op veen bleef bij beide cultivars achter.Tussen
steenwol en oasis isweinig produktieverschil.Na anderhalf jaar telenzijner
flinke plekken met uitval zichtbaar. Van 'Terrafame' zijn meer plantenweggevallendanvan'Terravisa'.
Het onderzoek wordt voortgezet. Meer informatie is vermeld in 'Proevenverslag
1985'vanVleutensProeftuin.
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Verschillendeworteltemperaturen bijdeteeltvanGerberaInsteenwol
Ing.P.C.vanOs,Aalsmeer
Doel van de proef ishet verbeteren van dekwaliteit van de gerbera'sdiegeteeld worden op steenwol,middels het geven van de optimale substraattemperatuur.Hetisgeblekendathetsubstraatdeomgevingstemperatuur volgt.Erwerden
vier verschillende mattemperaturen nagestreefd, namelijk 13, 18,23 en 28°C,
waarbij13°Ceensysteemzonderdirectematverwarmingnabootst.Hetgaathierom
decv.'Appelbloesem'dieinfebruarigeplantis.
Resultaten
Temperatuur
stuks/m2t/mnovember
gram/bloem t/mnovember

13
166
20,2

18
162
19,7

23
165
20,3

28°C
169
18,8

Conclusie
Hetisduidelijknogtevroegomconclusiestetrekken.Medeomdatdeingestelde
temperaturennietgeheel terealiseren zijnlijkterweinigverschil inproduktieop tetreden.Hoehogerdemattemperatuur,hoelagerhetgewichtperbloem.
Dezeproefwordtvoortgezet totdezomervan1986.Meerinformatieisvermeldin
'VakbladvoordeBloemisterij'40(1985)29:29.

VerschillendeCa/K-verhoudingenindevoedingsoplossingbijGerbera,cv.'Appelbloesem',Insteenwol
Ir.C.deKreij,Ing.P.C.vanOs,Th.J.M.vandeBerg,Aalsmeer
Het doelvande proef ishetverbeterenvandehoudbaarheid opdevaasdoorin
devoedingsoplossing hetCa-gehalteteverhogenenhetK-gehalte teverlagen.
Resultaten
Gemiddeldgegeven
voedingsoplossing
Ca""
mmol/1
1.8
2,7
3.9

K1"
mmol/1
8,7
6,4
4,4

Produktiemei
t/mnovember
Iesoort

Houdbaarheid opvaas
indagen
ooestdatum

st/netto-m2
154,9
150,1
154,4

5aug
30sept
9,4 (a) 10,3(b)
9.6(a) 11,8(a)
8.7(a) 10,7(b)

De per oogstdatum met een verschillende letter aangegeven behandelingen verschillensignificant (99%betrouwbaar).
Conclusie
In de zomerperiode geeft veel Ca
beterehoudbaarheid opdevaas.

en weinig K in de voedingsoplossing geen

C02-doserenbijGerbera
Ing.J.M.D.Buisman,Eelde
DoelvandeproefwasnategaanhoedeinvloedIsvanhetdoserenvanCO.opde
hoogtevandeproduktieenopdekwaliteitsaspecten.Ineenvandetweebeschikbareafdelingenisgedoseerd tot800ppmbijgeslotenluchtramenofeenmaximale
raamstand van 10%.Inde proef zijn de cultivars 'Appelbloesem'en 'Pimpernel'
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opgenomen. Er is geplant in de eerste week van juli 1984.De plantdichtheid
bedroeg7,1plantperbruto-m2.
Resultaten
In het teeltseizoen '84-'85 is de produktie geteld. Het bleek dat door het
toedienen van C0 2 een meeropbrengst wordt behaald. Bij 'Appelbloesem' bedroeg
dit15,6bloemenperm2;bij 'Pimpernel'33bloemenperm2.
Werd gedoseerd dan lag de totaalproduktie van 'Appelbloesem' op 182,5 bloemen
per m2 en voor 'Pimpernel' op 142,1 bloemen per m2.In de afdeling waar niet
gedoseerd is,lagen deze cijfers op respectievelijk 166,9 en 109,1 bloemenper
m2. Gedurende de teelt zijnknoppen inhet gewas gemerkt. Bij deoogst vande
bloemen zijn het bloemgewicht, de steellengte en de bloemdiameter bepaald. In
tegenstelling totdeverwachtinggafeenC02-giftgeenkwaliteitsverbetering.
Conclusie
Een CO^-gift van800 ppm bijgesloten luchtramen ofeenmaximale raamstandvan
10% heefteenpositieve invloed opdeproduktie.Heteffect vanC0„-doserenten
aanzienvankwaliteitsverbetering isindezeproefnietaangetoond.
Meer informatie over deze proef isvermeld in hetJaarverslag van deBloementeeltverenigingNoord-Nederland over1985.

Bestrijdingvankas-wittevlieginGerbera
M.vandeVrie,M.Boogaard,Aalsmeer
Inenkele gevallen isverminderde gevoeligheid van de kaswittevlieg tegensynthetische pyrethrolden geconstateerd, onderandere insommigeHibiscus-teelten.
Een aantal middelen onder andere op basis van insektengroeiregulatoren, enkele
nieuwe synthetische pyrethrolden en experimentele Insektlciden werden op hun
bestrijdingseffectonderzocht.
Resultaten
Het bleek dat het standaardmiddel Lannate in alle gevallen een goed resultaat
opleverde.Opvallend was dat populaties die niet meer gevoelig warenvoorveel
gebruiktemiddelenzoalsAmbushenDeels,noguitstekendbestredenkondenworden
met enkele nieuwe synthetische pyrethrolden. Het blijkt dus dat resistentie
tegen êénpyrethroïde niet inhoudt dat de andere middelenuitdezegroepeveneensonwerkzaamhoeventezijn.
BestrijdingvandemineervliegLiriorayzatrifoliiinGerbera
M.vandeVrie,M.Boogaard,Aalsmeer
Uit depraktijkwerdenklachtenvernomen overdewerking vanhetveelgebruikte
middel Tamaron bijde bestrijding van de larvenvandemineervlieg.Daar inde
internationale literatuur resistentieontwikkeling in deze mineervliegsoort
vermeld is,werdnagegaanofindezegevallenookresistentieaanwezigwas.
In enkele veldproeven werd Tamaron 0,15% volgens aanbeveling toegepast. Als
vergelijking werden enkele nieuwe middelen, waarvan bekend is dat zij een
uitstekende werking tegen de larven van L. trifolii bezitten, in de proeven
opgenomen.Deproefveldenwerdengedurendezeswekeneenmaalperweekbehandeld.
Resultaten
Uit de tellingenvandemijnen innieuwgevormde bladerenkandewerkingvande
getoetste middelen nagegaan worden. Het bleek daarbij dat Tamaron 0,15% een
goede werking had;vanresistentieontwikkeling wasgeen sprake.Vermoedelijk is
onregelmatigheid in de frequentie van de bestrijdingen of een onjuiste spuittechniekdeoorzaakvandeteleurstellende resultatenindepraktijk.
Deexperimentelemiddelengavenookeenzeergoedebestrijding.

94

ToetsingvanGerberaopresistentie tegenPhytophthoracryptogea
Ir.H.Rattink,Aalsmeer
Uit eerder onderzoek is bekend, dat tussen de verschillende Gerbera-cultivars
verschillenbestaaningevoeligheidvoordeschimmelPhytophthora cryptogea.Het
RIVROwilbijhetgebruikswaardeonderzoek ookde resistentie tegenP. cryptogea
betrekken.Ombetrouwbaregegevens teverkrijgeniseenstandaardtoetsnoodzakelijk.Er isbegonnenmeteenonderzoek naardebetrouwbaarheid enbruikbaarheid
vaneen toets,die indertijd doorhetIVTisontwikkeld.Plantenvaneen15-tal
Gerbera-cultivarswerdeniederapartopgepot.Perpotwerdeenstandaardhoeveelheid van een suspensie vanP. cryptogea toegediend, door injectie indegrond.
Deresultatenvandeproefwordeninhetvoorjaarvan1986verwacht.

HoudbaarheidvaningrondensteenwolgeteeldeGerbera
Ing.P.J.vanLeeuwen,Aalsmeer
Doel: onderzoek naar de invloed vande teeltingrond enopsteenwolonderverschillendekasdekkenopdehoudbaarheid.
In deDenarkassen worden verschillende Gerberacultivars geteeld inde grond en
in steenwol onder een enkel kasdek met normale oflaagwaardigewarmte enonder
een dubbel dekmet normale verwarming. Uit iedere afdeling zijndrie cultivars
beoordeeld,namelijk: 'Appelbloesem', 'Clementine'en'Terravisa'.
Na de oogst zijn de bloemen voorgewaterd in schoon water bij 20°C,60% r.v.,
gedurende 24 uur. Hierop volgde een transportsimulatie van 24 uur bij 17°C,
waarbij de bloemen in een Gerberadoos verpaktwaren.Voordat debloemen inde
vaasgezetzijnkondenzeherstelleninwaterbij20°Cgedurende4uur.Uitbloei
vond plaats in water met 0,5 ml 10% chloorbleekloogoplossing/1bij 20°C,60%
r.v.,12uurlichten12uurdonker.Perbehandeling zijn15bloemenbeoordeeld.
Deproevenzijnuitgevoerd op19december 1984en17april1985.
Resultaten
Indecemberwas 'Appelbloesem'vandegrondlangerhoudbaardanvandesteenwol.
Bijdeoverigetweecultivarswerdgeenverschilaangetoond.Inaprilwarenalle
cultivars van de grond langer houdbaar danvan de steenwol.Gemiddeldwarende
bloemen indecemberkorterhoudbaardan inmaart,metuitzondering van'Clementine'.
Conclusie
De teelt in steenwol (kunstmatig substraat)kan dehoudbaarheid negatiefbeïnvloeden.Hetzalnader onderzochtmoetenwordenwelke oorzakenvoordezeslechterehoudbaarheidaantewijzenzijn.

InventarisatiewerkingPhotozone-enU.V.-apparatuur
Ing.P.J.vanLeeuwen,Aalsmeer
Doel:onderzoeknaardewerkingvanPhotozoneenU.V.-apparaten indepraktijk.
Er zijn drie proeven genomen in december 1984,januari en februari 1985.Voor
dezeproevenzijntweeGerbera-cultivars,'Fleur'en 'Pascal',afkomstigvanëën
bedrijf nadeoogstverdeeld overmeerderebedrijven.De interieursmetbloemen
zijn op deverschillende bedrijven (maximaal zes)in de bassinsgehangen.Deze
bassins werden schoon gehouden met behulp van bovengenoemde apparatuur. Ter
controle zijnerookbloemen inschoon leidingwatergehangen en inleidingwater
met 0,4 ml 10%chloorbleekloogoplossing. De bloemen hebben 24uur inhetwater
gehangen.Na deze 24 uur zijn water- en stengelmonsters genomen,waarvan door
LaboratoriumVanderSpronghetkiemgetalbepaaldis.
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Op de telersfase volgde de afzetfase waarbij de bloemen In de Gerberadoos
weggezet zijn bij 17C gedurende 24 uur.Voordat de bloemen in de vaas gezet
zijn,konden zegedurendevieruurherstellen inwater.Uitbloeivondplaatsin
leidingwaterbij20°C, 607.r.v. eneendaglengtevan12uur.
Resultaten
Het kleinste aantal bacteriën werd gevonden in het water met chloor en de
bloemen die daarin gehangen hadden.Het aantal bacteriën in het water van de
overigebehandelingenlagveelalrondde1000perml,somshoger,somslager.In
de gevallen dat het hogerwas,was ervaakeenaanwijsbare reden.Dehoudbaarheidvandebloemenwasoverhetalgemeengoedengafgeenverschillentezien.
Conclusie
Hoewel er incidenteel problemenvoorkwamen,veelal van technische aard,werkte
de apparatuur goed.Menmoet er bijgebruikvandezeapparatengoed opletten,
dat de bloemen altijd in schoonwater komen te staanvóórdat ze inhet bassin
gehangen worden.Een aanwezige vervuiling inde stengels wordt doordeapparatuurnietweggewerkt.

GESNERIACEEEN
ToetsingvanGesneriaceaeopgeschiktheidalspotplant
Ing.P.W.M.Lentjes,Aalsmeer
In het produktvernieuwingsonderzoek wordt speciale aandacht besteed aan de
familie van de Gesneriaceae. Hiervan is in eerdere jaarverslagen al melding
gemaakt.
Het sortimentsonderzoek isin1985voortgezet.Stekmateriaal vannieuwe soorten
encultivarswerdverkregenuitdeVerenigdeStaten,IerlandenDenemarken.
BijNematanthus,Kohleria enAeschynanthus zijnoriënterende proevenmetgroeiregulatorenuitgevoerd.
Resultatenenconclusies
Het grootste deel van de getoetste soorten encultviars isnadeeersteselectieronde afgevallen wegens te geringe groeisnelheid, bloeirijkheid, sierwaarde
of houdbaarheid. Met een aantal gewassen wordt het onderzoek voortgezet. Dit
betreft met name een verdere toetsing van cultivars van Aeschynanthus,Nematanthus,Kohleria,GloxiniaenxAchimenantha.
Uit oriënterende proeven bleek dat Nematanthus en Kohleria met Alar geremd
kunnen worden. Nieuwe Aeschynanthus-cultivars uit Denemarken groeiden na een
bespuitingmetAtrinal uit totgoed vertakte planten,zoalsaleerderisgeconstateerdbijAeschynanthushildebrandii (zie 'Bloemisterijonderzoek inNederland
over 1984', p. 31-32). Ook dit teeltonderzoek wordt in 1986 voortgezet.
Gedetailleerde overzichten van het getoetste sortiment Gesneriaceae en van de
teeltproeven zullen na afronding van dit Gesneriaceae-onderzoek in een intern
verslagwordenvermeld.

HIBISCUS
TeeltproevenmetI.V.T.-kruisingen1984
Ing.M.P.Beuzenberg,Aalsmeer
Dr.J.Heyting,Wageningen
Begin januari 1985 zijndezadenuigezaaid uithetkruislngswerk vanhetI.V.T.
uit 1984.Dekleine plantenzijninmandpotjes gezet ennaenigewekenopgepot.
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Toen de zaailingen ongeveer 50 cm hoog waren, iser eenkopstek afgenomen.De
getopte zaailingen zijn beoordeeld op bladgrootte envertakken.Planten met te
groot blad en onvoldoende scheutenwerden vernietigd.De eerste plantenkwamen
reeds in juni in bloei. Uit de ruim 4000 zaailingen werden 40 nieuwigheden
geselecteerd die vroeg bloeiden en waarvan bloemvorm en -kleur redelijk goed
waren. Van deze nieuwigheden kon reeds in september een klein aantal worden
gestekt om de plantelgenschappen tijdens de wintermaanden na te gaan. Teelteigenschappen enremstofbehoeftezullen opgelijkewijzewordengetoetst alsin
het voorgaande jaar, met als vergelijkingsmateriaal de zaailing 27/9 en de
cultivar 'Casablanca'.

TeeltproevenmetI.V.T.-krulsingen1985
Dr.J.Heyting,Wageningen
Ing.M.P.Beuzenberg,Aalsmeer
Inhetvoorjaarvan1985isophetI.V.T.gekruistmeteenaantalvroegbloeiende
selecties uit het kruisingswerk van 1983.De zaden zijn in juni gezaaid; de
jonge planten zijn op hetProefstation verder opgekweekt op dezelfdewijzeals
het materiaal uit 1984 (zie 'Teeltproeven met I.V.T.-kruisingen 1984'). Drie
zaailingenbloeidenreedsindecember1985.Erzalvooralwordengeselecteerdop
plantkwaliteitenopdemogelijkheid totbloeitijdensdewintermaanden.

Teelt-enselectieonderzoekbijHibiscus
Ing.M.P.Beuzenberg,Aalsmeer,
Dr.J.Heyting,Wageningen
Teeltonderzoek
Het teeltonderzoek met 50 nieuwigheden die in 1984werden geselecteerd uitde
kruisingen van 1983 is op een andere wijze uitgevoerd dan in de voorgaande
jaren. Om de teelteigenschappen van deze nieuwigheden te onderzoeken is tenminste driemaal van elke nieuwigheid gestekt. Als vergelijkingsrassen zijn
gebruikt de vroegbloeiende selectie 27/9 en de cultlvars 'Moesiana' en 'Casablanca'.Twintig bewortelde stekkenwerden opgepot in 13 cm-potten.De planten
werden niet getopt. De bloeidatum werd genoteerd en de bladoksel waarin de
bloemen zich ontwikkelden. Uit het onderzoek bleek dat het jaargetijde van
invloed is op het bloeitijdstip vanHibiscus. Zaailing 27/9 kwam gedurende de
gehele proefperiode het snelst in bloei (zie ook 'Bloemisterijonderzoek in
Nederland over 1983', p. 174),evenals de nieuwigheid 18/2.De nieuwigheden
kwamen ongeveer even snel inbloei als 'Moesiana',dielaterbloeitdan 'Casablanca'.Alsmaat voor vroegheid werd behalve het aantaldagenvanstekkentot
bloei ook het aantal bladafsplitsingen voor de eerste bloemknop waargenomen;
meer dan tien bladeren voor de bloei betekende laatbloeiend. Na het afsluiten
vandeproevenblevenertiennieuwighedenover.
Groeiregulatie
Een soortgelijke werkwijze is toegepast om de remstofbehoefte van de nieuwigheden te toetsen,eveneens met bovengenoemde vergelijkingsrassen. Onbewortelde
stekken werden twee dagen na het steken met Cycocel bespoten.De concentratie
remstof werd vooraf vastgesteld aan het groeigedrag van de nieuwigheden. De
benodigde hoeveelheid remstof varieerde van 0,5 tot 2 ml Cycocel per liter
water. Uit de resultaten van deze remstoftoepassing opde stekkenkan de remstofbehoefte in deverdere teeltworden afgeleid. Het toedienen vanremstofop
de ongewortelde stekken had tot gevolg dat de lengtegroei,afhankelijk vande
selectie afnam met ca. 60%.Het bloeitijdstipwerd meestal niet beïnvloed.De
groeisnelheid werd enigszins vertraagd,maar de planten legden inhet algemeen
in een bladoksel eerder een knop aan, zodat het bloeitijdstip niet vertraagd
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werd. De rematofgevoeligheid van de meeste nieuwigheden lag tussen die van
'Paramaribo'en'Casablanca'.
In augustus en oktober 1985 zijn van tien overgebleven nieuwigheden stekken
gestoken omdebloeimogelijkheid tijdensdewintermaanden teonderzoeken.Mogelijk zal van de nieuwigheden met de beste teelteigenschappen plantmateriaal
wordenuitgegeven.

VirusidentificatieenvirusvrijmakenvanHibiscus
M.Albers,Ir.F.A.Hakkaart,Aalsmeer
InHibiscus,cultivars 'GeleMonrovia'en 'Havanna',Iseenbontheidwaargenomen
dieopvirusinfectie kanduiden.Inhetvoorjaarvan1985 isbegonnenmetidentificatie van het virus met behulp van toetsplanten en elektronenmicroscopie.
Het virus proberen we te elimineren met warmtebehandeling en/of meristeemcultuur. Op het IPO te Wageningen isdoormiddel vanwarmtebehandeling bijde
cv.' 'Havanna' een beperkte hoeveelheid materiaal geproduceerd dat tot nu toe
symptoomloosisgebleven.

DeethyleengevoeligheidvanvierHibiscus-cultivars
Ir.M.J.H.Rewinkel-Jansen,Aalsmeer
Doel: het vaststellen van de ethyleengevoeligheid van vier Hibiscus-cultivars
metbehulpvan0en0,4 ppmtoegediendeethyleen.
Resultaten
Cultivar18-11hadminderbloem-enknopvaldandeanderecultivarsdirectnade
behandeling.Zevendagenlaterwerdenergeenverschillenmeer tussenderassen
gevonden.Perplantwasergemiddeld 82,5%vandebloemenenknoppenafgevallen.
Pasna25dagenbegonnendebegaste plantentebloeien enna30dagenhaddende
begasteplantenmeerknoppendandenietbegaste (132,8%).
Conclusie
Hibiscus is zeer gevoelig voor ethyleen. Bij alle onderzochte rassen isvijf
dagennadebegassing ruim80%vandebloemenenknoppenafgevallen.Debegaste
plantenhaddengeenenkele sierwaardevoordeconsument,aangezien zijpasruim
driewekennadebegassingzijngaanbloeien.

HORTENSIA
De relatie tussen de pHvan depotgrond endeblauwkleuringvandebloemenbij
Hortensia
Ing.J.M.D.Buisman,Eelde
Algemeen wordt aangenomen dat de voor blauwkleuring benodigde aluminiumionen
gemakkelijker worden opgenomen bijbetrekkelijk lage pH-waarden. Indeze proef
wordt nagegaan hoe de relatie ligt tussen de pH (vooraf gerealiseerd in de
potgrond),dealuingiftendeuiteindelijkeblauwkleuringvandebloem.Deproef
is opgezet met de cultivars 'Adria'en 'Bodensee'.Er iseenpHindepotgrond
gerealiseerd van3,7 oplopend ia4,3;4,9;5,5;6,0;6,4 naar6,7.
Resultaten
Bij een hoge pH werd waargenomen datde planten een slechte groeivertoonden.
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Door het vastleggen van ijzer ontstaan chloroseverschijnselen. De planten met
een lage pH-waarde in de grond lateneen forsegroeizien.Tijdensdebloeiis
voordematevanblauwkleurlngeenstandcijfergegeven.Zoals teverwachtenwas,
kleurden de bloemen van planten die niet met kali-aluin behandeld waren,niet
blauw. De overige objecten, met oplopende pH's en behandeld met kali-aluin,
gaveningelijkemateblauwkleuring.
Conclusie
Het toevoegen vankali-aluin heeft een pH-daling tot gevolg,variërend van 0,1
tot1,1eenheden.
EenhogepHvandepotgrondbetekenteenslechtewortelontwikkeling engroei.
Voor blauwkleuring van de bloemen is het voorradig en opneembaar zijn van
aluminiumionenvanveel,depHvanweinigofgeenbelang.
Meer informatie over deze proef is vermeld inhet Jaarverslag van deBloementeeltVerenigingNoord-Nederland over1985.

IMPATIENS
GebruikswaardeonderzoekbijImpatiens
Ing.J.Bonnyai,Aalsmeer
In 1985 werden naast de 57 variëteiten vanNieuwigheden en verbeteringen van
Eenjarige perkplanten ook 40 variëteiten Impatiens voor beoordeling opgeplant.
Een belangrijke groep vormde de zogenaamde New Guinea-typen. Van de New
Guinea-typen werd de 'Sunshine'-serie in de jaren 1982-1983 als perkplant
beoordeeld en vele rassen uit deze serie ontvingen hoge waarderingen als
perkplant. In 1985 werden voor beoordeling opgeplant de 'Calflor American
Indian'-serie, 'PanAmericanVista'-serie eneen aantalvrije rassen.Voorhet
V.K.C.-perkplantencomitëwashetdit jaarergmoeilijk omzicheengoedoordeel
tevormen.Het ingezonden plantmateriaalwasniet optimaal vankwaliteit.Door
de natte juni-maand en de vrij lage temperaturen in de maanden juli/augustus
voldeden vele rassen niet aande gestelde eisen.Enkele rassenwordenvooreen
herbeoordeling in1986teruggevraagd.
Meer informatie is vermeld in Rapport nr. 34 van het Proefstation voor de
Bloemisterij.

DegebruikswaardevanImpatiens 'NewGuinea'
Ing.E.Mathijssen,Lent
Begin mei zijn negen cultivars van Impatiens 'New Guinea' opgepot om de gebruikswaarde tetesten.Geteeldalspotplant,isdezeImpatienseenbetrekkelijk
nieuwgewas.Devermeerdering vindt plaats door middelvanstek.Hetgewaskan
veelwater,lichtenbemestingverdragen.Remmenmetbehulpvangroeiregulatoren
isnietmogelijk.Het gewaskaneenaantalbestrijdingsmiddelen nietverdragen.
Te veel gebruik van de overige middelen leidt tot groei-en bloeivertraging,
bloem-enknopvaleneenminderrijkebloei.
DoordeVKCisop20junien20julieenkeuringuitgevoerd.
Resultaten
'Meteor'
'Astro'

'Sunfire'

:onregelmatig gewas,plantopbouw en bladkwaliteit redelijk,geen
bloei.Algemeneindruk:slecht
:wat ongelijk gewas,plantopbouw enbladkwaliteit redelijk,bloemkwaliteitgoed,bloeirijkheidmatig.Algemeneindruk:redelijktot
goed
:regelmatig gewas, plantopbouw, bladkwaliteit en bloeirijkheid
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goed, bloei ongelijk.Later wordt de kwaliteit duidelijkminder.
Algemeneindruk:eengoede,vroegecultivar
'Telstar' :regelmatig gewas, plantopbouw en bladkwaliteit goed,bloemkwaliteit en bloeirijkheid matig. Algemene indruk:een goede cultivar
dieslechtbloeit
'Gemini'
:zeer onregelmatig gewas,plantopbouw slecht, bladkwaliteit redelijk,bloemkwaliteitgoed,bloeirijkheid slecht.Algemeneindruk:
matig
'Columbia' :plantopbouw matig, bloemkwaliteit goed, bloeirijkheid redelijk.
Algemeneindruk:aanvankelijkmatig,latergoed
'SolarRed' :plantopbouw goed compact, bloemkwaliteit goed, bloeirijkheidmatig.Algemene indruk:eengoedecultivardiematigbloeit
'MilkyWay' :plantopbouwmatig,bloemkwaliteit zeergoed,bloeirijkheidslecht.
Algemeneindruk:matig
'Cosmos'
:plantopbouw, bloemkwaliteit en bloeirijkheid goed. Algemene indruk:goed.

JACOBINIA
HoudbaarheidvanJacobiniacarnea
Ing.M.Th.deGraaf-vanderZande,Dr.Ir.W.Sytsema,Aalsmeer
Doel:bepalingvandehoudbaarheid vanJacobiniaindezomerentoetsingvan
Amino-oxyazijnzuur(AOA)alsmiddelomdehoudbaarheid teverlengen.
In de maanden juni en juli is een houdbaarheidstest uitgevoerd met Jacobinia
carnea. Een eerder gehouden test inhet najaar van 1984 had uitgewezen datde
houdbaarheid zeer kort was,maar dat deze door eenvoorbespuiting met zilverthiosulfaat (STS)konwordenverlengd.STSmagechterindepotplantenteeltniet
gebruikt worden, reden om een alternatief in de vorm van de ethyleenremmer
Amino-oxyazijnzuur (AOA) te testen. Planten met bloelwijzen in diverse stadia
werdenbespotenmetverschillende concentratiesAOA(0,1;1en5mmolperliter)
ofSTS(0,5mmolperliter).Dehelftvandeplantenonderginghiernaeenafzetsimulatie (7dagendonker,17°C,70%r.v.). Indeuitbloeiruimtewerdendeplantenbeoordeeld ophoudbaarheid,schadeensierwaarde.
Resultaten
Jacobiniaiserg transportgevoelig.VoorbehandelingmetSTSgeefteenbloeiduurverlenging van vier tot acht dagen ten opzichte van onbehandelde planten.AOA
heeft geen positief effect opde houdbaarheid enveroorzaakt schade indevorm
vanbruinepuntenopdeschutbladerenenbladvergeling.
Conclusie
Door de korte houdbaarheid (maximaal drie weken en dat nâvoorbehandeling met
STS, zónder transport) is Jacobinia carnea geen aanwinst voor het sortiment
bloeiendepotplanten.
Meerinformatieisvermeld inInternVerslagnr.15vanhetProefstationvoorde
Bloemisterij.
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KALANCHOE
MerlsteencultuurvanKalanchoë
Ir.F.A.Hakkaart,J.M.A.Versluijs,Aalsmeer
KenbeperktaantalKalanchoëcultivarsisvolledigbesmetmeteenvirusdatinde
V.S."top spotting"genoemd wordt.Cultivars als 'YellowNugget'zijnbovendien
nogvoordeveredelingvanbelang inverbandmetdegewenstegelekleur.
De studie over de eigenlijke cultuur van Kalanchoëmeristemen kan met succes
worden beëindigd, maar Kalanchoë bleek een hardnekkig gewas om vlrusvrlj te
krijgen. Nadat door meristeemcultuur zonder meer geen symptoomloze planten
verkregenwaren,werd een voorbehandeling met 25mg Virazol perliteringezet.
De verkregen plantjeswerden echter alle na het oppottenweerbont.Eentweede
proef werd daarom met Virazol ingezet,waarbij bovendien de dosis verdubbeld
werd en ook de inwerkingsduur uitgebreid vanvijf naarelfweken.Deverkregen
plantjes zijnverspeend: inhetverspeenbakjewaren al enkele bonte exemplaren
zichtbaar.Hetmateriaalisopgepotindehoopopenkelegroeneexemplaren.
Alsvolgende benaderingwerd door deNAK-SteRoelofarendsveeneenwarmtebehandelingtoegepast,waarnademeristemenuitgeprepareerd zijn.Van 'YellowNugget'
zijn 90 plantjes nu verspeend en van 'Etna' 32 stuks.Hopelijk bevinden hier
zichminstensenkelegroeneexemplarentussen,waardoordanhetprojectgeslaagd
is.

VirusziektenvanKalanchoë
Ir.F.A.Hakkaart,J.M.A.Versluijs,Aalsmeer
Dediagnostiekvanhet rhabdovirus dat"topspotting"inditgewasveroorzaakt,
biedtweinig perspectief enhet project isafgesloten.Voorlopig zalsymptoomstudie de enig bruikbare wijze zijn om zieke engezonde plantenteonderscheiden.

LAGERSTROEMIA
TeeltenhoudbaarheidvanLagerstroemiaindica
Ing.M.Th.deGraaf-vanderZande,Aalsmeer
In1983werdenuiteenzaadmengsel enkele typengeselecteerd envegetatiefvermeerderd. In 1984 en 1985 is opkleine schaal teeltonderzoek verricht met het
doel na te gaan of Lagerstroemia (familie Lythraceae) geschikt zou zijn als
bloeiende potplant. Ter afsluiting werd tweemaal een houdbaarheidstest uitgevoerd.
Resultatenenconclusies
Licht verhoute kopstekken, gedoopt in Rhizopon AA 0,5%, bewortelden indrieà
vier weken. Het slagingspercentage hing echter sterk af van het geselecteerde
type.De beste stekperiode vormden demaanden februari tot juni.Per11cm-pot
werden drie tot vijf stekken opgepot, die een- of tweemaal op zes en vier
bladeren werden getopt. Groeiremming doormiddel van remstofbespuitingen bleek
meestal noodzakelijk.Van de getoetste remstoffen CCC,Alar,AtrlnalenEthrel
voldeed alleen Alar. Een- of tweemaal remmen met 2,5 gram Alar 64 per liter
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water leverde voldoende compacte planten op. De planten werden geteeld op
eb/vloed in een ongeschermde kas bij 20-16°C. Het bloeitijdstlp viel in de
zomer, namelijk van juni tot oktober.Hiermee bedroeg de teeltduur 12 tot 20
weken.Deeindafstandbedroeg25plantenperm2.
In twee houdbaarheidstesten werd nagegaan ofLagerstroemiavoldoende transportbestendig is en onder huiskameromstandigheden goed wil bloeien.Vooral na een
afzetsimulatiebleekdehoudbaarheidminimaal.Bloemval,knopverdroging,bladval
ennietvolledigopenkomenvandebloemenwashetresultaat.Deconclusieisdan
ookdatLagerstroemia geenaanwinst isalsbloeiendepotplant.

LELIE
Leliepraktijktest1984
D.J.G.Krijger,Rijnsburg
Gedurende een jaar zijn elf cultivars van het Aziatische type in de bolmaten
10/12, 12/14,14/16 zesmaalopgeplant omdegebruikswaarde voordesnijbloementelertebeoordelen.
Decultivars 'OranjeMonarch','RedLion','Tamara'en 'TipTop'werdenvoorhet
tweede jaar beoordeeld, 'AredeTriomph', 'Ballade','Bravissimo','Crescendo',
'Eurovision','Harvest'en 'Hilde'voorheteerstejaar.
Voor resultaten van deze proef zie Rapport nr.187DvanhetProduktschapvoor
Siergewassen,of 'Verslagproeven1984/85ProeftuinRijnsburg'.

LIATRIS
TripsbestrijdingtnLlatrissplcata
M.vandeVrie,M.Boogaard,Aalsmeer
Doel:hettoetsenvanvijftoegelatenenvijfexperimentele insekticidenophun
bestrijdingseffecttegentrips.
Deproefwerd intweevoud uitgevoerd.TweebeddenLiatrisvanelk18m langwerdeninveldjesvanlimverdeeld.Inelkbedwerdentweeherhalingenuitgevoerd.
Demiddelenwerdenopdeveldjesgelootendemiddelenwerdenzesmaaltoegepast.
Middelen en concentraties:Parathion 0,10%,Deels0,05%,Ambush0,05%, Thiodan
0,10%,Kilumal0,05%,vijfexperimentelemiddelenenonbehandeld.
Resultaten
Uit de tellingen bleek dat een redelijk tot goede tripsbestrijding werd verkregenmetdemiddelenDecisenAmbushentweeexperimentelemiddelen.Deandere
middelengavengeen ofonvoldoende resultaat.Geenvandemiddelenveroorzaakte
bladbeschadigingen.

LIM0NIUM
Limonivnsinuatumvoorbloeibuiten
D.J.G.Krijger,Rijnsburg
Om de bloemproduktle en de gevoeligheid voor Botrytisaantasting te beoordelen
zijn op 22 april elf blauwbloemige cultivars van Limonium sinuatum (Statice)
buitenuitgeplant.
Resultaten
'Heaven Blue' en 'Blue Queen' hadden relatief weinig schad<~ veroorzaakt door
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Botrytis. 'KampfsBlue'en 'MarketGrowersBlue'warenvrijhomogeeningroeien
bloei,maarblekenal snelgevoeligvoorBotrytis. 'PurpleMonarch',en'Purple
King' produceerden het grootste aantal bloemen,maar waren zeer heterogeen in
groelwijzeenbloemkleur.
Voormeerinformatiezie 'Verslagproeven1984/85ProeftuinRijnsburg'.

MATRICARIA
BloeivervroegingbijMatricaria
D.J.G.Krijger,Rijnsburg
Decultivars 'WhiteIvanka'en 'SnowBall'vanhetgewasMatricaria(Chrysanthemum parthenium)zijnop24januarienop7maart indrieplantdichthedenuitgeplant.Bijdevroegsteplantdatum is4wekenen8wekendagverlengingtot18uur
per etmaal toegepast.Bijplantdatum 7maart isdeze dagverlenging naastonbehandeld,2wekenen4wekengegeven.
Resultaten
De kwaliteit van de geoogste bloemenwasvooral bijdevroegste plantdatum bij
128 planten perm2 lichter danbij96 en80 planten perm2,maarhet geoogste
aantal bloemen per m2 was bij de grootste plantdichtheid steeds het hoogst.
'WhiteIvanka'gafeenbeteroogstresultaatdan'SnowBall'.
Doordedagverlengingvan8wekenbijplantdatum 24januaribloeidendeplanten
tien dagen eerder en bleef het gewas 20 cm korter dan de planten die 4weken
warenbelicht.Bijde laatstgenoemdewerd hetgewas90cmhoogenvieldedatum
50%-oogst op 23 mei. Langer dan 2 weken kunstmatige dagverlenging bleek bij
plantdatum 7maart niet zinvol.Zonderdagverlenging werdendebloemenéénweek
latergeoogst (eersteweekjuni)dandebloemendie2en4wekenwarenbelicht.
Voormeerinformatiezie 'Verslagproeven1984/85ProeftuinRijnsburg'.

NARCIS
Eensortimentnarcissenvoorbloeiindecember/januari
D.J.G.Krijger,Rijnsburg
Op 5, 12 en 19 december met een voorafgaande koudeperiode vanrespectievelijk
18, 19 en 20weken iseen aantal inkisten geplante cultivars indekas gezet
bij16°C. 'Foresight', 'IndianRuler'en 'Tahiti'voorhet tweedejaar,terwijl
'Florissant', 'Meeting' en 'Peeping Tom' voor het eerst werden opgeplant. De
resultatenvandezeproefzijnweergegevenin 'Verslagproeven1984/85Proeftuin
Rijnsburg'.

FERINE
InvloedvandetoevoegingvancaptafolbijdeontsmettingvanNerlnebowdenii
Ing.C.G.T.Uitermark,Aalsmeer
Terbestrijdingvanbolrot (Fusarium sacchari)wordtgeadviseerd ombollenvoor
het plantengedurende 15minuten tedompelen ineenoplossing van0,4%prochloraz45%EC(Sportak)en1%captafol480g/l (Ortho-Difolatan4F).
In de praktijk iswaargenomen dat door toevoeging van captafol groeiremmingen
en/of schadeoptreedtbijplanttijdstippen inzomerennajaar.Omditnategaan
washet plandebollen gedurende twee achtereenvolgende jaren v66rhetplanten
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15minutentedompeleninwisselendeconcentratiescaptafol (zieoverzicht).Het
eerste jaarwerd ergeplantop 19juli1985enbloeidedepartijbeginfebruari
1986.
Resultateneersteseizoen

Behandeling
0,4%prochloraz
idem+ 1%captafol
idem+ 2%captafol
idem+4%captafol
controle (droog)

Standcijfer1
maandnaplanten
4
2

Standcijfer2|
maandnaplanten
3

3i
4
3
4

li
1
5

Bloeipercentage
85
81
71
64
95

Vroegheid
4
4
2
1
5

1=slecht;5=goed
Uit het overzicht blijkt dat captafol de spruitgroei kort na het planten (1
maand)negatiefbeïnvloedt.Dituittezichingeentotzeerlangzamespruitgroei
enmisvormd blad. Ook blijkt dat alleen 0,4% prochloraz deweggroei benadeelt
als we dit vergelijken met de controle. Ongeveer 2| maand na planten isvan
grote verschillen tussen debehandelingen geen sprakemeer. Zoweldebloeipercentagesalsdebeoordelingvanhetbloeitijdstipvertonenhetzelfdepatroonals
hetstandcijfereenmaandnaplanten.
Conclusie
Captafol veroorzaakt vooral inhogere concentraties een slechte weggroei,verlatingvanbloeitijd enlagebloeipercentages.
Wordt het middel Captafol uit de handel genomen,wat op dit moment (februari
1986)bijnazekeris,danzalvanverderonderzoekwordenafgezien.

BloelspreidingNerinebowdenii
Ing.C.G.T.Uitermark,Aalsmeer
In 1980 iseen proef gestart met alsdoel jaarrondbloei bijNerine bowdeniite
realiseren, uitgaande van eenvast schema van rooien enplanten.Inheteerste
seizoen (1980-1981)zijndebollennarooiendoorverschil inbewaarduurdirect
indegewenste teeltcyclusgebracht.
Voor de opzet van deze proef wordt verwezen naar 'Bloemisterijonderzoek in
Nederland over 1981',p.175;1982p.206en1984p.303.
Resultaten
De september- en oktoberplantingen gaven de meeste problemen, De eerste twee
jaarrondcycli kenmerkten zich door lage bloeicijfers (gemiddeld 51%,respectievelijk 46%)en een steeds langere teeltperiode (9maandenwerd 10maanden).
Indederdecyclusliepdeoogstperiodedoortoteindaugustus,zodatplantenin
september1984enoktober1984uitgeslotenwas.
De augustusplanting had een wisselend verloop van het oogsttijdstip en een
tegenvallendebloei (44%).
De november- en decemberplantingen kenden alleen in de laatste jaarrondcyclus
tegenvallendebloeiresultaten (31%,respectievelijk44%).
De januari- tot en met juliplantingen gaven geen problemen: goede bloei en
regelmatigeproduktie.
Degemiddeldehoeveelheid bloemenpertakvarieerdevan8,6 bijdemaartplanting
tot7,2 bijdeaugustusplanting.Desteellengtevarieerdevan64,1 cm(januariplanting)tot48,5cm(augustusplanting).
Conclusies
Op basis van vaste plant- en rooitijdstip is een jaarrondproduktie vanNerine
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(nog)niet terealiseren,uitgaanvanvasteplant-enrooitijdstippenisalleen
goed mogelijk bij de planttijden januari t/m juli met een bloemproduktie van
augustust/m februarialsresultaat.
Meer informatie over deze proef is vermeld in Intern Verslag nr. 13 van het
ProefstationvoordeBloemisterij.

VerleggenvandebloeibijNerinebowdenii
Ing.C.G.T.Uitermark,Aalsmeer
Om inmei bloei te realiserenmoet,uitgaandevaneenteeltduur vanachtmaanden, in oktober worden geplant. Doel van deze proef is om bij vier partijen
steeds debloei teverschuiven totdatmenuitkomt opbloei inmei.Uitgegaanis
vanbuitenbollendieinnovember1981gerooidwaren.Hetverschuivennaarplantdatum 1 oktober kan ineens gebeuren (behandeling I),maar ook in stappen van
twee, drie of vier jaar (behandeling II,III,IV).Een beschrijving van deze
proef en de resultaten t/m 1984 zijn te vinden in 'Bloemisterijonderzoek in
Nederlandover1982',p.207enover1984,p.306.
Resultaten1985
Plantdatum
Beh.
I
II
III
IV

1984
1okt
1okt
1okt
1sept

Bewaarduurin
maanden
v.Roon Stam'63
2i
2i
4
2i
6i
6
6
6

Bloeipercentage
v.Roon
7
23
4
5

Stam'63
8
6
12
18

Gemiddelde bloeidatum
v.Roon
30/5
23/5
11/4
7/3

Stam'63
6/6
13/6
18/4
14/3

Conclusiederde J aar
* allebehandelingengaventegenvallendebloeiresultaten.Gavenbehandeling Ien
IV in het tweede jaar nog bloeipercentages tussen 30%en 40%, in het derde
jaar isditaanmerkelijkminder.Netals inhet tweede jaarzijndebloeipercentagesvanbehandeling IIenIIIweerlaag.
* Het verschil ingemiddelde bloeidatum tussende typenblijft aanwezig,gemiddeldbloeidetypev.Roonêënweekeerder,metuitzonderingvanbehandelingII
waarv.Roonzelfsdriewekeneerderbloeide.
* Behandeling Ikreeg eenbewaarduurvan2lmaand inverbandmethetlanggroen
blijven van stam '63.Hetzelfde geldt voor behandeling II,maar typev.Roon
kan volgens schema na 4 maanden gerooid worden. Behandeling III en IV zijn
volgens schemagerooid,metuitzondering vantypev.RooninbehandelingIII,
dievanwegehergroeieerdergerooidmoestworden.
Deproefwordtnogéénseizoenvoortgezet.

Onderzoeknaaroorzakenwelofnietbloeien
Dr.Ir.J.P.N.L.RoordavanEysinga,Ing.L.Bost-Spitters,Naaldwijk
Bijde trekvanNerinebollen ishet feit datsommigebollenwelgewas,maarin
het geheel geenbloem opleveren een groot probleem. In sommige partijenbloeit
slechts de helft van de bollen. Door de studieclub werden uit zes partijen
Nerinebollen verzameld van planten die wel en die niet hadden gebloeid. Het
chemisch onderzoek van deze bollen leerde dat bollen die bloeiden steeds een
lagerdrogestofgehaltehaddendanbollenuitdiezelfdepartijdienietbloeiden,
en dat ze ook steeds meer calcium bevatten. Hoewel het mogelijk is dat deze
verschillen juist veroorzaakt werden door het feit dat de bollen wel of niet
bloeidenennietomgekeerd,werddeconclusiegetrokkendattoekomstig onderzoek
inderichtingzoumoetengaanvaneenbeheersingvanvochtgehalteencalciumop-
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name,onderanderevaneen ruime enregelmatigevochtvoorzieningvanhetgewas.
De resultaten werden gepubliceerd in 'Vakblad voor de Bloemisterij' 40 (1985)
36:36-37.

Invloedvandewatergift opgroeienbloeibijNerinebowdenii
Ing.C.G.T.Uitermark,Aalsmeer
Bij najaarsplantingen vindt het grootste deel van de teelt onder lichtarme
condities plaats,zodat de.reactie van het gewas op bepaalde teelthandelingen
anderskanzijndanwanneermenuitgaatvanvoorjaarsplantingen.Indezeproef
wordt het aspect watergeven onderzocht,waarbij een antwoord moet komen opde
vraagwanneermenmoetwatergevenenhoeveel.
Er is uitgegaan van een drie jaar oude kaspartlj, type 'Favourite' die drie
maanden bewaard is geweest. De bollen zijn 14 augustus 1984 geplant en alle
behandelingen kregen evenveel water tot 25 oktober 1984. Daarna werden de
volgendebehandelingenuitgevoerd:
I. deverdere teeltdrooghouden
II. normaalwater totdebloei
III.tweemaaldehoeveelheidvanIIgespreidovereendubbelaantalgietbeurten
IV. normaalwater tothetrooien(11juni1985)
V. tweemaaldehoeveelheidwatervanIV,gespreidovereendubbelaantal
gietbeurten.
Erwerdnietoverhetgewaswatergegeven,maarertussen.
Resultaten
Behandeling
I
II
III
IV
V

Bloei

%
46
40
35
38
41

bloemen
pertak
6,5
6,5
6,6
6,5
6,4

steellengte
49,7
51,5
52,0
54,2
54,0

bolgew bolgew
14-8-84 11-6-85
46,1
55,2
58,7
46,0
46,4
60,8
67,6
46,2
45,7
66,7

bloeidata'85
4/4
2/4
10/4
2/4
2/4

bolgew
nabew.
47,5
50,8
52,6
58,5
56,4

watergift
l/m2bed
97
202
294
437
739

Uithetoverzichtblijktdatdedroogstebehandelinghethoogstebloeipercentage
gaf,daarnagevolgd doordenatstebehandeling.
Zowel de steellengte alshet bolgewicht na rooien (per 11/6en20/9)nemenmet
dewatergift ietstoe,metuitzonderingvandehoogstewatergift.
Degemiddelde bloeidatumenhetgemiddeldeaantalbloemenper takwordeninhet
eersteseizoennietbeïnvloed doordewatergift.
Conclusie
Watergeven (onderdoor) tot aanhet rooien isgunstig geziende toename vanhet
bolgewicht. In verband met de groeicyclus van Nerine kan pas na het volgende
teeltseizoeneenconclusiewordengetrokken omtrent deInvloed vandewatergift
opdebloei.

SchermproefNerinebowdenii
Ing.C.G.T.Uitermark,Aalsmeer
Bij planttijden van mei/juni vindt het laatste deel van de teelt plaats inde
maanden novmber t/m januari.Indeze periode ligt deassimilatie vanhetgewas
op een zeer laag niveau door de lage lichtintensiteit. Om het gasverbruik te
beperken wordt vaak gebruik gemaakt van een vochtkierscherm. Hierdoor wordt
lichttoetreding extra verminderd en het effect hiervan op groei en bloei in
volgende jaren, isniet bekend. Dit isderedendat in juni 1985eenpraktijk-
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proef is gestart inHeemskerk.Gedurende dezemaand werden tweeafdelingenvan
ieder 1000m2beplant.Inbeideafdelingen iseenacrylenergieschermgeïnstalleerd van het type LS 55.Dit scherm wordt alleen 's nachts gebruikt. Tevens
bevindt zich in één afdeling een extra vochtkierscherm van polyethyleenfolie.
Dit scherm isvanaf eindnovember 1985gesloten.Doorgedurende tweeseizoende
oogstgegevens en de klimaatomstandigheden te registreren kan een uitspraak
worden gedaan omtrent het gebruik van een vochtkierscherm. In het jaarverslag
van1986zullendeeersteresultatenbekendgemaaktworden.

EthyleenbehandelingNerinebowdenii
Ing.C.G.T.Uitermark,Aalsmeer
Het juisterooitijdstip bijN.bowdenii issterkafhankelijk vandeknopgrootte
voor het volgende jaar,dezemoet namelijkminimaal 12mm groot zijn.Devraag
deed zich voor of ethyleen het afrijpen van de knop versnelt.Daarom zijn in
1984tweeproevengestartomnategaanwatheteffectisvanethyleentoediening
opdebloeivanN.bowdenii.
Proef1
Zowel tijdens de bewaring als tijdens de teelt zijn steeds verschillende partijen iedere maand op een vast tijdstip gedurende 24 uurmet 500 ppm ethyleen
(20°C)behandeld.
Resultaten
Hetbloeipercentagevarieerdetussen89%en107%,zonderdaterduidelijk sprake
was van een "ethyleen-effeet". Dit zelfde geldt zowel voor het aantal bloemen
perscherm(7,4tot8,0)alsdegemiddeldebloeidatum (4september 1985).
De steellengtevandepartijdie inaugustus1985werd behandeldwasbijna9cm
korterdanhetgemiddeldevandeoverigepartijen(53,1cmtot56,3cm).
Proef2
Vanaf 15 november 1984 zijn er bollen geplant die 0, 1of 2maanden bij 2°C
bewaard warengeweest.Steedswerd eendeeldirectv66rhetplantenopdezelfde
wijze als in proef 1behandeld met ethyleen.Na de bloeiwerd de proefbeëindigd.
Resultaten
Debloeiresultatenwarenvanallebehandelingen goed (78%tot 89%),metuitzondering van de nietmet ethyleen behandelde partijdienietbewaardwasgeweest
(61%).
Naarmate langer werd bewaard nam de steellengte toe,ongeacht wel of nietmet
ethyleenbehandelen.
Hetaantalbloemenwerdnietduidelijkbeïnvloeddoordebehandelingen.
Conclusie
Ethyleenkortvoordebloeitoegediend remtdestengelgroei (proef4 ) .
Debewaarperiodekanvooreendeelvervangenwordendooreenethyleenbehandeling
(proef2 ) .
In verband met de groeicyclus vanN. bowdenii kan pas na het teeltseizoen van
1986(proef 1)eengoedeconclusiewordengetrokkenomtrentdeinvloedvanethyleenopdebloei.Tijdensdittweedejaarwordternietbehandeldmetethyleen.
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EenstikstofbemestingsproefnetNerlne
Dr.Ir.J.P.N.L.RoordavanEysinga,A.L.vandeBos,Naaldwijk
DeNerinevaneenvorig jaarindepraktijk uitgevoerde stikstofbemestingsproef
werd, in tegenstelling tot de verwachting, niet opgerooid. De veldjes werden
daarom intweeëngesplitst endit jaarwerd dehelftvanalleveldjesbijgemest
met tweemaal 4 kg kalksalpeter per 100 m2, de andere helft kreeg niets. In
oktober werden de bloemen geoogst.Hetwel ofnietbijmestendit jaarhadgeen
enkeleinvloed.Dezwarebemesting in1984(12kgkalkamonsalpeteralsbasisgift
en 10kg kalksalpeter per 100m2 bijmesten),die indat jaar eenongunstigeffecthad,bleekdekwaliteitditjaarietstehebbenverbeterd.Omdatechterhet
totaal aantal bloemen over beide jaren bijonbemest het grootste was,werd de
conclusie getrokkendatNerineeenslechtsgeringe stikstofbemesting wenst.Als
streefwaardewordt2mmolNper11:2volumeextractaanbevolen.Eenverslagvan
dezeproefverscheenin'VakbladvoordeBloemisterij'40(1985)51/52:85vande
handvanA.L.vandeBos.

AfzetontwikkelingbijNerine
Ing.L.Oprel,Aalsmeer
Methetdoelenkele consequentiesvoorhet onderzoek bijNerine tekunnentrekken is een analyse gemaakt vande afzetontwikkelingen. Daaruit isgeblekendat
bijhethuidigesortimentenaanvoerpatroonmarktverzadiging inzichtis.Nieuwe
toepassingsmogelijkheden en/of nieuwemarkten zijnnodig alsdeze situatiezich
handhaaft.Aanbevelenswaardig iseenverschuiving vanseizoenaanvoer naarjaarrondaanvoer enverbreding van het sortiment wat betreft kleur.Ook combinaties
vandegenoemdemogelijkhedenzijndenkbaar.
Meer gegevenszijnvermeld inInternVerslag nr.3vanhetProefstationvoorde
Bloemisterij.

PELARGOHIUM
GebruikswaardeonderzoekFelargonlumsortiment
Ing.J.Bonnyai,Aalsmeer
In 1984en 1985 is op hetProefstationvoordeBloemisterij teAalsmeer eenzo
volledigmogelijk sortimentvaninNederlandverhandeldePelargoniumsopgeplant.
Daar het aangeboden sortiment sinds de vorige opplanting sterk is uitgebreid,
waseenrassenvergelijking zeernoodzakelijk.
De voorbereiding en uitvoering werd gerealiseerd in samenwerking met de
N.A.K.S.,afdelingPelargonium.
De beoordeling van het sortiment werd uitgevoerd door het Perkplantencomitë
(V.K.C.) van de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde, voor dit
gebruikswaardeonderzoek uitgebreidmetvijf telersvanPelargonium.
Bijdeopplantingwerdenbeoordeeld:
. Pelargonium zonale (door stekvermeerderd):60variëteiten,waaronder6bontbladige.
.Pelargonium zonaleFl-hybride:53variëteiten.
.Pelargoniumpeltatum:25variëteiten
De beoordeling vanhet opgeplantePelargoniumsortiment isgebaseerd op hungebruikswaardealsperkplant.
Uit de resultaten van de opplanting van het inNederland verhandeldePelargoniumsortimentkunnendevolgendeconclusieswordengetrokken.
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Pelargoniumzonale
Sinds de vorige opplantlng in 1976/1977 is het P. zonale-sortiment weinig
gewijzigd. Enkele nieuwigheden komenuitbestaande,extrageselecteerde rassen.
Doordat zowelvoorde teleralsdeconsument deverschillen tussendebestaande
en de zogenaamde nieuwe rassen slecht of geheelniet waarneembaar zijn,isde
kansopverwarring zeergroot.
Ophetveldbleekdatereenvrijgrootverschilbestaatindeweersgevoeligheid
per ras.Demeeste problemen ontstaan met betrekking totherbloei,bloemkwaliteitenuitval.
Pelargoniumpeltatum
Ook bij de P. peltatum kan worden gesteld dat er sinds de vorige opplanting
weinig wijzigingen hebben plaatsgevonden ten aanzien van de samenstelling van
hetsortiment.
In1985konmenkennismakenmetdeeersteP.peltatumFl-hybride.
Pelargonium zonaleFl-hybride
Sinds de laatste opplanting in 1976-1977, toen men in Nederland over ca. 17
Fl-hybrldenbeschikte ishetsortiment Fl-hybridenmet ca.300%uitgebreid.Het
huidige sortiment Fl-hybriden biedt een ruime keuze met betrekking tot type,
bloemkleur,bloeirijkheidenteeltwijze (pot-ofsetjesteelt).
Opdeeindbesprekingvan29oktober1985werddoorhetPerkplanten-comitëvande
VKChet 'GetuigschriftvanVerdienste'toegekendaan:
Pelargonium zonale 'StadtBern'
Enkelbloemig, rode bloemkleur, laag/middelhoog, kleinbladig gewas.Donkergroen
bladmet zone.Zeer rijkbloeiend met vrijkleine bloeiwijze.Heeftgoedeweerbestendigheid.
Kleur:R.H.S.ColorChart:40AB
Inzender:ProefstationvoordeBloemisterij,Aalsmeer/N.A.K.-S.,
Roelofarendsveen
Pelargoniumzonale 'RoseJasmijn'
Enkelbloemig met donkerroze bloemkleur. Het gewas wordt middelhoog, het blad
heeft een duidelijke zone. Bloeit rijk met grote bloeiwijze. Goede weerbestendigheid.
Kleur:R.H.S.ColorChart:58C
Inzender:ProefstationvoordeBloemisterij,Aalsmeer/N.A.K.-S.,
Roelofarendsveen
Pelargoniumpeltatum 'SchonevonGrenchen'
Gevuldbloemig met rode bloemkleur, maakt korte takken. Het blad heeft een
duidelijke zone. De bloeiwijze is middelgroot en de bloemsteel is vrij lang.
Ietsopgaandegroeiwijze.Bloeitzeerrijkenheefteengoedeweerbestendigheid.
Kleur:R.H.S.ColorChart:44B
Inzender:ProefstationvoordeBloemisterij,Aalsmeer/N.A.K.-S.,
Roelofarendsveen
Meer informatie over dit onderzoek isvermeld inRapport nr.33vanhetProefstationvoordeBloemisterij.
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PEHTAS
TeeltproevenmetI.V.T.-kruisingenvanPentas
Ing.M.P.Beuzenberg,Aalsmeer
Dr.J.Heyting,Wageningen
Als vervolg op de teeltproevenmet een aantal selecties uit 1983,werd ophet
I.V.T.opnieuwgekruistmethetdoeleenbeterebloem,bloemsteel,bladkwallteit
enhoudbaarheid teverkrijgeninvergelijkingmetdeeerdergetoetsteselecties.
Vanaf juni zijnvan tien nieuwe selecties eenmaal per tweeweken stekkengenomen, vijf stekken per pot.Een deelvandeplantenwerd nietgetopt,eenander
deel éénmaal. De beworteling verliep probleemloos. De bladkwaliteit van de
meeste nieuwigheden was onvoldoende,waardoor vooral inhet najaarbladsterfte
optrad.
De bloemen van acht nieuwigheden bleken sterk te ruien. De stevigheid van de
bloemstelen was beter in vergelijking met de in 1983 getoetste nieuwigheden.
Eenmaalgetopte plantenwarenbetervankwaliteit danongetopte planten.Vande
getopte plantenwaren de bloemen groter en de stelen steviger danvandeongetopteplanten.
VoordegroeiregulatiewarenslechtsenkelegewasbehandelingenmetCycocel(0,3%
perliter)nodig.Hoeweltweenieuwighedenenigszinsaandegesteldeteelteigenschappenvoldeden,zijnzenognietgoedgenoegomuittegeven.

PERKPLANTEN
GebruiksBaardeonderzoekbijEenjarigePerkplanten
Ing.J.Bonnyai,Aalsmeer
InhetkadervanhetGebruikswaardeonderzoek bijEenjarigePerkplantenwerdenin
1985ruim 57variëteitenvoorbeoordeling opgeplant.Debeoordelingwerduitgevoerd doorhetPerkplantencomité (V.K.C.)vandeKoninklijkeMaatschappijTuinbouwenPlantkunde.
In1985werdenaanvierBegoniasemperflorensFl-hybridenhet 'Getuigschriftvan
Verdienste'toegekend,namelijkaan:
BegoniasemperflorensFl-hybride 'AlfaScarlet'
Vrijgrofbladigmet groene bladkleur.Aanvang bloeivroeg met grote rodebloemen.Zeerrijkbloeiend.Hetgewaswordtca.25cmhoog.
Inzender:L.Daehnfeld,P.O.Box15,5100Odense,Denemarken
Begonia semperflorensFl-hybride 'Lucifer'
Kleinbladig, groene bladkleur.Compacte groeier.Zeer homogeen.Aanvang vande
bloeivroegmet grote intens rodebloemen.Hetgewaswordt ca.25cmhoog.Zeer
rijkbloeiend,heefteengoedeweerbestendigheid.
Inzender:RoyalSluis,Postbus22,1600AAEnkhuizen.
BegoniasemperflorensFl-hybride 'Elvira'
Grofbladig,groene bladkleur.Het gewas blijft zeerhomogeen.Rijkbloeiend met
grotedonkerrozebloemen.Hetgewaswordtongeveer30cmhoogenheefteengoede
weerbestendigheid.
Inzender:L.Daehnfeld,P.O.box15,5100Odense,Denemarken.
Begonia semperflorensFl-hybride 'AlfaRose'
Het gewas blijft zeer homogeen en vertakt goed. Het heeft vrij grote,groene
bladeren.Aanvang van de bloeivroeg met grote rozebloemen.Zeer rijkebloei.
Hetgewaswordtca.30cmhoog.
Inzender:L.Daehnfeld,P.O.box15,5100Odense,Denemarken.
110

Conclusie
Het In Nederland verkrijgbare Begonia semperflorens-sortiment voldoet aan de
hoogste kwaliteitseisen tenaanzienvangewas,bloemgrootte,bloemkleur,bloelrijkheid en weerbestendigheid. Men heeft een zeer ruime keus in gewashoogte,
bladkleur,bloemgrootte enbloemkleur.
Meer informatie isvermeld inRapportnr.34vanhetProefstationvoordeBloemisterij.

PHALAJENOPSIS
Bloelbeïnvloedingsnij-enpot-Phalaenopsis
Ing.P.C.vanOs,Aalsmeer
Uitbloeibeïnvloedingsproeven in1984/'85isgeblekendatPhalaenopsisduidelijk
reageertoplagetemperatuur.Viahetverlagenvandetemperatuurgedurendevier
weken indeperiodemei t/m septemberwordt getracht ookbloeiteverkrijgenin
deperiodeaugustust/mdecember.
Resultaten
Pot P h a l a e n o p s i s
Koeleninjunigedurendevierwekenbij15/20°Ctenopzichtevannietkoelengaf
devolgenderesultatenbijseptemberbloei:
- 82%bloemtakknoppentenopzichtevan37%
- debloemknopaanleg-periodewerdmetvierwekenverlengd
- deoogstperiodewerdmetdriewekenverlengd
-deoogstpiekvielinweek39tenopzichtevanweek36-37
- deuitgroeiperiodevandebloemstengelswerdmetnegendagenverlengd
- deuitgroeiperiodewas13wekentenopzichtevan11,5weken
- erwarenietsminderbloemenperbloemsteel
- debloemsteelwasgemiddeld 10cmkorter
Debehandeling (vierweken15/20°C)hadgeeneffectopdewinterbloei.
Snij P h a l a e n o p s i s
Bijsnij-Phalaenopsisbleeknoggeeneffectvandebehandeling inverbandmetde
nogtekleineplantmaatvoorbloeibelnvloeding.
Devoorlopigeconclusieisdatbloeibeïnvloedingmogelijkwordtdoorhettoepassenvantemperatuurverlaging gedurendevierweken.
Meer informatieisvermeld in'VakbladvoordeBloemisterij'40(1985)2:39;
40(1985)20:46-50;40(1985)31:38en39.
Deproevenwordenvoortgezet.

Na-oogstbehandelingvanPhalaenopsis
Ing.E.Ch.Kalkman,Aalsmeer
Doel van de proevenwas na tegaanhoedehoudbaarheid vanPhalaenopsisverbeterd kan worden. De houdbaarheid van Phalaenopsis die direct na de oogst in
watergezetwordtisongeveer8dagen(zonderafzetsimulatie).
Indeproevenzijndevolgendebehandelingenopgenomen:
1.water
2.universeleChrysal12g/lwater
3.voorbehandelingmetzilverthiosulfaat gedurende2of24uur,daarnainwater
4.voorbehandelingmetzilverthiosulfaatgedurende2of24uur,daarnainuniverseleChrysal
De concentratie zilverthiosulfaat was 21,6 mg zilver/l.De behandeling van de
takkenendeuitbloeivond plaatsbij20°C,60%r.v.
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Resultaten
Een kortdurende voorbehandeling met zllverthlosulfaat verlengt dehoudbaarheid
nauwelijks.Een24uur durende behandeling verlengt de houdbaarheid wel,maar
niet voldoende.Eenduidelijkeverbetering geeft gebruikvanuniversele Chrysal
directnadeoogst.Hetvaaslevenkanhierdoorverlengdwordenmeteenfactor 2\
à 3.Voorbehandelen met zllverthlosulfaat voordat universele Chrysal gebruikt
wordt is niet noodzakelijk, dehoudbaarheid wordt deenekeer wel,de andere
keernietverlengd.
Hetonderzoekwordtvoortgezet.

POTCHRYSANT
Selectieenteeltnieuwtypepotchrysant
Ir.P.W.M.Lentjes,Aalsmeer
Het I.V.T teWageningen en het Proefstation voor de Bloemisterij teAalsmeer
werkensamenaandeverbredingvanhetpotchrysantensortiment.
Nakomelingen vankruisingen met Chrysanthemum pacificum zijn teruggekruistmet
potchrysanten als 'Circus'en 'Lamplight'.Uitdezaailingenpopulatie vandeze
terugkruisingenzijnophetI.V.T29plantengeselecteerd.DezezijninAalsmeer
vermeerderd enophunteeltkundige eigenschappen beoordeeld.Normaalwerdhierbijéénstekper9cm-potgestokenenwerddriemaalmet4g/lAlar64geremd.
Bijde teeltenwerden tervergelijking drie cultivars,teweten 'Pert','Ivory
Light'en 'Vista'meegenomenendedrie nummers (82196-7,82197-3en83-1)uit
eerderonderzoek,diein1985opproefindepraktijkzijngeteeld (zie'Vakblad
voordeBloemisterij'40(1985)3:51).
Resultatenenconclusie
De getoetste selectiesvielen overhetalgemeen tegen.Belangrijksteknelpunten
waren teeltduur, plantlengte en kleur en vorm van de bloeiwijze. Er werden
slechts twee van de 29 selecties aangehouden, de nummers 84037-1 en84041-2.
Dezeselectieswordenalshalfproduktenbeschouwd.
In de loop van 1985 bleek dat de drie nummers die op proef in de praktijk
geteeldwerdengeenverbeteringvanhetsortimentwaren.
In 1986zaldelaatste selectieronde plaatsvinden.Terafsluiting vanditproject zullen eind 1986 de beste selecties uit het onderzoek vande afgelopen
jaren als halfprodukten aan de Nederlandse (pot)chrysantenveredelaars worden
aangeboden.

POTPLANTEN
Sortimentstoetsvanvasteplantenalspotplant
Ir.P.W.M.Lentjes,Aalsmeer
Op initiatiefvandeProduktvernieuwingscommissievandeVBAisin1984gestart
methettoetsenvaneensortimentvaste plantenopdemogelijkhedenomdezeals
bloeiende potplant aantevoeren voorMoederdag.De resultatenvandezeeerste
sortimentstoets zijn vermeld in 'Vakblad voor de Bloemisterij' 40 (1985) 3:
44-45.In1985isonderandereeentweedesortimentstoetsuitgevoerd.Deplanten
werdenbetrokkenvaneenvasteplanten-telereninweek5indekasgebracht.De
teelttemperatuurbedroegaanvankelijk8°Cenlater12°Cnacht,14°Cdag.Vaneen
aantalgewassenisdehoudbaarheid onderhuiskameromstandighedenbepaald,ookna
afzetsimulatie.
Resultatenenconclusies
Devolgende soortenencultivarsblekengeenperspectief tehebbenalspotplant:
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Armeriamaritima 'Alba'
Armeriamaritima'Rosea'
Cheloneobliqua
Epimediumperralderianum 'Frohnleiten'
Epimediumxyoungianum 'Lilacineum'
Lavandulaangustifolla 'HidcotePink'

Leontopodiumalpinum
Prunellagrandiflora'Karminea'
Teucriumalpinum 'Roseum'
Tiarellacordifolia
Thymusvulgaris'Compactum'
Violaodorata 'KöniginCharlotte'

Armeria maritima 'Düsseldorfer Stolz' enLithospermum diffusum 'HeavenlyBlue'
hebben op zichzelf wel mogelijkheden,maar bleken gevoelig voor de afzetslmulatie.Zonderafzetfasewasdehoudbaarheid respectievelijk drieenvierweken.
BijLavandula angustifolla 'Hidcote Blue' zal in vervolgonderzoek in 1986getracht worden de bloemstelen te verkorten met behulp van remstof. Santolina
chamaecyparissus leek aantrekkelijk als bladplant en zal in 1986 nogmaals
bekeken worden. De resultaten van de tweede sortimentstoets zijn uitgebreider
beschrevenin 'VakbladvoordeBloemisterij'40(1985)34:32-33.

Teeltonderzoekbijvasteplantenalspotplant
Ir.P.W.M.Lentjes,Aalsmeer
Op initiatief vandeProduktvernieuwingscommissievandeVBA isin1984gestart
methet toetsenvaneen sortiment vaste plantenopdemogelijkhedenomdezeals
bloeiende potplant aan tevoeren voorMoederdag.De resultaten vandezeeerste
sortimentstoets zijn vermeld in 'Vakblad voor de Bloemisterij' 40 (1985)3:
44-45.Aanenkelegewassendie indeeerste toetsperspectief boden,isin1985
teeltonderzoek verricht.Deplantenwerdenbetrokkenvaneenvasteplanten-teler
eninweek5indekasgebracht.Deteelttemperatuur bedroegaanvankelijk8°Cen
later 12°Cnacht,14°Cdag.
Chiastophyllum oppositifolium, Lobelia fulgens 'Queen Victoria' en Origanum
vulgare 'Compactum'kregen langedag-belichting (daglengte 18uur,geïnstalleerd
vermogen20W/m2,vanweek9totweek 16)omdebloeitevervroegen.
Achillea x taygetea, Lobelia fulgens 'Queen Victoria' en Salvia x superba
'Blaukönigin'werdengeremd metAlar64enCCC,intwee concentraties,bijtwee
intervallen,omgedrongenplantentekrijgen.

Achilleaxtaygetea.Alarremtdelengtegroei (rechtsgeremd,linksongeremd)
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Resultaten
Belichting had bijgeen vande drie gewassenhetgewenste effect.BijChiastophyllum werden wel meer nieuwe scheuten gevormd,maar trad geen bloei op.Bij
Origanum vond een flinke strekking van de scheuten plaats en werden enkele
bloemknoppen gevormd. Het eindprodukt was echter ongeschikt als potplant. Bij
Lobeliawasgeenenkeleffectzichtbaar.
BijAchillea remdeAlar delengtegroei beter danCCC,maarvertraagdedebloei.
BijSalviawerdhetzelfdewaargenomen.BijLobeliawasslechtseengeringeffect
waarneembaar.
Conclusie
Bloeivervroeging doormiddelvanbelichting leverdebijChiastophyllum,Origanum
en Lobelia niet het gewenste resultaat op en deze planten zijn daardoor niet
geschiktalspotplant.BijAchillea (goedhoudbaar)enSalviabiedenremstoffen
perspectief.Het onderzoek hiermee zal in 1986 afgerond worden. De resultaten
van de tweede sortimentstoets zijn uitgebreider beschreven in 'Vakblad voor de
Bloemisterij'40(1985)34:32-33.

Belastingvandemensbijpotplantenteeltoptafelsenvloeren
Ing.M.vanderSchilden,Aalsmeer
Doordat er steeds meer potplanten op betonvloeren worden geteeld ontstond de
vraag:Hoezwaarishetomtewerkenaanplantendieopdevloerstaan?
De 'zwaarte'vanwerkistesplitsenintweeaspecten.Heteersteisdelichamelijke inspanning ofweldynamische belasting.Dezekandoormiddelvanhartslagfrequentiemetingen bepaald worden. Het tweede is de lichaamshouding bij het
werk. Deze werkhoudingen worden volgens het OWAS-systeem geclassificeerd,
waarbij het percentage slechte en zeer slechte werkhoudingen van een bewerking
bepaaldwordt.Bijdebewerking 'plantenuitzetten'optafelsofopvloerenzijn
zowelhartslagfrequentiemetingenalsOWAS-studiesuitgevoerd.
Deresultatenzijnalsvolgt:

tafels
vloeren

gem.hartslagfrequentie
inslagenperminuut
99
111*

Xslechtetotzeer
slechtewerkhoudingen
0
41,7

* Volgensdenormmagdehartslagfrequentiemaximaal 110slagen/minuutbedragen
bijeenacht-urigewerkdag.
Conclusie
De te leveren lichamelijke inspanning isbijwerkenopeenvloerniet tehoog,
mits er niet zeer lang achter elkaar doorgewerkt wordt.Dewerkhouding iswel
slecht en hierdoor kan schade aan bepaalde gewrichten (metname rugenknieën)
ontstaan.

ROOS
Gebruikswaardeonderzoekkasrozen1984-1985
Ir.A.deGelder,Aalsmeer
Jaarlijksvindtvoorkasrozeneenopplantingvan36rassenplaats.Indezeproef
worden de rassen onderzocht op gebruikswaarde-eigenschappen. Uit de opplanting
1984-1985 isdoorhetkeuringscomitëaandevolgenderasseneengetuigschriftIe
Klas toegekend.
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Ras
'AD156-29'
'Fleurop-Kortexung'
'Frisco-Korflapei'
'Jacaranda-Jacakor'
'Pekirac'
'Perleta-Tanilsepo'
'Rosetta'
'Seline'
'Tineke'

Inzender
JanSpek
JanSpek
JanSpek
JanSpek
SelectRoses
Th.C.vanKleef
JanSpek
SelectRoses
SelectRoses

Bloemtype
middelgroot
klein
klein
groot
groot
middelgroot
klein
tros
groot

Kleur
zalm-roze
roze
geel
paars
paars
licht-roze
licht-roze
rood/geel
wit

Meer informatie over deze proef is vermeld in Intern Verslag nr.
ProefstationvoordeBloemisterij.

12van het

Invloedvanherkonstplantmateriaalopplantopbouwbijroos
Ing.J.deDood,Aalsmeer
Bijrozenwordtvoor devermeerdering doormiddelvan stekkenenbijhetzetten
uitgegaanvanêén(somstwee)ogenpertak.Devraag isofdeplaatsvanhetoog
aan de tak invloed heeft op de struikopbouw. Om dit uit te zoekenwerdenvan
twee cultivars ('Sonia' en 'Motrea') stekken gesneden, waarbij ieder oog een
nummerkreeg,afhankelijkvandeplaatsopdetak.Dezeplantenwerdengedurende
zesmaandenbeoordeeld.
Resultaten
Bij 'Sonia'had deherkomstvanhet ooggeeninvloed ophetaantalendegemiddelde dikte vande grondscheuten en het aantal vertakkingen.Welwarendemiddelste ogen (nr.3,4, 5van bovenaf geteld)sneller inhet vormenvangrondscheuten.
De ogen nr.2,3,4 van 'Motrea'hadden ietsmeeren snellergrondscheutendan
de hoger en lager geplaatste ogen. Het aantal vertakkingen en de gemiddelde
diktevandegrondscheutenvertoondengeenrelatiemetdeooghoogte.
Conclusie
Vooreensnelleplantopbouwkanhetwenselijk zijndemiddelsteogenvaneentak
tenemen.Bij 'Motrea'enmogelijk ookbijandere cultivarskunnendieogenook
eenietszwaardereplantgeven.

'Motrea'insteenwolenpolyfenolschuiamettweesnijmethoden
Ing.J.deDood,Aalsmeer
Inde substraatteelt van rozenwordt totnutoevoornamelijk steenwolgebruikt.
Er is echter ook belangstelling voor andere substraten. In een proef wordt
polyfenolschuim vergeleken met steenwol. In deze proef wordt ook het effect
onderzochtvanhetop snee teleninvergelijkingmet ongelijk telen.Inseptember 1985hebbenwederozenuitlatenbloeien,waarnadehelftopsneegezetis.
Degebruikte cultivar is 'Motrea'.Het polyfenolschuim bestaat uitkleinebrokken,dieinmandjeszitten,desteenwolmattenzijningehoesd.Hetaantalplanten
perm2bedis12.
Resultaten
Van eind mei tot eind augustus zijn van de polyfenolschuim 11 rozen envande
steenwol 13rozenperplant geoogst.De rozenvandepolyfenolschuimwarenvoor
55% plat,dievan de steenwolvoor 51%.Nahetopsnee zettenwasdeproduktie
bij oasis opnieuw lager dan bij steenwol.De opsneegeteelde rozenwareniets
korter dan de ongelijk geteelde rozen.Verschil inproduktie iser tot nu toe
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alleenopsteenwol,waardeopsneegeteeldevakjesietsminderproduktiehadden
dandeongelijkevakjes.
Conclusie
Polyfenolschuimgafindezeproef totnutoeminderproduktiedansteenwol.
Deproefwordtvoortgezet.

'Madeion'opzeskunstmatige substratenmettweewatergiftregimes
Ing.R.Glas,Vleuten
Op Vleutens Proeftuin wordt 'Madeion' geteeld op zes kunstmatige substraten.
DezezijnBasalan,Capogrow,Cultilène,Cultura,GrodanenOasis.
Bij deze proef krijgt de helft van de proefvelden kort (ca.1minuut)envaak
water.Deanderehelftkrijgt langer (ca.2-3minuten)enmindervaakwater.De
totalehoeveelheid water diedeplantenkrijgen isgelijk.Opdezemanierwordt
geprobeerd erachtertekomenoferbijdeverschillende substratenanderswater
moetwordengegeven.
Op31december 1985wasereenbetrouwbaar produktieverschil tussendesubstraten.Oasis bleef iets achter ten opzichte vandesteenwolsoorten.Bijdestart
van de teelt heeft dit substraat een keer teweinig water gehad,waardoor de
planten toen slap gingen.Er was geen betrouwbare samenhang met dewatergift;
ook waren de 'droge' substraten (laag vochthoudend vermogen) niet beter of
slechterdande 'natte'substraten.Deverschilleninproduktiekunnenmomenteel
dusnietwordenverklaard uitde 'natheid'vandesubstraten.Hetpercentage2e
soort en het gemiddeld takgewicht was bij alle behandelingen ongeveer gelijk.
Hetonderzoekwordtvoortgezet.
Meerinformatieisvermeld in 'Proevenverslag 1985'vanVleutensProeftuin.
TIencultivarsopeigenwortelenopondersta»insteenwol
Ing.J.deDood,Aalsmeer
Indezeproefwordt bijtiencultivars insteenwol degroeienproduktievergelekenvangestekte plantenen zetlingen.Vandriecultivars,teweten'Motrea',
'Madeion' en 'Ilona' zijn ook weefselkweekplanten in de proef opgenomen. De
andere cultivars zijn 'Athena', 'Cocktail', 'Diana', 'Evergold', 'JackFrost',
'Sonia' en 'Tineke'. De proef is in tweevoud opgezet. De zetlingen zijn in
mandpotjes indemat gezet op 5maart 1985,de stekken zijn op 28maartopde
matgezetendeweefselkweekplantenop16april.
Resultaten
Inmei zijn de eerste rozen geoogst.Ineerste instantiehadden de stekkeneen
achterstand ten opzichte van de zetlingen, die in de produktie ook naar voren
kwam. Na verloop van enkele maanden was deze achterstand ingelopen door de
stekken. Bij sommige cultivars ligt de produktie gelijk en bij andere is de
produktie vande stekkenhogerdanvandezetlingen.Dekwaliteitvandegesneden rozen was bij de zetlingen iets beter in de maanden mei t/m oktober. In
november en december werd het hele gewas lichter,waarbij de stekken meer in
kwaliteit terugliepen dan de zetlingen.Deweefselkweekplantenhadden eenhoge
produktie, maar de kwaliteit bleef achter ten opzichte van de stekken en de
zetlingen.
Conclusie
Uit deproef kwameind 1985naarvorendatderesultatenpercultivarverschillen, maar over het algemeen gaven de stekken een hogere produktie met iets
minder taklengte.Indewinterperiode namhet takgewicht bijde stekkenmeeraf
danbijdezetlingen.Weefselkweekplantengavenveelproduktie,maarvanslechte
kwaliteit.Deproefwordtvoortgezet.
116

Invloed van het verwijderen van loze scheuten op de produktie van 'Motrea',
geteeld Insteenwoloproltafels
Ir.G.A.vandenBerg,Aalsmeer
Doel:nagaanofhetverwijderenvanlozescheutendeproduktiebeïnvloedt.
Van een twee jaar oud rozengewas, cv. 'Motrea',geteeld in steenwol oproltafels, werden in de eerste week van januari alle loze scheuten gelijktijdig
onderdoor geknipt.De produktie werd vergelekenmet die van eenzelfde gewasin
dezelfde kas,waarbij de loze scheutenwerden ingebogen eninhetvoorjaargeleidelijk werden verwijderd. De proef vond plaats in drievoud in de periode
januaritotseptember.
Resultaten
Gedurendedegehele proefperiode wasdeproduktievanhet gewaswaarbijdeloze
scheutenbegin januari inëénkeerverwijderd waren,ruim 10%lagerdanvanhet
gewaswaarbijhetloosgespaardwas.
De gesneden rozenwaren bovendien voortdurend lichter van stuk.Overdeproefperiodebedroegditgemiddeld4%.
Conclusie
Hetvroegtijdig en inëénkeerverwijderen van lozescheutenleidt totproduktie-enkwaliteitsverlies.

C02-vergelljkingnetdriecultivarsopeigenwortelenoponderstam
Ing.J.deDood,Aalsmeer
Het doel van deze proef is twee C02-doseerstrategieën te vergelijken. Tevens
wordt degroei ingrond van gestekte planten,weefselkweekplantenen zetlingen
vergeleken.Decultivarszijn 'Motrea','Madeion'en 'Ilona'.Intweeafdelingen
wordt bijgesloten luchtramen tot1000ppmCO.gedoseerd enbijgeopendeluchtramen wordt niet gedoseerd. Dit wordt vergeleken met twee andere afdelingen,
waar bijgesloten ramen ook tot 1000 ppm C0„ wordt gedoseerd en bij geopende
luchtramentot340ppm.
Resultaten
De proef is in september gestart. In de periode september tot enmet december
1985zijngeenverschillenopgetreden.Deproefwordtvoortgezet.

Vergelijkingdikteondersta
Ing.J.M.D.Buisman,Eelde
Doelvandeproefistebepalenwatdeinvloedvandedikte-maatonderstamisop
de produktiehoogte en de kwaliteit van de gesneden roos.De volgende behandelingenzijnindeproefopgenomen:
* eenjarigeonderstammenmaat 7/8mm
* eenjarigeonderstammenmaat 11/12mm
Resultaten
Innavolgingvan1983en1984isin1985deproduktie perm2enhetbloemgewicht
perroosbepaald.Decijferszijnalsvolgt:deproduktieperm2enhetbloemgewichtvoordebehandeling '7/8mm'zijnrespectievelijk 122,5taken19,33gram.
Voor het object '11/12 mm' zijn de gegevens respectievelijk 125,7 tak/m2 en
19,62gram.
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Conclusie
De verschillen tussen de objecten zijn te klein en te weinig constant om een
betrouwbare uitspraak te doen over de produktie en het bloemgewicht van de
behandeling '7/8mm'tenopzichtevandebehandeling '11/12mm'.
Meer informatie over deze proef is vermeld inhet jaarverslag van deBloementeeltverenigingvoorNoord-Nederland over1985.

Opplanting insmalleenbredebedden
Ing.J.M.D.Buisman,Eelde
Door te telen inbredere bedden kan een betere ruimtebenuttingwordengerealiseerd.Doel vandeproef is,na tegaanofvaneenbreed bed,datwil zeggen5
rijenrozennaast elkaar,méér rozengesnedenkunnenworden perm2invergelijkingmeteensmalbed.
Behandelingen:
I:8plantenperbrutom2;bedbreedte1,20meter
II:6plantenperbrutom2;bedbreedte0,60meter
Inbeidegevallenisdeplantafstand 30x30cm.
Resultaten
Evenalsin1983en1984isdeproduktieenhetbloemgewichtbepaald.Deproefis
in september 1985 afgesloten. Voor dit jaargeldt:bijhet telenvan rozen in
brederebeddenisdeplantproduktle 16,31bloementenopzichtevan19,16bloemen
per plant in smalle bedden. De totaalproduktie per m2 ligt in een breed bed
echter hoger: 130,5 tak ten opzichte van 114,9 bijsmallebedden.HetbloemgewichtpergesnedenrooswasIetsinhetvoordeelvandebehandeling 'breedbed',
19,62gramtenopzichtevan19,33gramvaneenroosuiteensmalbed.
Conclusie
Opbredebeddenisinvergelijkingmetsmallebedden(indezeproef):
- deproduktieperplantlager
- deproduktieperm2hoger
- hetbloemgewicht perrooshoger
Meer Informatie over deze proef is vermeld inhetJaarverslag van deBloementeeltverenigingvoorNoord-Nederland over1985.

Optimalisering schermregelingbijkasrozen
Ing.F.Steinbuch,Aalsmeer
Op de Proeftuin te Vleuten is begin 1985 een proef gestart met als doel een
schermregeling uittetesten,gebaseerd opeenregelmodeldatwerktopbasisvan
het afwegen vankosten en opbrengsten. Bij schermen worden enerzijds dekosten
(aardgas)verminderd, terwijl inde lichte periode door lichtverlies produktie
wordt ingeleverd.Schermen isalleengewenstalsdebesparing groter isdanhet
produktieverlies. De berekening van het opbrengstenniveau gebeurt op basisvan
eenfotosynthesemodel.Voorallelichtniveauswordtdebijbehorende fotosynthese
berekend envia enkele omrekeningen wordt op basis van deprijsverwachtingeen
opbrengstniveau vastgesteld. Door middel van de computer worden continu verschillende situatiesdoorgerekend (geen,éénof tweegesloten schermen)methet
daarbijgeschatte energieverbruik endemogelijke energiebesparing.Aandehand
vandezeberekeningenwordendeschermenwelofnietdicht/opengestuurd.Hetis
devraag ofhetzinheeft omindeochtend- enavondurenopeendergelijkeverfijndemanier teregelen.Omhiereniginzicht intekrijgenwordengelijktijdig
met twee "modelmatig"geschermdekassen,tweeanderekasafdelingen meervolgens
de praktijk geschermd.Dit betekent datdeze schermenmeerurenperdaggeopend
zijn.
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De rozen (cv. 'Madelon') zijn geplant in februari 1985. De regeling van het
scherm op basis van optimalisering is gestart op 1augustus.De eersteresultatenzijninmei1986teverwachten.
Meer informatie is tevinden in 'Vakblad voor deBloemisterij'40(1985)27:33
enin 'Tuinderij'65(1985)22:47.

Borium-enzinktrappenproefbijroos,cv.'Motrea'
Ir.C.deKreij,Th.J.M.vandeBerg,Aalsmeer
Hetdoelvandeproefishetzoekennaarhetoptimalegehalteaanboriumenzink
indevoedingsoplossing,diegebruiktwordtvoordeteeltinsteenwol.
Resultatenoverdeperiode 1januari1985t/m31december1985
Boriumgehalte invoeding
0 | 20
40
80
umol/1
aantalbloemenper
veldje(0,48m2)
406
gewicht(g/bloem) 13,3
aantalplatknoppet
14,5
(%)

Zinkgehalte invoeding
0
3
9
umol/1

27

417
13,0

430
13,1

443 402
13,0 13,6(b)

423
13,2(ab)

405
12,7(a)

13,9

14,4

13,9 13,6(b)

12,7(b)

11,5(ab) 10,8(a)

386
12,4(a)

Bij de boriumtrappenproef is er geen betrouwbaar verschil in de bovengenoemde
waarnemingen. Bij de zinktrappenproef is er geen betrouwbaar verschil in het
aantalbloemen.Hetgewichtperbloemenhetaantalplatknoppeniswelverschillend.Getallenmet verschillende letters (aen b)verschillen betrouwbaar (95%
betrouwbaarheidsinterval).Meerzinkgeefteenlagergewichtperbloemenminder
platknoppen.

Ontsmettingineenrozengewasmetmethylbromideenstomendooronderdruk
Ing.J.M.D.Buisman,Eelde
Doelvandeproef isdewerking tetoetsenvandeontsmettingsmethode stomenmet
onderdruk tenopzichtevanontsmettenmetmethylbromide.Regelmatigwordenaaltjesmonstersgestokenomeenrepresentatiefbeeld tekrijgenvandeaaltjespopulatie,hetverloopervanendeinvloedvandeontsmettinghierop.
De ontwikkeling van de aaltjespopulatie (Meloidogyne hapla) is beschreven in
'Bloemisterijonderzoek inNederland over1983en1984'.Deproef isinseptember
1985beëindigd.
Resultaten
In 1985 blijft de aaltjespopulatie op een constant niveau invergelijking met
1984.Eeneventuelewerking vandeontsmettingsmethoden isnietmeer teconstateren.
Deproduktieperm2is,evenalsindevoorgaande jaren,ophetgestoomdegedeeltehethoogst:129taktenopzichtevan118tak.Dezelijnzetzichookvoortin
het gemiddeld bloemgewicht per roos, respectievelijk 19,7 gram (gestoomd) en
19,4gram (gemethyld).Deverschillen inbloemgewicht zijnechterdermateklein
datgeenuitspraakhieroverkanwordengedaan.
Conclusie
Deproduktie ophetgestoomde perceelblijfthoog,ondankseenzwarebesmetting
met hetwortelknobbelaaltjeMeloidogyne hapla,invergelijking methetgedeelte
datmetmethylbromide isontsmet.Inbeide objecten iseenevenzwareaantasting
metaaltjesgeconstateerd.
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Meer informatie over deze proef is vermeld inhet Jaarverslag vandeBloementeeltverenigingvoorNoord-Nederland over1985.

Resistentievanonderstammen tegenhetwortellesieaaltjePratylenchusvulnus
Ing.J.J.Amsing,Aalsmeer
Het wortellesieaaltje Pratylenchus vulnus is voor kasrozen zeer schadelijk.
Grondontmettingenvoorafgaand aan het planten alleen zijn niet afdoende omeen
teelt toteengoed einde tebrengen.Het gebruikvan systemischenematicidenis
dan ook noodzakelijk om de produktie op peil te houden, maar vormt wel een
belasting voor het milieu. Een mogelijkheid om de schade veroorzaakt door P.
vulnus tebeperken,endaarmeehet gebruikvansystemische nematiciden terugte
dringen,ishettelenvanrozendieinmeerofminderemateresistentzijntegen
dit aaltje. In samenwerking met Tuinbouwplantenteelt van de Landbouwhogeschool
inWageningenishetonderzoeknaarresistenteonderstammenin1985voortgezet.
DevolgendenegenonderstammenzijngetoetstopresistentietegenP.vulnus:
1.Rosacanina 'Bröggs';2.Rosacanina 'Inermis';3.Rosa sp.'Motrea';4.Rosa
sp. 'Sonia';5.Rosamultiflora 'Cathayensis';6,Rosamultiflora 'Kanagawa';7.
Rosa multiflora x ('WhiteWeekend' x Rosa sp.);8. Rosa indica 'Major'en 9.
Rosanoisettiana 'Manetti'.Deonderstammenzijngetoetst indevormvanbeworteldestekkendoordeze inmetP. vulnusbesmettegrond optepotten.Degemiddelde beginbesmetting was 99 P. vulnus per 100ml grond. Dertien weken later
zijn dewortels bemonsterd en op dePlantenziektenkundige Dienst inWageningen
opaaltjesgeanalyseerd.
Resultaten
DegemiddeldeaantallenP.vulnus per 10gwortelswaren InR.canina(1en2 ) ,
R. multiflora (5en 6)enR. indica (8)relatief het laagst (1680-2370)enin
Rosa sp. (3en 4), R.multifloraxRosa sp.(7)enR.noisettiana (9)relatief
het hoogst (4400-5265).Hoewel er duidelijke verschillen inresistentie lijken
te zijn, zijn de laagste besmettingen toch nog te hoog om voor de praktijk
interessant tezijn.
Conclusie
Alle negen getoetste onderstammen zijn goede tot zeer goede waardplanten voor
hetwortellesieaaltjeP. vulnus.Van resistentie is geen sprake.Hetresistentieonderzoek ishiermeeafgesloten.

Dompelbehandelingen ter bestrijding van het wortellesieaaltje Pratylenchus
vulnusbijroos
Ing.J.J.Amsing,Aalsmeer
Ineen proef isnagegaan inhoeverre hetmogelijk isomrozenonderstammen,die
besmet zijnmet het wortellesieaaltje Pratylenchus vulnus,aatjesvrij temaken
door dewortels te dompelen in oplossingen van systemische nematiciden.Tevens
isgekeken naar het effect op de aaltjespopulatieswanneer gedompelde ennietgedompelde onderstammen worden opgepot in grond waaraan het systemische nematicldefenamiphosIstoegevoegd.
Voordatdeonderstammenwerdengedompeldwarenerper10gwortelsgemiddeld808
P.vulnusaanwezig.De onderstammen zijngedurende5en60minutengedompeldin
oplossingen met 0,05% en 0,1% werkzame stof van oxamyl, carbofuran enfenamiphos.Vervolgenszijnzeopgepot ingestoomdegrond zonderfenamiphos.Deonderstammen, die zijn opgepot in grond waaraan na het stomen 0,01 gram fenamiphos
perlitergrond is toegevoegd,zijngedurende60minutengedompeld inoplossingen met 0,1% werkzame stof van oxamyl, carbofuran en fenamiphos.
Dompelbadtemperatuur: 16-17°C. Dertien weken na het oppotten zijn de wortels
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doordePlantenziektenkundigeDienstinWageningenopaaltjesonderzocht.
Resultatenenconclusies
In de gedompelde onderstammen, opgepot in gestoomde grond zonder fenamlphos,
werd tenopzichte van de niet-gedompelde onderstammen een doding vanP. vulnus
verkregen van 84-93% met oxamyl,96-98% met carbofuran enmet fenamiphos100%.
In de niet-gedompelde onderstammen waren per 10 gram wortels gemiddeld 927 P.
vulnusaanwezig.
Indegestoomde grondmet fenamiphoswerd bijalledompelbehandelingen een100%
dodingverkregen.Ookindeniet-gedompelde onderstammenwerdhetaantalaaltjes
zeer sterkgereduceerd: eendodingvanruim 99%tenopzichtevandeniet-gedompeldeonderstammen,diezijnopgepot ingestoomdegrond zonderfenamiphos.
Verschil inbestrijding tussendeconcentratiesisnietwaargenomen.
Dedompelduurwasalleenvaninvloedbijoxamyl.
Alleen fenamiphos was enigszins fytotoxisch. De mate van fytotoxiclteit dient
nader tewordenonderzocht,alvorensereenpraktijkadvieskanwordenopgesteld.
Het door de grond mengen van fenamiphos maakt hetdompelen overbodig,mitshet
mengen goed gebeurt.Aangezien dit in de praktijk niet of nauwelijks haalbaar
is,moethetdompelenalseenaanvullendemaatregelwordengezien.
Geen van de gebruikte middelen heeft inNederland een toelating voor het doel
waarvoor zeindezeproef zijngebruikt.Daarom zijndezemiddelenalswerkzame
stofvermeld.

Fytotoxischeneveneffectenvanhetdompelenvanrozenonderstammeninsystemische
nematiciden
Ing.J.J.Amsing,Aalsmeer
Wortelaaltjes in plantmateriaal kunnen zeer goed worden bestreden door dewortels tedompelen inoplossingenvan systemischenematiciden.Het isechterniet
bekend of en inwelkemate dergelijke behandelingen fytotoxischeneveneffecten
veroorzaken. In een potproef isdit aspect onderzocht.Vier verschillende zetlingen, de cultivars 'Ilona', 'Mercedes', 'Motrea' en 'Sonia', alle met Rosa
canina 'Inermis'alsonderstam,zijngedurendeéénuurgedompeld inoplossingen
van500dpm,1000dpm en2000dpmwerkzame stofvanoxamyl,carbofuranenfenamiphos (formulering:400EC).Ommogelijke fytotoxische effectenvast tekunnen
stellen, zijndezetlingen regelmatig geïnspecteerd opaanwezigheid vanschadebeelden en is de lengtegroei van het griffelhout gemeten en het aantal grondscheutengeteld.
Resultaten
Van schadebeelden in de vorm van vergeling, afsterving ofmisvorming was geen
sprake.Welblevenalle infenamiphosgedompelde zetlingen ingroeiachter.Dit
kwam tot uiting in een kortere lengte van het griffelhout en in een geringer
aantal grondscheuten•in vergelijking met de onbehandelde zetlingen. Berekend
overalle fenamiphos-behandelingen encultivarsbleefhetgriffelhout ruim 6cm
inlengteachterenwashetaantal grondscheuten per tienzetlingen3,0minder.
De lengte van het griffelhout en het aantal grondscheuten van de onbehandelde
zetlingenenvanalleinoxamylencarbofurangedompeldezetlingenwekennietof
nauwelijksvanelkaaraf.
Conclusie
Dompelen van zetlingen gedurende ëên uur inoplossingen van 500,1000 en2000
dpm werkzame stof van oxamyl en carbofuran veroorzaakte geen fytotoxiciteit.
Fenamiphosisfytotoxischindienhetalsdompelbehandelingwordtgebruikt.
Geen van de gebruikte middelen heeft inNederland een toelating voor het doel
waarvoor ze in deze proef zijn gebruikt.Daarom zijn demiddelen alswerkzame
stofvermeld.
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Bestrijdingvanwortellesieaaltjesdoormiddelvanganmastraling
Ing.J.J.Amsing,Aalsmeer
Hetkanvoorkomendatrozenzetlingenenhalfjarigerozenstruikjeswordenafgeleverdmetvoorkasrozenschadelijkewortelaaltjes.Eendergelijke besmettingsbron
moet worden voorkomen. Eën van de methoden om aaltjes te doden is door zete
doorstralen met gammastrallng. Daarvoor is een dosis nodig van ongeveer 200
krad,watdoordeplantennietwordtverdragen.
Ineenproefisnagegaanofhetmogelijk isommetlageredosesgammastralingde
aaltjesminder vitaal temaken,waardoor deze zichnietmeerkunnenvermeerderen.Tevensmag de dosis straling niet schadelijk zijnvoordeplanten.Omdat
teonderzoeken zijn zowelonderstammenalsgrondbesmetmethetwortellesieaaltje Pratylenchus vulnus doorstraald met 0, 5 en 50krad gammastraling.Daarna
zijnde onderstammen van een entvoorzien omer zetlingenvantemakenenzijn
indedoorstraaldegrondrozenstekkengeplantomnatekunnengaanofvermeerderingvanaaltjesnogmogelijkwas.
Resultaten
Zowel de enten op demet 5alsmet 50krad doorstraalde onderstammenwarenna
vier weken volledig dood, terwijl de niet-doorstraalde onderstammen goede
zetlingen hadden opgeleverd. Alleen bij de behandeling met 50 krad vond geen
vermeerderingvanaaltjesmeerplaats.
Conclusie
Het doorstralenmet gammastrallng vanrozenonderstammenmetalsdoelvermeerdering van de in de wortels aanwezige aaltjes te voorkomen, is niet mogelijk
zonderfatalegevolgenvoordeonderstammenzelf.

CuratievebestrijdingvanhetwortellesieaaltjePratylenchusvulnusbijroos
Ing.J.J.Amsing,Aalsmeer
Inhet voorjaar van 1984 iser eengrondontsmettingsproef gestart terbestrijding van het wortellesieaaltje Pratylenchus vulnus bij roos. Het preventieve
gedeelte daarvanisevenalsdeopzetenuitvoering beschreven in'BloemisterijonderzoekinNederland over1984',p.366-370.
Incuratief opzicht diende dezeproef omdebestrijdingseffectenvanTemik10G,
VydateL (24%)enfenamiphos(formulering:400EC)metelkaartevergelijken.De
curatieve bestrijding isinhetnajaarvan 1984terhandgenomenenis54weken
laterbeëindigd.DemiddelenVydateL,Temik10Genfenamiphoszijnrespectievelijk omde2,6en9weken toegediend volgensgebruiksaanwijzing.Ominzichtte
krijgenindebestrijdingseffectenzijnderozenproduktiesbepaaldenzijnerom
de 18weken grondmonsters genomen om het aaltjesverloop tekunnen volgen.Aan
het einde van de teelt zijn ook dewortels bemonsterd.Demonsters zijnopde
PlantenziektenkundigeDienstinWageningenopaaltjesonderzocht.
Resultaten
Voordat met de curatieve bestrijding werd begonnen,waren er in devakken die
metVydate L, Temik 10G en fenamiphos zijnbehandeld,gemiddeld 86,253en131
P.vulnusper100mlgrondaanwezig.54wekenlaterwarendezeaantallenrespectievelijk 150, 176 en 3. Reeds na twee behandelingen met fenamiphos was het
aantal van 131 P. vulnus per 100ml grond teruggebracht tot30.Nanogeens18
wekenwasditaantalgezakt tot7,omaanheteindevandeproefuittekomenop
3. Per 10 g wortels waren er toen respectievelijk 1815,2194 en 5 P. vulnus
aanwezig.Indeuitsluitendmet40gmethylbroraide/m2behandeldevakkenwarener
na afloopvan deproef per100ml grond 227P.vulnusaanwezig enin10gwortels390.
De zeer goede aaltjesbestrijding met fenamiphos had gedurende de eerste helft
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(november t/m april) van de behandelingsperiode nog geen produktieverschillen
ten opzichte vanTemik 10G enVydateL totgevolg.Inde tweedehelft (mei t/m
oktober)vonddegrondscheutontwlkkelingplaats.Dezeverliepbijdemetfenamiphos behandelde rozen aanzienlijk beter dan bij Temik 10G en Vydate L. Dit
leidde totaanzienlijke produktieverschillen: 240rozenperm2bedoppervlak bij
fenamiphos tegenover 203 en 201 bij respectievelijk Temik 10G enVydateL.De
niet curatief behandelde rozen hadden inde tweedehelft 183rozenperm2bedoppervlakopgeleverd.
Conclusies
TijdensdeteeltkanhetwortellesieaaltjePratylenchusvulnusuitstekendworden
bestreden met fenamiphos. De resultaten daarvan worden echter pas duidelijk
zichtbaarvanafhetmomentdatdegrondscheutontwlkkeling plaatsvindt.
Is een rozengewas in ernstige mate aangetast doorP.vulnusdanzijnvermoedelijkdrieàviercuratievebehandelingenvoldoendeomdeaantasting zoverterug
te dringen dat kan worden overgegaan op een preventief schema van één à twee
behandelingenperjaar.
Temik 10G enVydateL leveren in grondsoortenmeteenlaaggehalteaanorganischestofeenaanzienlijk mindergoedebestrijding vanP.vulnusopdanfenamiphos.
In een volgende proef zullen enkele preventieve en curatieve bestrijdingsschema's met eenkorrelvormige en een vloeibare formulering van fenamiphos worden
getest.
Hetmiddelfenamiphosheeft inonslandgeentoelatingenisdaaromalswerkzame
stofvermeld.

SchadelijkheidvanhetwortelknobbelaaltjeMeloidogynehaplabijroos
Ing.J.J.Amsing,Aalsmeer
In kassen wordt bij roos soms het noordelijk wortelknobbelaaltje Meloidogyne
hapla aangetroffen. Bestrijding is alleen noodzakelijk indien een aantasting
opbrengstderving tot gevolg heeft.Over de schadelijkheid isechter nogweinig
bekend.Om daarinmeer inzicht tekrijgen, is een potproef uitgevoerd,waarbij
de opbrengst van rozen in onbesmette grond isvergeleken met die van rozen in
metM.haplabesmette grond.Op28maart 1984zijnzetlingenvan 'Motrea'opgepot.Onderstam:Rosa canina 'Inermis'.Driewekenlater isdebesmettingaangebracht met grond die 0, 90,330 en 1930 larvenvan M. hapla per 100ml grond
bevatte.Per25cm-potis2litervandezegrond toegevoegd.Deproefheeftruim
ëën jaar geduurd.Gedurende die periode isde rozenproduktle geteld engewogen
en zijn na afloop de aaltjesbesmettingen vastgesteld. De aaltjesanalyses zijn
verrichtopdePlantenziektenkundige DienstinWageningen.
Resultaten
Zoweldekwantiteitalsdekwaliteitvandegesnedenrozenheeft sterktelijden
gehad vandeaantasting doorM. hapla.Zowasde produktie na één jaar 17tot
19%minder,terwijlhetgewicht 12%minderwas.Deaaltjesbesmettingenwarenbij
dedriebesmettebehandelingen nagenoeg even zwaarenvarieerdenvan39.000tot
45.000M.haplaper10gramwortels.
Conclusie
UitdezeproefisgeblekendathetnoordelijkwortelknobbelaaltjeM.haplazeer
schadelijk voor kasrozen kan zijn.Er is dusalle redenvoor ditaaltje buiten
dekastehoudenof,indienreedsaanwezig,tebestrijden.
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BestrijdingvanhetwortelknobbelaaltjemetbehulpvanTemikenVydate
Ing.J.M.D.Buisman,Eelde
Naeengrondontsmetting tegenonderandereaaltjeswordtmeestaleenaanvullende
behandeling gegevenmeteenaaltjesbestrijdendmiddel.OpdeproeftuinteEelde
zijndevolgendebehandelingenuitgevoerd:
* 600gTemik-lOG/100m2 strooienomdezesweken
* 100mlVydate-L/100m2aangietenomdetweeweken
Het gehele indeproef opgenomen perceeliszwaarbesmetmethetwortelknobbelaaltjeMeloidogynehapla.
Resultaten
Vanaf september 1983 is de produktie geteld en het bloemgewicht bijgehouden.
Eveneens zijn regelmatig aaltjesmonstersgestoken.De gegevens over '83en '84
zijnvermeld in'BloemisterijonderzoekinNederland'over1983en1984.
Hetaaltjesverloopfluctueertsterk,Ineenaantalgevalleniseenafnamevande
aaltjeshoeveelheid waarneembaar, ineenaantalgevallen juisteen stijging.Ten
opzichtevanonbehandeld isdetendenseenalgeheleafname.
De produktie van het met Temik behandelde vak bedraagt 129 bloemen/m2met een
bijbehorend bloemgewicht van20,3gram per roos.De cijfersvoorhetmetVydate
aangegoten gedeelte zijn respectievelijk 128bloemen/m2 en 19,8 gram.Voor het
onbehandelde perceel is de produktie 122 bloemen/m2 en het gemiddelde gewicht
perroos19,4gram.
Conclusie
Alhoewel niet significant aantoonbaar,hebbenzowelhetaaltjesbestrijdingsmiddel Temik als het middelVydate een enigszins aaltjesdodendewerking.Deproduktie/m2 en het bloemgewicht van de behandelde percelen ligt iets hoger in
vergelijkingmetonbehandeld.Deinvloedvandemiddelenlijktduspositief.
Meer informatie over deze proef isvermeld inhetJaarverslag van deBloementeeltverenigingvoorNoord-Nederland over1985.

BestrijdingvandebladrollerClepsisspectrana
M.vandeVrie,M.Boogaard,Aalsmeer
Er wordt gezocht naar een specifiek middel ter bestrijding van de bladroller
Clepsis spectrana.De thansgebruiktemiddelen,zoals synthetische pyrethrolden
en organische fosforverbindingen hebben een zeer breed werkingsspectrum. Zij
zijn er mede de oorzaak van dat bestrijding van de kasspintmijt Tetranychus
urticaedoormiddelvanroofmijtennietmogelijkis.
Een aantalmiddelen op basis van specifieke insektengroeiregulatoren, chitinesyntheseremmers, enkele nieuwe pyrethrolden en avermectine werden in de proef
opgenomen.Demiddelenwerdendriemaal toegepastmet een intervalvanéénweek.
Deproefwerdindrievouduitgevoerd.
Resultaten
Vooral demiddelen op basisvan insektengroeiregulatoren gaven een uitstekende
bestrijding van de larven van de bladrollersoort Clepsis spectrana. De andere
middelenwarengelijkofietsminderdanhetstandaardmiddelOrthene.

Invloedvanfreonoprozen
Ing.P.J.vanLeeuwen,Aalsmeer
Deze proef had als doel te onderzoeken of freonuiteenkoelinstallatie schade
aanrozenbladkangeven.
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Bijeenkwekertradbladschadeopbijroos 'Disco'alsdezeuitdekoelcelkwam.
Als veroorzaker van de schade werd gedacht aan freon omdat de koelmachine een
paar maal lek geweest was.Voor deze proef die in mei is uitgevoerd, isroos
'Disco'gebruikt,afkomstig vandezekweker eneenanderbedrijf.Naast'Disco'
zijnook 'WhiteSucces'en 'Privé'beproefd.Derozenzijnnadeoogstalsvolgt
behandeld:
1.geplaatstindekoelcelophetbedrijfmetproblemen
2.geplaatstineenkoelcelophetProefstationAalsmeer
3.geplaatstineencylindermetfreonR22bij4°C
De bloemen hebben twee dagen in de koelcel of cylinder gestaan.De cylinders
waren gevuld met een hoge, niet gemeten concentratie freonR22.Uitbloei vond
plaatsinwaterbij20°C,60%r.v.
Resultaten
Alleenroos 'Disco'vanhetprobleembedrijfhadbladschadebijelkebehandeling.
'Disco' van het andere bedrijf en 'White Succes'en 'Privé'hadden geenbladschade.
Conclusie
RozenverdrageneenhogeconcentratiefreonR22gedurende tweedagenbij4C.

SAINTPAULIA
Teeltduurverkorting Saintpauliadoortabletverwanning
Ir.J.V.M.Vogelezang,Aalsmeer
Opveelpotplantenbedrijven isdeafgelopenjareneentablet-ofvloerverwarming
geïnstalleerd. Deze verwarmingssystemen zijnuitermate geschiktvoordetoepassing van lagewatertemperaturen. Inde periode november 1984 totaugustus1985
heeft onderzoek plaatsgevondennaarde invloed vande potgrondtemperatuuropde
groei,ontwikkeling enkwaliteitvanSaintpaulia.
Uitalle teeltproeven isgeblekendateenhogerepotgrondtemperatuur eenduidelijkpositief effecthad opdegroeisnelheid enhetbloeitijdstip.Dittemperatuureffect is het sterkst inhet traject 18 tot 22°C.Ten opzichte van deonverwarmde situatie (18°C)kunnen hogere potgrondtemperaturen (22 tot 26°C)de
teeltduurééntottweeëneenhalveweekverkorten,afhankelijkvanhetseizoen.
Uit het houdbaarheidsonderzoek is gebleken dat een hogere potgrondtemperatuur
eenpositieveinvloedheeftopdetotalehoeveelheid gevormdebloemen.Hoewelde
houdbaarheid vandeplantenafkomstigvanonverwarmde tablettengoedisgeweest,
betekent dit laatste een verlenging van de houdbaarheidsperiode van de planten
afkomstigvanverwarmdetabletten.
In een kwaliteitsbeoordeling, uitgevoerd door telers en keurmeesters, is geen
kwaliteitsverschil geconstateerd tussen planten afkomstig van verschillende
potgrondtemperatuurbehandelingen.
Meer informatie over deze proeven isvermeld inInternVerslag nr.2:"Toepassing van tabletverwarming bij Saintpaulia" van het Proefstation voor deBloemisterij,
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BestrijdingvanPhytophthorabijSaintpaulia
Ir.H.Rattink,Aalsmeer
In 1984werd eenproef begonnen,waarbij jonge Saintpaulia-planten,opgepot In
besmette grond, eenmalig met oplossingen van verschillende fungiciden werden
aangegoten.
Resultaten
Na 20 weken waren de aantastingspercentages na aangieten met oplossingen van
Fongarid 25 WP (0,1%), Previcur N 750 ml (0,2%) of Aliette 80 WP (0,3%)respectievelijk 8,32 en 8, terwijl bijbesmet onbehandeld 24%vandeplantenwas
aangetast.Na32wekenwarendeaantastingspercentages respectievelijk40,72en
20.Hetpercentagebijonbehandeldwas44.
Conclusie
DebestebestrijdingvanP.nicotianaevar.nicotianaewerdbereiktnaaangieten
meteen0,3%-oplossingvanAliette (fosetyl-Al).PrevicurNbleeknieteffectief
tezijn.Metdeoverigemiddelenwerdenigebestrijdingbereikt.

Kwaliteitsbeoordeling
Ing.L.Oprel,Ir.J.V.M.Vogelezang,Aalsmeer
Het begripkwaliteit wordt indebloemisterijopverschillende wijzengeïnterpreteerd. Bij een proef met verwarmde tabletten bij Saintpaulia rees devraag
wat onderkwaliteitverstaanmoetworden enofdebehandeling invloedhadopde
kwaliteit.
Uit het verkennende onderzoek bleek dat consumenten een aantal kwaliteitskenmerkenhanteren,zoalsaantalbloemenenknoppen,rondeplantvorm,hoogtevande
bloemstelentenopzichtevandeplantenenderijpheidvandebloemen.
Uit debeoordeling door enkele telersenveilingmedewerkers kwam naarvorendat
hetaantalbloemen,derijpheidendebloemverdeling overdeplantendeverhoudingvandebloemsteellengte tenopzichtevandebladsteellengte alsdebelangrijkstekwaliteitskenmerkenervarenwerden.Verschilinkwaliteitalsgevolgvan
deverwarmde tablettenwerd nietgevonden.Meergegevenszijnvermeld inIntern
verslagnr.2vanhetProefstationvoordeBloemisterij.

SCABIOSA
BloelverlatingbijScabiosa
D.J.G.Krijger,Rijnsburg
DevasteplantScabiosacaucasicaproduceertbuitenbloemenvanjulitotdiepin
het najaar.Om inhet najaar degroeienbloei testimuleren ismeteenrolkas
die op 26 september over het gewas is gebracht, getracht de bloeiperiode te
verlengen.Naast de natuurlijke daglengte iskunstmatige dageverlenging tot 18
uurperetmaaltoegepast.
Resultaten
Door deuitgevoerde behandelingenvondwelhergroeiplaats,maar zowelhetaantal geoogste bloemen als de stevigheid van de bloemstelenwas inallegevallen
onvoldoende.
Voormeerinformatiezie 'Verslagproeven1984/85ProeftuinRijnsburg'.
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SCHEFFLERA
De invloed vanlichtonderscheppingopdegroeivan jongeplantenvanSchefflera
arboricolaindezomer
S.A.Tooze,Naaldwijk
Jonge Scheffleraplanten groeiden vanaf 18 juli tot 18 september onder ëên of
vierlagenAgrylschermdoek (29en56%lichtverlies).Ookopgenomen indeproef
werden behandelingen waar alleen geschermd werd als het stralingsniveau buiten
boven 200,100 of 50 j/cm2/uur stijgt (respectievelijk 9, 25en 27%lichtverlies).Overdeproefperiodewerdvierkeergemonsterd.Decontrole (geenscherm)
en vier lagen scherm overdag gaven de laagste groeisnelheden.Eën laag scherm
bijmeer dan 50 j/cm2/uurgaf de hoogste groeisnelheid.Hetverschil ingroeiduurtot10gtussendecontroleenéénlagschermbijmeerdan50J/cm2/uurwas
3,6 dagenof6,6%.
Het blijkt uit deze proef dat de controleplanten minder goed groeiden in de
zomermaanden dan planten onder een scherm. De lagere groeisnelheid van de
controlewordtvooraldooreenlagenettoassimilatiesnelheidveroorzaakt.
Meer informatie over deze proef is vermeld in Intern Verslag nr. 49 van het
ProefstationNaaldwijk.

SERING
Voorbehandelingbijsering
Ing.E.Ch.Kalkman,Aalsmeer
Doelvan de proevenwas na tegaanof takkenvanSyringavulgaris 'MmeFlorent
Stepman' naeenvoorbehandeling eendusdanige houdbaarheid en sierwaardehebben
dathetzakjeHeesterchrysaloverbodigis.
In verschillende proeven zijndetakkenalsvolgtvoorbehandeld:Heesterchrysal
7g/l,Heesterchrysal 14g/l,Rosal0,8 g/l,zilverthiosulfaat 21,6mgzilver/l,
Chrysal-SVB1,Chrysal-DVB,watervan50°C,watervan15°C.
Inéénproef isnagegaanwatdeinvloed wasvandetemperatuur tijdensdevoorbehandelingmetwater ofHeesterchrysal 14g/l.Nadevoorbehandeling ennaeen
transportsimulatie zijn de takken inde vaas inwater of inHeesterchrysalgezet.
Resultaten
Uit de proeven bleek dat geen enkel voorbehandelingsmiddel zo goed werkt dat
Heesterchrysal in de vaas overbodig is.Voorbehandeling met Chrysal-SVB 1had
een negatieve invloed op de houdbaarheid. Heesterchrysal alsvoorbehandelingsmiddelhadsomseenpositieveinvloedopdehoudbaarheid.WanneerHeesterchrysal
als voorbehandelingsmiddel gebruikt wordt kan de voorbehandeling het beste
plaatsvindenbijeenhogere temperatuur (13-20°C).
Conclusie
Heesterchrysal inhetvaaswater isnog steedsnoodzakelijk voor eengoedehoudbaarheid ensierwaarde.Hetonderzoekwordtvoortgezet.

SPATHTPHTLLUM
BloeibeïnvloedingSpathiphyllum
Dr.Ir.C.VonkNoordegraaf,G.J.vanderBroek,Aalsmeer
Het niet kunnen sturen van de bloei maakt datde teeltvanSpathiphyllummoei-
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lijk teplannen Is,waardoor ookgeenoptimale rulmtebenuttinggerealiseerd kan
worden.Uithet onderzoek in 1984bleekniet duidelijk ofeentijdelijkeverlaging van de temperatuur de bloei al dan niet beïnvloedt (zie 'Bloemisterijonderzoek inNederland over 1984',p.394).Ditonderzoek isin1985herhaaldmet
zaailingenenviaweefselkweekvermeerderdeplanten.Jongeplantenzijngedurende4,6en8wekenbij17°Cdag-en 15°Cnachttemperatuurgeplaatst.Vervolgens
kwamen zijweer ineenkasmet eenminimum temperatuur van19°Ctestaan.Hierbijbleekgeeneffectoptetredenvaneentijdelijke temperatuurverlaging opde
bloei.

STRELITZIA
InvloedvanvochtvoorzieningopdebloeivanStrelitzia
Th.M.vanderKrogt,Aalsmeer
Verbetering van de bloemproduktie is een vereiste om de rentabiliteit van de
teelt van Strelitzia te verbeteren. In de teelt vormt bloemknopafsterving een
probleem, wat de bloemproduktie sterk negatief beïnvloedt.Door de resultaten
van onderzoek elders is de veronderstelling geopperd dat er een relatie zou
kunnen zijn tussen de vochtvoorziening en verdamping en de knopafsterving. In
een proef zijn daarom planten onder relatief droge omstandigheden geplaatst
naastplantendieregelmatig gegotenenbevochtigdwerden.
Resultaten
Devochtvoorziening beïnvloeddedeontwikkelingvannieuwebladeren.Plantendie
drooggehoudenwarenontwikkeldenminderbladeren.Daarnaastkwamenvanbladeren
dieindedroogteperiodeontwikkeldwaren,minderbloementotontwikkeling.
Conclusie
DrooghoudenvanStrelitziaheeft eennegatieve uitwerking opdeblad-enbloemproduktie.
Eenuitgebreid verslagvandezeproef isgepubliceerd in 'VakbladvoordeBloemisterij'40(1985)45:52-53.

STREPTOCARPUS
VoorbehandelenvanStreptocarpusmetSTSenalternatieveanti-ethyleenstoffen
Ir.M.J.H.Rewinkel-Jansen,Aalsmeer
Doel:doormiddelvanvoorbehandelenmetSTS(zllverthiosulfaat0,1;0,2;0,3 en
0,6 mM)en dealternatieve anti-ethyleenstoffenGA, (Giberella-zuur 5, 10,25,
50, 100 en200 ppm),AOA (oxaalazijnzuur 10,25, S0 en 100 ppm)enhetmiddel
van het Sprenger Instituut (alternatief middel voor snijbloemen 10,20 en 30
ml/l)debloem-enknopvalvanStreptocarpus tijdenstransporttegengaan.Tevens
bepalingvaneventueleschade.
Resultaten
STS:geenbloemschade,welbladnecrosebij0,3 en0,6mmol.
GA_:geenschade,wellengtegroei vanblad enbloeistengel bijmeerdan25ppm.
Ookdeafstand tussentweebloemenwerdgroter.
Debloemdiameter namafbijtoenemendeGA,-concentratie.Na 54dagen ontstonden
kleinemisvormdebloemenbijhogereconcentraties.
AOA: bladeren korter en bloemen kleiner bij hogere concentraties (50 en 100
ppm).Alleplantenwarenminderbloeirijkdandecontroleplanten.
Sprenger Instituut-middel: bloem-enbladschade,bovendienkleinere bloemen.Na
12dagenwarenallebloemenverwelktendeknoppenverdroogd.
128

Bloem-enknopval:0,1-0,3mmolSTS,5ppmGA_ en10ppmAOAvermindert deknopvalmetrespectievelijk80,25en33%.
Conclusie
Voorbehandelen met 0,1 mmol STS (Argylene) geeft goede resultaten. GA, geeft
resultaat,maardeplantenveranderen teveelvanuiterlijk.Eenbespuitingmet
10ppmAOAvermindertdebloem-enknopval,maarookdebloeirijkheid.
HetmiddelvanhetSprengerInstituutisnietgeschikt.

TRACHELIUM
EensortimentTracheliumvoorbloeiinzomerennajaar
D.J.G.Krijger,Rijnsburg
VanhetgewasTrachelium zijnop30meien24 junieenaantalselecties,afkomstig van het Proefstation te Aalsmeer uitgeplant voor bloemenproduktle in de
zomer. Voor najaarsbloei is kunstmatige dagverlenging tot 18 uur per etmaal
toegepast.
Resultaten
Devier selectiesverschildenonderling inbloemkleurengroeiwijze,maarwaren
homogenerdandeplantenafkomstigvanhandelszaad.Doordenatuurlijkedaglengte tijdens de groeiperiode werden de bloemknoppen snel gevormd en bleven de
stengels vaak te kort. De bloemen van plantdatum 24 juni werden vanaf medio
augustus tot eind september geoogst.Bijplantdatum 30meivieldeoogstbegin
augustus.Deze plantengavennaeenkunstmatige dagverlenging een tweedesnede,
waarvan de eerste bloemen in oktober werden gesneden. Naarmate de natuurlijke
daglengte afnam, ontstond ondanksdedagverlenging steedsmeerbloemverdroging,
waardoordeproduktievangoedebloemenbeneden40stuksperm2bleef.Detakken
dienahalfnovember totbloeikwamenwarenonvoldoendevankwaliteit.
Voormeerinformatiezie 'Verslagproeven1984/85ProeftuinRijnsburg'.

TULP
Eensortimenttulpen(kistenbroei)voorbloeiinjanuaritotapril
D.J.G.Krijger,Rijnsburg
In de periode van 21 december tot 18 maart zijn de volgende cultivars - na
buitenkuilen- indekasgebracht: 'Picture', 'PrinsesViktoria', 'Lustella'en
'Silentia' voor het tweede proefjaar en voor het eerste proefjaar: 'Blossom
Time', 'Gardenspot','HildegardKnef', 'RedLion','Wirosa'en 'Wonderfull'.
De koudeperioden tijdens de bolbehandeling en/of kuilperioden waren: 16,17en
18weken,of17,18,19en20weken.
Voor resulatenvandezeproefzie 'Verslagproeven1984/85ProeftuinRijnsburg'.

Eensortiment5°-tulpenmetenkelendubbelenergiescherm
D.J..G.Krijger,Rijnsburg
Op 3 december is een sortiment tulpen indevollegrond van tweekassenuitgeplant om de geschiktheid van de cultivars voor devollegronds-broei tebeoordelen.Dekoelingvandedrogebollenvondplaatsbij5°Cgedurende11,12en13
weken.Omenergietebesparenisgebruikgemaaktvaneenenergiescherm enineen
tweedeafdelingvantweeenergieschermen.
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Resultaten
Bij het gebruik van twee energleschermen gedurende 24 uur per etmaal was de
noodzakelijke buistemperatuur om dekastemperatuur op 15°C tehouden lager dan
indeafdelingwaareenschermwerdgebruikt.Vooralbijlagebuitentemperaturen
wasditverschilaanzienlijk.
Zes weken na het planten werd het tweede scherm inde desbetreffende afdeling
alleen 's nachts gebruikt en is in beide afdelingen een zogenaamde vochtkier
ingesteld omderelatieveluchtvochtigheid beneden85%tehouden.Deverschillen
ingevraagdebuistemperaturenwerdenvanafdatmomentklein.
Voormeerinformatie zie 'Verslagproeven1984/85ProeftuinRijnsburg'.

WHITFIELDIA
TeeltvanWhitfieldiaelongata
Ing.M.Th.DeGraaf-vanderZande,Aalsmeer
In 1985 is het teeltonderzoek bijWhitfieldia voortgezet. Eenmaal per week en
eenmaal per twee weken werden de planten (welenniet getopt)geremd met0,75
tot1,5mlCCCen2,5 tot4gramAlar64perliterwater.Deremstofbespuitingen
werden gestaakt wanneer ca. 20% in knop was.De planten werden beoordeeld op
plantvorm,planthoogte,bloeirijkheidengelijkebloei.
Resultaten
Ondanks deveelvuldige remstof-toediening wasdegroeikracht vanWhitfieldiaop
de eb/vloed-tafels groot, mede veroorzaakt door de ontwikkeling van een zeer
zwaarwortelgestel.DegroeiremmingvanCCCenAlarwasongeveergelijk,maarde
bladvorm,bladstand enbladkleurvanmetAlarbespotenplantenwasbeter.Binnen
de partijen kwamen grote scheutlengteverschillen voor.De bloemaanleg was zeer
matig (ook bij ongeremde planten)en zelfs binnen depotzeerverschillend qua
tijdstip. Het bleek beter te zijn drie stekken per 12 cm-pot op te pottenen
eenmaal tetoppendanvijf stekkenongetopttelatenuitgroeien.
Van partijen gestekt in augustus en september 1984kwam in juni nog gemiddeld
40% in bloei.Van later gestekte partijen, ook die in het voorjaar van 1985,
kwam slechts 10tot20%inbloei.De teeltproevenwerden indezomerafgesloten
enplantmateriaalwerdbeschikbaargesteld.
Conclusies
Door de ontwikkeling van een sterk wortelgestel is het onmogelijk Whitfieldia
elongata op eb/vloed te telen. Er zijnweinig perspectieven voor de teelt van
Whitfieldiaelongata.
Voor meer informatie zie Intern Verslag nr. 16 van het Proefstation voor de
Bloemisterij.

ZOMERBLOEMEN
Eensortimentvasteplantenvoorbloelvervroeglng onderglas
D.J.G.Krijger,Rijnsburg
Jonge planten van Asclepias tuberosa, Erigeron hybr. 'Pink Jewel', Veronica
longifolia 'Blau Riesin', Solidaster x luteus en vijf cultivars van Solidago
zijn op 12 december in de vollegrond van een kas uitgeplant voor vervroegde
bloemproduktieeneenmogelijk tweedesnede.
Resultaten
Inhet algemeenwas debloemproduktie per plantniethoog.Beginoktoberwasde
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groeibijallegewassentotstilstand gekomenoftetraagvoorbloemproduktiein
novemberofdecember.
Solidago 'Praecox', 'LeRaft', 'GoldenShower'en 'Strahlekrone'gavenalleeen
tweedesnedeenbiedenperspectiefvoorverderonderzoek,evenalsVeronica.
Solidago 'Goldschleier'enSolidasterproduceerdenslechtséénsnede.Deplanten
vanErigeron bleken zeer heterogeen.Hoewel de bloei gespreid was,waserniet
duidelijk sprakevan een tweede snede.DegroeienbloeivanAsclepiaswaszeer
gering,watwaarschijnlijk doordekwaliteitvanhetplantmateriaalwerdveroorzaakt.
Voormeerinformatiezie 'Verslagproeven1984/85ProeftuinRijnsburg'.

Bloeivervroeglngbijvasteplanten
Ing.A.vandeWiel-vanSon,Venlo
Inseptemberenoktober 1985isopdeproeftuininVenloeenproefaangelegdmet
vier soorten vaste planten. Deze planten zijn: Achillea 'Parker', Aconitum
napellus,AlchemillamollisenCentaureamacrocephala.Inhetvoorjaarvan1986
wordendeplantenafgedektmetofacryldoekofstreepjesfolie.Hetdoelvandeze
proef ishetnagaanvanhetvervroegingseffectvandezematerialenbijdezevier
gewassen.Deproefduurttotoktober1986.

Invloedvanuitgangsmateriaalopdebloeivanvasteplanten
Th.M.vanderKrogt,Aalsmeer
Vaneenaantalvaste planten isaangetoond dat ermogelijkhedenzijnvoorteelt
als snijbloem onder glas. De indruk bestaat dat door ontbreken vankennis omtrenteigenschappenvandegewassen,vooral tenaanzienvanhetplantmateriaal,
debloemproduktienogonvoldoende is.Ineenproefisnagegaanwatderelatieis
tussenhetgebruikteuitgangsmateriaalendebloemproduktie.Daarvoorzijnop12
december 1984en22januari 1985zesverschillendevaste plantenindekasuitgeplant.
Resultaten
Inhetalgemeenwasdebloeitijdvandeplantendieop12decemberen22januari
geplantwaren,nietverschillend. BijAchillea enAlchemillabegondebloeibij
de januari-planting zelfseerder.DebloemproduktievanAchillea,Alchemillaen
Solidasterdieinjanuariwarengeplant,washogerdanbijdedecember-planting.
BijAlchemilla, Chelone en Solidaster kwamen de in december geplante gewassen
moeizaam aan de groei. Hierbij rijst de vraag in hoeverre verschil inkoudeperiodeeenrolspeelt.
In1986wordthetonderzoekvoortgezetdoortijdstipenmethodevanvermeerderen
teonderzoeken.
Eenuitgebreidverslagvandeproefisgepubliceerd in'VakbladvoordeBloemisterij* 41(1986)4:94-95.

Onkruidbestrijding bijvasteplanten
Ing.A.vandeWiel-vanSon,Venlo
Indezeproefwordeneenaantalonkruidbestrijdingsmiddelen vergeleken.Hetgaat
hier vooral om de reactie van devaste plantenopdemiddelen.Deeffectenvan
demiddelenop onkruid zijn tochalbekend.Demiddelen staannognietvast.In
september en oktober 1985 zijnvoor deze proef viergewassengeplant.Ditzijn
Achillea 'Moonshine',Aconitum napellus,Alchemilla mollis enPhlox paniculata
'Rembrandt'.Deproefduurt totoktober1986.
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Onkruidbestrijdingineensortimenteenjarigesnijbloemenbuiten
D.J.G.Krijger,Rijnsburg
Op 18eenjarig geteelde snijbloemenbuiten istussenzaaienenopkomsteenaantalbodemherbicidengespotenomdeeventueelhierdoorveroorzaakte schadeaande
gewassen vast te stellen. Een bespuiting met 50 g chloroxuron is alleen na
opkomstuitgevoerd.Inditkader zijnalleendegoede resultatenuitdezeproef
vermeld.Degenoemdehoeveelhedenvandemiddelenzijnper10literwater op100
m2verspoten.
Resultaten
Goede resultatenwerden behaald'met15ml chloorprofam+ 70mlcarbeetamidebij
de composieten Calendula, Callistephus, Carthamus,Centaurea imperialis,Chrysanthemum segetum en carinatum. Na opkomst van deze gewassen geen schadebij:
ChrysanthemumcarinatumenC.segetumenCentaureadoorchloroxuron.
Indezeproefookmetgoedresultaat:
Anethum:50gprofam(NT)
Euphorbia:10glinuron(NT)of50gprofam(NT)
Ammi:50gprofam (NT)enchloroxuron.
Gypsophilaelegans:60mlasulam(NT)enchloroxuron.
Lavatera:70gpropachloor(NT)of60mlasulam(NT)enchloroxuron
Nigella:70gpropachloor (NT)of60mlasulam(NT)
Salvia:60mlasulam(NT)
Saponaria:70gpropachloor (NT)of60mlasulam(NT)enchloroxuron
Delphiniumvertoondelichtegroeiremmingdoor50gprofam(NT)
De genoemde middelen met (NT)zijn voor deze toepassing niet toegelaten.Voor
meerinformatiezie 'Verslagproeven1984/85ProeftuinRijnsburg'.

Virusziektenvanzomerbloemen
Ir.F.A.Hakkaart,J.M.A.Versluijs,Aalsmeer
De gewassengroep zomerbloemen (omzet 180 miljoen gulden in 1984) eist steeds
meeraandacht,ookopvirologischgebied.ZoiseenteeltproefmetPhloxpaniculata 'Rembrandt'ophetProefstationvolledigmislukt.Uithetgewaskontabaksratelvirus worden geïsoleerd,welk virus een belangrijke factor blijkt tezijn
bijdeteeltvanPhloxpaniculata.
Eeninventarisatieinanderegewassengafookhierdeindrukdaterveelvirologisch identificatiewerknog teverrichtenvalt.Zo isoleerdenwekomkommermozaïekvirusuitAconitum.IneenanderePhlox,namelijkPhloxmaculatazateenniet
geïdentificeerdpotyvirus.OokinSolidagowerdeenvirusgevonden.
Duizendschoon,geïmporteerd uitItaliëbevattehetinNederland aljarenlanguit
de anjerteelt verdwenen anjerkringvlekkenvirus. Ook werd een draadvormig virus
waargenomen, waarvan geprobeerd wordt serologisch dit als 'necrotic fleck' te
gaanidentificeren.
üitMatricaria, opgeplant op hetProefstation,werd een bolvormig virusgeïsoleerd,datzeeragressief isopChenopodiumquinoa.Hetvirusbleekviadegrond
over tegaan.Herinfectieproeven metditbolvormige virusmetMatricaria enook
anjer zijnmomenteel gaande omdepathogenlteit vanditbolvormige virusaante
tonen.

Bestrijdingvanmineervlieginzomerbloemen
M.vandeVrie,M.Boogaard,Aalsmeer
Doel:hettoetsenvandrietoegelatenentweeexperimentele insekticidenophun
bestrijdingseffecttegenmineervlieg indebuitenteeltvanAchilleafilipendula,
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Gypsophilapaniculata 'Bristolfairy'enEchlnops.
Deproefwerd intweevoud opgezet.Dedriegewassenwerdengeteeld opdriebeddenvan elk 18m lengte.Debehandelingenwerden opdeveldjes geloot.Demiddelenwerdenzevenmaaltoegepast.
Middelen en concentraties: Parathion 0,10%, Hostathion 0,05%, Curamil 0,10%,
abamectine0,025%,thiocyclam-hydrogenoxalate 50sp.0,1%enonbehandeld.
Resultaten
G y p s o p h i l a
Uitde tellingenbleek datmet zevenbespuitingengeenafdoende bestrijdingvan
mineervlleg (L. trifolii) werd bereikt met uitzondering van Hostathion; dit
middel gafweleengoedebestrijding.Indeandereveldjeswerden2-4volwassen
mijnen per plant gevonden, naast zeer veel kleine mijnen.Vermoedelijk is de
intervaltussendebespuitingenvoordezemiddelentelanggeweest.
Veeltripswerdgevondenindeveldjesbehandeldmet thiocyclam-hydrogenoxalate,
Curamilenonbehandeld.
Fytotoxische effecten werden geconstateerd in de veldjes die met Hostathion
behandeldwaren.
A c h i l l e a
Ingeenvandebehandeldeveldjeswerdmineervliegaantastinggevonden.
K c h i n o p s
In geenvan de behandelde veldjes werd mineervlleg aangetroffen.Welbleekdat
geenvandemiddeleneengoedebestrijdingvanbladluisentripsbereikte.
Conclusie
Bestrijding vanmineervlleg inGypsophilawasonvoldoendemet degetoetstemiddelen, waarschijnlijk doordat de toepassingsinterval te lang was.Spultschade
tradopnadetoepassingvanHostathion.InAchilleaenEchinopswasdebestrijdingvandemineervllegafdoende.

Fytotoxiciteitvanlnsekticideninzomerbloemen
M.vandeVrie,M.Boogaard,Aalsmeer
Doel:bepalingvanfytotoxiciteitvandrietoegelatenentweeexperimentele
insekticiden indegewassenAconitum rapellus,Phlox paniculata,Erigeron,Campanula pyramidalis,Echinops ritro,Achillea filipendulina,Asternovi-belgii,
GypsophilapaniculataenLiatrisspicata.
De proef werd in tweevoud opgezet. Denegengewassenwerden buiten geteeld op
negenbedden vanelk 18meter lang.Erwerdenachtbespuitingen uitgevoerd bij
AsterenGypsophila,tweebijAconitumenErigeronenvijfbijPhlox,Campanula,
Echinops,AchilleaenLiatris.
Middelen en concentraties: Parathion 0,10%, Decis 0,05%, Thiodan 0,10%, twee
experimentelemiddelenenonbehandeld.
Resultaten
Geen van demiddelen die toegelaten zijn voor toepassing inbuitenteeltenveroorzaakten schade aan de gewassen. Een van de experimentele middelen veroorzaaktezwareschadeaanPhlox.
In de gewassen Phlox, Campanula,Echinops,Liatris,Erigeron,Aster enGypsophila kwam veel trips voor; parathion enDeciswarendeenigemiddelendieeen
goede bestrijding vandeze tripsgaven.Vandeze tripsaantastingenwerdmateriaal verzameld en geconserveerd; dit materiaal wacht op identificatie van de
soorten. Bladluis werd uitsluitend goed bestreden met parathion; de andere
middelenhaddengeeneffect.
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Voorbehandelingbijzomerbloemen
Ing.E.Ch.Kalkman,Aalsmeer
In de proeven Is nagegaan wat de Invloed van een voorbehandeling met zilverthiosulfaat (21,6 mg zilver/l water) is op de houdbaarheid vanPhlox maculata
'Alpha'enAchilleamillefolium 'LilacBeauty'.
Na de oogst iseen gedeelte van de takkenvoorbehandeld met zilverthiosulfaat,
eenandergedeelteheeftinwatergestaan.Naeentransportsimulatie eneenherstelperiode zijn ze indevaas gezet.VanPhloxzijnbovendiennog tweestadia
getest,namelijk
Stadium 1:enkelebloemenopen
Stadium2:dehelftvandebloemenopen
Resultaten
Van Phlox hadden de takken die voorbehandeld waren met zilverthiosulfaat een
langere houdbaarheid dan de niet voorbehandelde takken,ongeacht het snijstadium.Het snijstadiumwaswelvaninvloed opdesierwaarde.Vandeinstadium1
geoogste takken kwamen de bloemen minder goed open dan van de in stadium 2
geoogste takken.Het totaal aantal openkomende bloemenwas vande instadium1
geoogstetakkenookkleiner.
BijAchillea millefolium had voorbehandeling met zilverthiosulfaat geeneffect.
De bloemen enhet blad hingen net zo snel slap als van de niet voorbehandelde
takken.

DIVERSEN
BEDRIJFSVOERING
KwantitatieveInformatievoordeGlastuinbouw1985-1986
Ing.F.Bakema,Aalsmeer,Ing.P.Vermeulen,Naaldwijk
In 1985 isdeze uitgave voor dederdemaaldoorhetProefstationvoordeBloemisterij en het Proefstation voor Tuinbouw onder Glas, in samenwerking met de
voorlichtingsdiensten samengesteld.
Deuitgaveisinseptemer '85verschenen.
Hetboekisopgedeeld indriehoofdstukken:
Hoofdstuk 1: AlgemeneInformatiebetreffendeontwikkelingen indeglastuinbouw
Hoofdstuk2: Kostenvanproduktiemiddelen(grond,arbeid,kapitaal,duurzame
produktiemiddelen)
Hoofdstuk3: Saldobegrotingenvooreengrootaantalteeltenonderglas.
Het boek heeft als doel het geven van ondersteuning bij het doorrekenen van
plannen voor de verandering van de bedrijfsopzet of wijzigingen inhet teeltschema.
Daarnaast kanhet boek gebruikt worden om inzicht tekrijgen Inhetkosten-en
opbrengstenniveauvanhetbedrijf.
Kwantitatieve Informatie voor de Glastuinbouw '85-'86 is te verkrijgen op het
Proefstationvoor deBloemisterij inAalsmeer enophetProefstationvoorTuinbouwonderGlasinNaaldwijk.
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InformatiemodelPotplanten
Ir.G.Beers,Ir.P.W.M.Lentjes,Ir.E.vanRijssel,Aalsmeer
Hetinformatiemodelisopgesteld inopdrachtvanhetMinisterievanLandbouw,in
het kader van het informatica stimuleringsplan Landbouwkundig onderzoek. Een
werkgroep bestaande uit onderzoekers van het IMAG, LEI, LH en Proefstation
Aalsmeer heeft deze opdracht uitgevoerd. Het informatiemodel potplanten geeft
eenglobalebeschrijving vandeactiviteitenvanendeobjecten ophetpotplantenbedrijf.
Alle activiteiten (processen)vaneenpotplantenbedrijf worden aangegeven enin
schemagebracht.Deprocessenzijnhierbijingedeeld inbesturende,uitvoerende,
beherendebedrijfsfunctiesendefunctieverslaglegging.
Naast dit schema (procesmodel)wordt voor elk bedrijfsproces aangegeven welke
informatie nodig is,waar deze vandaanmoet komen enwelke informatiedoorhet
proceswordtopgeleverd.
Alleobjectendieopeenbedrijfvoorkomenenwordengebruiktzijnineenafzonderlijk schema weergegeven,waarbij ook de samenhang tussen de objecten wordt
aangegeven, het datamodel. Het datamodel geeft ook een beschrijving van de
objecten behorende tot de teeltnormen, bedrijfsgegevens, plannen, registratie
vanderealiteitendefinanciëlegevolgen.
Het informatiemodel potplanten verschaft inzicht hoe het bedrijf kan worden
opgesplitst in min of meer zelfstandig te automatiseren bedrijfsonderdelen.
Hiermee is een referentiekader geschapen waarmee automatisering oppotplantenbedrijven, zowel op beleidsniveau als inde dagelijkse werkelijkheid, richting
kanwordengegeven.Wanneermenmethet informatiemodel indehandnaardepotplantenpraktijkkijkt,wordtduidelijkdatautomatiseringmomenteelvooralinde
klimaatfunctie heeft plaatsgehad,endatdeontwikkelingen zichmeer richtenop
debesturendefuncties.
Met behulp van het informatiemodel potplanten kunnen op gestructureerde wijze
onderzoeksbehoeften worden bepaald, waarmee het landbouwkundig onderzoek ten
behoevevandeinformatievoorziening indepotplantensectorgestuurdkanworden.
Ditdientineenvervolgproject tewordenuitgevoerd.
Wanneerhetglobale informatiemodelpotplantenwordtgedetailleerd,ontstaateen
goede basis voor concrete computer-specificaties,waarmee een hogere mate van
uniformiteit van toekomstige systemen wordt gestimuleerd. Dit zal het gebruik
vaninformaticaoppotplantenbedrijvenbevorderen.
Het informatiemodel potplanten is verkrijgbaar bij het Proefstation voor de
BloemisterijonderRapportnr.37.

AutomatiseringBedrijfseconomischAdvies(BEA)
Ing.L.Aarsen,Ing.F.Bakema,Ir.G.Beers,Ir.E.vanRijssel,Aalsmeer
Hetbedrijfseconomischadvieswordtdooreenbedrijfsvoorlichtergegevenaaneen
ondernemer, indien een ingrijpende verandering op het bedrijf wordt overwogen
(bijvoorbeeld investering, teeltomschakeling, bedrijfsovername). Om de hierbij
benodigde rekenprocedures te automatiseren, Iseen samenwerkingsprojectmet de
viergrootsteproefstationsopgezet.
Het ontwikkelde basissysteem isuitgewerkt toteenprototype tenbehoevevande
akkerbouw; deze wordt begin 1986 door een regionale voorlichtingsdienst in de
praktijkgetest.In 1986 zalhet basissysteemworden aangepast aandeglastuinbouw. Hiervoor zijn de voorbereidingen grotendeels afgerond. Het invoeren van
normen indenormen-data-bank zalbijde ontwikkeling vanhetBEA-glastuinbouwsysteemeenbelangrijke plaatsinnemen.
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Specificatiesvanhetbasissysteem zijndoordevolgendewerkgroepenopgesteld:
- definitiesvanbegrippen
- invoerprocedure
- normendata-bank
- saldo-berekeningen
-bedrijfsmodel
- rapportage
- financiering
Specifiekvoordeglastuinbouwzijndewerkgroepen:
- invoerenrapportageglastuinbouw
- normenglastuinbouw
- internsysteemglastuinbouw

Bedrijfsvergelijkingpotplantenbedrijvenin1982en1983
Ing.L.Oprel,J.Benninga,Aalsmeer
Tussenpotplantenbedrijvenkomengroteverschilleninbedrijfsresultaatvoor.De
oorzaken voor deze verschillen zijn onbekend. Met het doel deze oorzaken te
achterhalen is een bedrijfsvergelijkend onderzoek uitgevoerd met gegevens over
1982en1983doorJanBenninga,doctoraalstudentaandeLH.
Uit het onderzoek blijken een aantal oorzaken voor verschillen inondernemersoverschotvoor tekomen.Het grootste deelvandeverschillen istoeteschrijvenaanopbrengstbepalende factoren.Verderboekengrotebedrijvenbetereresultatendankleine.Hetonderzoek isnognietafgerond.

BESTRIJDINGSTECHNIEKEN
Onderzoekbestrijdingstechnieken
I.P.Rietstra,Aalsmeer
In 1985 isverderonderzoekverricht naar spuitmethodenwaarbijslechtseengeringvolume spuitvloeistof perhawordtverspoten.Zozijnondermeerspuitproeven uitgevoerd met de 'Colfog', een hogedrukspuit die bij200 bar ongeveer50
l/haverneveld.Deeerstepraktijkervaringendieinmiddelshiermeezijnopgedaan
op het gebied van Botrytisbestrijding inGerbera zijn positief. Het onderzoek
naar de juiste doseringen van draagstoffen en bestrijdingsmiddelen isnog niet
afgerond.
In tweevandedrie compartimentenvandegewasbeschermingskasophetProefstationAalsmeeriseentransportsysteem geïnstalleerd,waareenspuitboomvan 6,40
maanisgekoppeld.Despuitboomiszogeconstrueerd datzijopeenvoudigewijze
metdiversespuitapparatuurkanwordenuitgerust.
De spuitinstallatie iseenuitbreiding vanhetaanwezige spuitportaal,datdoor
zijn beperkte afmetingen minder geschikt was ommet meer danëën spuitmond te
werken.Bestuderingvandeoverlappingwaszonietgoedmogelijk.Hetsysteemis
waarschijnlijk met de nodige aanpassingen en verbeteringen geschikt te maken
vooreenautomatisch spuitsysteem ineenkas.
Met de spuitinstallatie zullen bespuitingen in een chrysantegewas worden
uitgevoerdmethoeveelheden spuitvloeistofvariërendvanca.30tot500l/ha.
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DIAGNOSTIEK
Overzichtdiagnostischonderzoek1985
Ing.J.J.Amsing,Aalsmeer
In 1985 hebben 777 inzenders 820gewas-engrondmonsters naarhetProefstation
teAalsmeergebrachtomvasttelatenstellenwatdeoorzaakvandeproblemenIs
geweest. In 1984kwamen er 870monsters binnen.Ongeveer 275monsters zijnvia
voorlichting engewasspecialisten binnengekomen.Vanhetaantal ingezondenmonsters zijn er 104 naar de Plantenziektenkundlge Dienst in Wageningen doorgestuurd voor onderzoek. Bij 481 monsters (59%)was de oorzaak van parasitaire
aard. Voor een overzicht van de parasitaire oorzaken van de problemen en van
enkele niet-parasitalre oorzaken wordt verwezen naar Intern Verslag nr. 9 van
hetProefstationvoordeBloemisterij.

ENERGIEBESPARING
Onderzoeknaardegebruikswaardevananti-condensfolie
G.P.A.vanHolsteijn,Naaldwijk
Het afgelopen jaar is in samenwerking met het IMAG inWageningen gewerkt aan
onderzoek naar de eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van anti-condensfolies.OphetProefstationNaaldwijkzijnalleindehandelzijndetypenfolies
invierkassenmet jongekomkommersaangebracht.Indriekassenwerdenzehorizontaalaangebrachteninéénafdelingondereenhoekvanongeveer20graden.
Er waren drie folies waarbij het doorvallende licht duidelijk werd gespreid.
Deze folies bleken, zolang zedroog waren,minder lichtdoor telatendantwee
heldereAC-foliesendenormale polyetheen folie (75-81% tenopzichtevan83%).
Wanneer de folies nat waren bleek de lichtdoorlatendheid van alle AC-folles
ongeveer gelijk (82-83%). Dit in tegenstelling met de normale polyetheen folie
waarbij door condensdruppels delichtdoorlatendheid sterkverminderde (68%).De
werkingsduur vandediffuusdoorlatendeAC-foliesbleekaanmerkelijk langerdan
die van de heldere AC-folies.Het spannen van folies onder een hoek had tot
gevolgdatdewerkingbeterendewerkingsduuraanzienlijk langerwas.Hetgewas
werdmindernatdoorcondensering enindiekaswasdeluchtvochtigheid ongeveer
5%lagerdanindekassenwaardefoliesnietondereenhoekaangebrachtwaren.

ENTOMOLOGIE/ACAROLOGIE
Vergelijking en beoordeling vanmiddelenvoorde bestrijding van delarvenvan
demlneervlieg,Lirionyzatrlfolil
M.Boogaard,I.P.Rietstra,M.vandeVrie,Aalsmeer
Ineenspuitproefindegewasbeschermingskaswerdeneenseriemiddelenwekelijks
gespoten,waarbijtussentijdsmeerderemalenvliegen inhetgewaswerdenlosgelaten.EenstemeertoondehetexperimentelemiddelMK936zijnkwaliteitenvoor
demineervliegbestrijding.
Tot tweemaal toe werd een proef opgezet waarbij getracht werd informatie te
vergaren over dedosering en spuitfrequentievan hetmiddelMK936.Dewerking
vanditmiddelisblijkbaarechtervandienaard,datherhaaldelijk loslatenvan
mineervliegen inhetproefgewasnietleiddetotaantasting,ooknietindeonbehandeldeveldjes.
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Bestrijdingvanwortelaaltjesmetbehulpvanlavameel
Ing.J.J.Amsing,Aalsmeer
Inhet voorjaar van 1985werd hetProefstation voor deBloemisterijgeconfronteerd met de vraag ofVulkan lavameel ook kanworden gebruikt ter bestrijding
vanwortelaaltjes.Ditopgrondvanhetfeitdatrozengewassen,diedoorwortelaaltjes zijn aangetast, na toediening van lavameel enig groeiherstel te zien
gaven. In hoeverre het gerechtvaardigd is dat lavameel wordt ingezet in de
strijd tegen wortelaaltjes is aan de hand van een proef in komkommerbakken
onderzocht.
De effectiviteit van Vulkan lavameel tegen wortelaaltjes is uitgetest in een
proef ter bestrijding van het gewone wortellesieaaltje Pratylenchus penetrans
bijchrysant.Vulkanlavameeliseengrijs,poedervormig produktvanvulkanische
oorsprong.Gewoonlijk wordt het toegediend ineen hoeveelheid van 1kg perm2.
In deze proef is2kg perm2gebruikt,watvoorafgaand aanhet plantendoorde
met P. penetrans besmette zandgrond isgemengd.Daarnaast waserookeenonbehandeld object.Bijhet beginvan de proefwarenergemiddeld 410P. penetrans
per 100mlgrond aanwezig.Perkomkommerbakmet 25litergrondkomtdatneerop
102.500 aaltjes.Om inzicht te krijgen in de effectiviteit van lavameel tegen
wortelaaltjeszijnaanheteindvandeteeltdeaaltjesbesmettingenbepaald.
Resultatenenconclusie
Aan het eind van de teelt bedroegen de aantallenP. penetrans perkomkommerbak
inhet onbehandelde enhet lavameel object respectievelijk 162.334 en200.640.
Ten opzichte van de beginbesmetting van 102.500 P. penetrans per komkommerbak
heefterinhetlavameel-object eenverdubbeling plaatsgevonden.
Conclusie:Vulkaanlavameelbestrijdtgeenwortelaaltjes.
Meer informatie over deze proef is tevinden in 'VakbladvoordeBloemisterij'
41 (1986)3:51 eninInternVerslag nr.6vanhetProefstationvoordeBloemisterij.
BestrijdingvanInsektenenmijteninsnijbloemennadeoogst
Ir.A.K.H.Wit,M.vandeVrie,Aalsmeer
Het begassingsonderzoek werd in het begin van het jaar beëindigd, waarna een
praktijkadvieswerdopgesteld.Aanbevolenwerdeenbegassingmet30g/m3methylbromide + 0 , 3 g/m3 Dedevap gedurende 1,5 uur en 18-19°C.Deze behandeling kan
door 75% van de snijbloemensoorten zonder nadelige effecten worden doorstaan.
Bijhogerebehandelingstemperaturenneemtdeschadeaandesnijbloemensneltoe.
Het doorstralingsonderzoek werd voortgezet. Onderbreking van de ontwikkeling
(=inactivatie)tothetvolwassenstadiumgeschieddenabehandelingvandeeieren
enrupsenvandeFloridamot enderozenbladrollermetdosesvanrespectievelijk
15en20krad.Bijde larvenvandemineervliegLiriomyza trifoliiendetripssoortenFrankliniellapallidaenTaeniothripssimplexwarendosesvanrespectievelijk 8,10en 10krad alvoldoende omditeffect tebewerkstelligen.Voorde
sterilisatie(=verliesvanhetvermogentotvoortplanting)vandeadultenvanF.
pallidawaseendosisvan20kradnoodzakelijk.Nabehandelingmeteendosisvan
10krad namen de aantallen groene perzikbladluizen indekoloniesafenwerden
geen nieuwe luizenmeergevormd.Voorvolledige sterilisatie/inactivatievande
verschillende stadiavankasspintwaseenhogeredosisnodig (35krad).
Circa 70 soorten snijbloemen werden getoetst op gevoeligheid voor behandeling
met respectievelijk 5, 10,20,30 en 50krad gamma-straling.Bijeendosisvan
20 krad kon 65,2% van de soorten behandeld worden. Hiertoe behorenLiatris,
Ornithogalum,IrisenAllium.
Met behulp van de gegevens die gedurende de periode 1983-1985 verzameld zijn,
zullenin1986demogelijkhedenvoordeacceptatievandoorstraling alsquarantainemaatregelbestudeerdworden.
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HOUDBAARHEID
BestrijdingBotrytis
Ing.P.vanLeeuwen,I.P.Rietstra,Aalsmeer
In1985werdopinitiatiefvandeVBAeenwerkgroepopgerichtdiealsdoelheeft
oplossingenaantedragenvoordeproblemendiedoorBotrytiswordenveroorzaakt
voorennadeoogst.
Op het Proefstation Aalsmeer isgezocht naar mogelijkheden voor na-oogstbehandeling vanroosenGerberaennaareen toetsingsmethode voor Botrytisaantasting
inGerbera.Tenslotte zijnpraktijkproeven uitgevoerd omBotrytisvoordeoogst
te bestrijden in een Gerberagewas,gebruik makend van slechts 50 literspuitvloelstofperha.

PRIJSVORMING
PriJ8voming,levenscyclus,prijsanalyse enprljsvoorspellingvanbloemkwekerijproduktenopveilingniveau
Ing.L.Oprel,Aalsmeer
De teler van bloemkweker!jprodukten levert zijn produkten hoofdzakelijk af via
de veiling(en). Vanuit dit oogpunt is kennis over en inzicht in demarktverschijnselenvangroot belang.De prijsvorming enlevenscyclivanproduktenzijn
opveilingniveaugeanalyseerd.Dezeanalysesleidentotinteressanteresultaten.
Delevenscyclusvan produktenkaninlengte (jaren)enhoogte (omzet)aanmerkelijkverschillendoorinvloedenaandeaanbod-envraagzijdevandemarkt.
Bij de prijsvorming zijn een aantal bepalende factoren gevonden die de basis
(kunnen) vormen voor voorspellingen over de veilingprijs van produkten.Naast
het aanbod van een produkt en het weer kunnen het aanbod van concurrerende
produktenentrendmatige (vraag)ontwikkelingeneenrolspelen.
Het onderzoek biedt interessante aanwijzingen voor telers,veilingen enonderzoek. Nadere gegevens en resultaten staan vermeld in diverse publikaties (zie
publikatieoverzicht onderOprel).
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